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Protokoll fört vid förhör med sjukpensionären 

OFSTAD, Erling f. 531209-9319, Gillbostråket 53 A, 
191 70 Rotebro, tfn: 08 - 754 15 83. 

Förhöret hållet på Dagcentret i Rotebro 

Centrum, tisdagen den 27 december 1988 

med början kl. 12.45 . 

Förhörsledare: Krinsp Tommy Andersson och 
Bengt Ödmark, utan tillgång till förhörsvittne . 

Ofstad underrättades om att han skall höras såsom kamrat till Christer 

Pettersson. 

Angående den nu uppkomna situationen, med Christer Pettersson häktad såsom 

misstänkt för att ha mördat Olof Palme, uppgav Ofstad att Christer Pettersson 

vid nå9ot tillfälle berättat att han varit inne i Stockholms City under mord-

kvällen. Under den tid som Christer Pettersson befunnit sig inne i Stockholms 

City hade Ulf Spinnars legat i Christer Petterssons lägenhet i Rotebro fram 

till dess att denne kommit hem vid 23.00-24.00 tiden. 

Christer Pettersson har också berättat för Ofstad att Spinnars hört1s i ärendet 

och då sagt att Christer Pettersson återkom till lägenheten först vid 01-

tiden eller däromkring. Christer Pettersson, som ansåg Spinnars tidsangivelse 

helt felaktig, tyckte att det var dumt av denne att inte kunna hålla rätt på 
nånting då uppgiften i sig skulle kunna medföra att Christer Pettersson blev 
misstänkt. 

Vid samma tillfälle som det som relaterats ovan, sade Christer Pettersson 

också att han och Spinnars varit kraftigt oeniga om när Christer Pettersson 

kommit hem på mordkvällen. De hade grälat om saken: en dispyt som dock måste 
ha varit av tillfällig karaktär, då Ofstad vet att de umgåtts mycket även efter

åt. 
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Ovanstående fick Ofstad berättat för sig någon gång under 1987 och då troligen 

för cirka ett år sedan och det är det enda Christer Pettersson berättat om 

Palmeärendet. 

När nu förhörsledarna tog upp saken, påminde sig Ofstad att Christer Pettersson 

vid ett tillfälle - okänt när - var av med sina nycklar . 

Detta kom sig av att han till en "Hässelby-knarkare" förespeglade att han var 

beredd att tillfälligt låna ut sin lägenhet mot en hyra av 1.000 kronor . 

"Knarkaren" accepterade och erhöll därvid nycklarna till Christer Petterssons 

lägenhet mot att denne fick 1.000 kronor. Arrangemanget var en "blåsning" 

från Christer som aldrig hade för avsikt att hyra ut lägenheten. 

Ovanstående berättade Christer Pettersson för Ofstad i samband med att de 

för kanske ett och ett halvt år sedan, var och köpte hasch på gatan i Blacke

berg. 

På fråga uppgav Ofstad att han ej vet om Christer Pettersson löst ut nya 

nycklar eller om han fått tillbaka dem han lånat ut. Har han fått nya nycklar 

så måste han ha vänt sig till stiftelsen Sollentunahem, beläget i Norrviken. 

Även Ofstad har blivit "blåst" på pengar av Christer Pettersson. Detta hände 

sig då de två samt Ulf Spinnars för länge sedan åkte in till Stockholms 

City för att köpa amfetamin. På vägen dit, under pendeltågsfärden, överlämnade 

Ofstad mellan 1. 200 och 1 .400 kronor till Christer Pettersson som skulle an

vända dem för amfetamininköp. Väl i Stockholms City väntade Spinnars och Ofstad 

i parken invid Statsbiblioteket nedanför Observatorielunden, medan Christer 

ensam begav sig iväg för att göra sitt inköp, från vilket han dock ej återkom . 

Senare samma dag hittade Spinnars och Ofstad Christer Pettersson liggandes 

redlöst berusad utanför sin lägenhetsdörr. Av de 1.200 - 1.400 kronor Dfstad 

givit Christer Pettersson hade denne cirka 700 - 800 kronor kvar, vilka 

Ofstad återtog. Vid ovan nämnda inköpsresa, tror Ofstad, att de kan ha åkt 

pendeltåg ända fram till T-centralen. Han är dock väldigt osäker på denna 

uppgift. 
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Vid de tillfällen då Christer Pettersson och Ofstad åkt och köpt hasch i 

Vasaparken så har de åkt pendeltåg till Karlbergs station, varifrån de gått 
till fots. 

