
• 

• 

• 

• 

' 01 Pol iSdlStf'jkl. 
SPANINGSUPPSLAG 

• Sid •1· -0-4 3 
. S t.ockJ:iQ J.lll ..................................... i grövre brottmål 07 Avsn ill 08 LOpandu nr 

02 Atbetsenhel" 

J<.D !Xf!,[3 
.Rk.A.2 ............................. ....... . .. 

03 Up)'.)1ällat1d} a v ·  telefon· 04 Fo1tSll.!14 
I Uppgih$I:lmnare (eller'Mmn och IOmamn) 

l(rinsp Tommy Andersson 7924 n ning::;tJJad 

09 131011 med vilkel l)Pl>Qillen hö, s.arntnan• 05 

Pi 
I Ul$k1ilIsdatum 
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Protokoll över förhör med gruppledare 

Birl!it Inga-Lill Myhrberg, fd 451019-9062 

bor Jägargatan 14, 641 31 Katrineholm, 

tfn 0150-517 18. Anställning Dagcentret 

Hasselbacken, Tulpanvägen 5, 641 50 

Katrineholm, tfn 0150-565 30. 

förhöret hållet i Myhrbergs lägenhet 

söndagen den 18 december 1988 med början 

klockan 19.20. 

Förhörsledare krinsp To=y Andersson och 

krinsp Bengt Fredriksson utan tillgång 

till förhörsv it tne. 

Fru Myhrberg delgavs att hon skall höras såsom f d sammanboende med Christer 

Pettersson. förhöret är ett komplement till det som hölls den 24 november 1988. 

Inledningsvis till frågades Myhrberg hur hon så direkt efter mordet kunde komma 

att misstänka att Christer Pettersson var gärningsmannen
1
då hon är intresserad 

av politiska och samhällsinriktade frågor och av den anledningen kanske istället 

skulle ha sett politiska motiv bakom dådet. Angående detta uppgav fru Myhrberg
1 

att hon direkt när hon fick höra talas om mordet kom att tänka på Christer Pettersson 

och då trots att han är att betrakta som missbrukare och ordinär brottsling och 

av henne känd som en person som företrädesvis använder sig av stick- och skärvapen 

såsom exempelvis knivar. Myhrberg kan utöver vad hon sagt i tidigare förhör inte 

med logiskt resonemang redogöra för sin starka och tidiga misstanke, men anger 

att Christer Pettersson är en mycket komplex person som på nästan ingen tid alls 
kan ändras från lugn och harmonisk till vansinnigt ilsk. 

Då Myhrberg strax efter mordet ringde till Christer Pettersson och frågade om han 

var gärningsmannen kunde Myhrberg inte märka att Christer Pettersson visade någon 

särskild reaktion, vad avser känslor som exempelvis glädje eller sorg över mordet . 

I sammanhanget uppgav Myhrberg också att om det var såsom stod i tidningarna, att 

Christer gråtit över Palmes foto.så stämmer inte det alls med hans beteende. 

Har Christer gjort så ·ligger det något annat bakom
1
vad med Myhrberg menar att 

Gan måste veta något �m mordet. 
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Angående sitt tidigare förhållande med Christer Pettersson uppgav Myhrberg att hon 

aldrig älskat någon annan man lika mycket. Även efter det att fru Myhrberg någon 

gång under åren 75 eller 76 bröt sitt förhållande med Christer, vilket inte var 

någon lätt sak för henne då hon förstod att Christer skulle komma att hamna 

i missbruk och kriminalitet, har han ofta funnits i hennes tankar och de 

har också haft en viss kontakt enligt vad som redovisats i tidigare förhör . 

Det förhållandet att Christer Pettersson på senare år umgåtts med "A-laget" i olika 

förortscentra, stämmer inte alls med den bild fru Myhrberg har av Christer Pettersson, 

då han har alldels för stor intellektuell kapacitet för den sortens missbruks

umgänge. Fru Myhrberg trodde då mera att Christer Pettersson, efter det att de två 

separerat
1
skulle klättra på brottsskalan till någon slags ny Svartenbrand eller 

Clark Olofsson-typ. 

På fråga uppgav fru Myhrberg att hon inte har några skuldkänslor av den art att 

hon skulle känna sig som medskyldig till statsministermordet genom det faktum att 

hon anser att hon skickat Christer Pettersson till ett liv i missbruk och kriminali
tet. 

Fru Myhrberg uppgav att hon vid ett tidigare tillfälle, någon gång i mitten på 
70-talet, misstänkt att Christer varit gärningsmannen i ett brottsligt förfarande 

som hon fått reda på. Det förhöll sig så att en brottare eller boxare blev över

fallen och ihjälstucken med kniv någonstans i Stockholms city. Under denna tids

period var Myhrberg och Pettersson fortfarande sammanboendetmen vid tillfället 

ifråga var Christer intagen på Karolinska sjukhuset där han av för Myhrberg okänd 
anledning hade käken låst och hon vill också minnas att han även vårdades för 

någon fotskada. Vid tillfället för överfallet på idrottsmannen befann sig Christer 

dock inte på Karolinska men väl i Stockholms centrala delar, något som födde miss

tankar hos Myhrberg och föranledde henne att fråga om han var skyldig till gärningen. 