Angående Christer Petterssons eventuella vapen�nnehav uppgav Ofstad att han 

aldrig sett några sådana hemma hos Christer eller i hans besittning. Christer 

Pettersson har dock själv för Ofstad berättat att det vid ett tillfälle hängt 

ett vapen på hatthyllan i hans lägenhet. Vapnet, som troligen var en pistol, 

tillhörde enligt Christer inte honom, utan två människor som han vid till
fället hade inneboende. Det blev sak av händelsen då poliser från Täby kom 
och gjorde husrannsakan hemma hos Christer som dock enligt vad han själv sagt, 

inte lagfördes för händelsen. 

Ovanstående berättade Christer Pettersson för Ofstad för möjligen ett år 

sedan. 

Angående Christer Petterssons klädsel vid tiden för mordet på Olof Palme 
uppgav Ofstad att han har inte något som helst minne av detta, liksom ej 
heller har av Christer Petterssons utseende under denna period. 

Ofstad har dock sett Christer Pettersson halta till följd av en knäskada, 

men när detta var, kan han inte säga. 

Angående huvudbonad så uppgav Ofstad att han är säker på att han skulle lägga 
märke till om Christer Pettersson hade sådan på sig då det skulle vara en 

ovanlig händelse och något som han hittills inte sett. 

Oäremot skulle Ofstad inte lägga märke till om Christer Pettersson rakade av 
sig sin mustasch. 

Cirka en månad före det att Christer Pettersson hämtades till förhör, miss

tänkt för mordet på Olof Palme, fann Ofstad en• honom tillhörig fosa

Panternkeps i Christer Petterssons bostad. Kepsen, som är tillverkad av 

manchestertyg och rosa till färgen på ena sidan och om man vänder den 
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- i mörka färger på den andra, hittade Ofstad på hatthyllan, där han är 
säker på att den inte har legat några dagar tidigare. Till följd av ovan
stående hade Ofstad dragit den slutsatsen att kepsen legat undanstoppad 
någonstans och framplockad kort innan han hittade den. 

På fråga hade Christer erkänt att han hade stulit kepsen ur Ofstads lägenhet, 

men tiden för stölden hade inte diskuterats närmare. Ofstad kan själv inte komma 

ihåg när han införskaffade kepsen och kan ej heller påminna sig att han saknat 
den på många år . 

Angående det förhållandet att det i Aftonbladet den 26 december 1988 stod 
att läsa, att Christer Pettersson skulle befunnit sig vid korsningen Svea

vägen/Tunnelgatan vid tiden för mordet och dessutom bevittnat detsamma, uppgav 

Ofstad att han definitivt inte är den som kontaktat pressen i den saken. 
Ofstad uppgav att han aldrig hört de uppgifter som ur Aftonbladet refereras 

för honom, men minns att Spinnars efter det att Christer Pettersson hämtats 
till förhör, sagt något om att denne skulle varit så nära mordplatsen att han 

hört skotten eller hört Lisbeth Palme skrika något. Varifrån Spinnars i sin tur 
fått uppgifterna är för Ofstad okänt. 

Ofstad uppgav på fråga att han var i kontakt med pressen under torsdagen eller 

fredagen i den vecka då Christer Pettersson hämtades till förhör. Ofstad 

redovisade då mest egna ideer och synpunkter gällande Christer Petterssons 

eventuella gärningsmannaskap och det gick främst ut på att han är oskyldig 
till det han delgivits misstanke för. Att Ofstad inte sagt något till pressen 

om det han fått höra av Spinnars, är absolut säker på . 

Ofstad uppgav slutligen att Christer Pettersson inte på något sätt ändrat 

beteende eller leverne efter mordet på Olof Palme. Ofstad har aldrig sett att 

Christer Pettersson haft några extrapengar och ej heller något som tyder på 
att han skulle levt något slags dubbelliv efter mordet. 
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Godkänt ur primäranteckningar. 

Tommy Andersson 

krinsp Bengt Ödmark 

krinsp 
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