På detta hade Christer svarat nekande. 

Vid något tillfälle under 1986 som Myhrberg ej närmare kan ange, men som definitivt 

inte var den 1 eller 2 mars eller när det nu var som Myhrberg nu ringde till 

Öhrister Pettersson strax efter mordet, sade Christer att han tyckte det var 
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konstigt att han alltid skulle vara på plats då något hände. Uttalandet skedde i 

samband med diskussion om •Palrnemordet och refererade till detsamma samt till det 

ovan beskrivna överfallet på idrottsmannen. 

Diskussion uppstod härvid mellan förhörsledaren och fru Myhrberg om vad Christer 

Pettersson sagt mer exakt. Myhrberg sade härvid att Christer med sitt uttalande 
inte menat att han uppehållit sig i city eller där omkring,vid en tid på ett dygnnär, 

utan istället menat att han var i närheten av mordplatsen eller i området för 

händelsen just då den skedde. Myhrberg menar att Christer Pettersson kanske inte 
använt just de ord Myhrberg nu använder men däremot att han absolut uttalat sig 

lika exakt. 

Myhrberg kan inte avgöra om det Christer sade var en vink till henne om att han 

visste något om mordet eller om det bara var en allmän fundering han hade. An

ledningen till att Myhrberg har svårt att värdera denna uppgift är den att 

Christer Pettersson så många gånger har pratat om våld och våldsgärningsmän, något 

som alltid fått Myhrberg att värja sig och byta samtalsämne då hon inte är 

intresserad av att lyssna på dylikt kåksnack. Det kan därför vara så att hon i 
uttalandet missat nyanser i det att hon värjt sig. 

fry Myhrberg menar att hon är den enda människa som Christer verkligen har öppnat 

sig för och tytt sig till och han har enligt henne aldrig haft en liknande relation 

till någon annan. Myhrberg tror att om någon skulle kunna bryta igenom hans fasad 

och få honom att berätta sanningen om mordet på Olof Palme så är det hon. fru 

Myhrberg menar,att hon efter något eller några samtal med Christer,troligen skulle 

kunna avgöra om han har något med mordet att göra eller inte och hon är också 

beredd att ställa upp för polisens räkning i denna sak då hon anser att sanningen 

skall fram och rättvisan ha sin gång hur den än ser ut. 

På fråga uppo/1:löJrite�erg att datumet den 28/2 inte har någon speciell betydelse 

som är gemensamt och Christer i deras relation. 

Angående Christer Petterssons familj uppgav fru Myhrberg att hon pratat med 

Christers äldre syster vid namn Christina, kallad iillan, efter det att han miss

tänktes för mordet. Christina har åsikter om Christer Petterssons eventuella skuld 
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och fru Myhrberg tror att det går i riktning mot att han är oskyldig. Hon anser 

dock att det kan vara värt att ha ett samtal eller ett förhör med Christina. 

På fråga uppgav fru Myhrberg att hon och, Christer Pettersson ej brevväxlat - åtmins
tone inte vid tiden för mordet och framåt. Christer är inte vänsterhänt men skriver 

med stark bakåtlutning. Detta kunde förhörsledarna själva se då de gavs tillfälle 
att läsa en dikt som Christer författat som en kärleksförklaring till fru Myhrberg. 

fru Myhrberg tillfrågades om hon läst dagens Aftonblad och då den artikel gällande 

Palmemordet där en kvinna uttalar sig om något Christer Pettersson skulle ha sagt. 
Angående artikeln, som fru Myhrberg läst, uppgav hon att den kvinna som uttalat 

sig är Sonja Dahlberg, vars make Eje - mördad troligen 1987 - arbetade tillsammans 

med Christer Pettersson på Svenska Kullagerfabriken 1974. Sonja Dahlberg bor utanför 

Katrineholm mot Vingåkershållet och fru Myhrberg tror att orten heter Österåker. 

Angående det förhållandet att Dahlbergs make blev mördad påminde sig fru Myhrberg 

att Christer Pettersson, utan att ännu veta vem gärningsmannen var, sade att han 

skulle mörda densamma. 

fru Myhrberg tror inte att det bara är en "story" från Dahlbergs sida ,. detta hennes 
uttalande i Aftonbladetr då det stämmer väl överens med Christer Petterssons person
lighet och beteende . 

Angående uppgiften i tidigare förhör, gällande Christer Petterssons uttalanden om 

att han skulle få en större summa pengar, uppgav fru Myhrberg på fråga att det 

inte hade låtit som påhittat eller skryt då han uttalade det. Då fru Myhrberg 

någon gång efter semestern 1988 tog upp saken med Christer så reagerade han på 

ett sätt som ingav fru Myhrberg upp fattningen att han på något sätt glömt 

bort talet om pengarna. Angående orden på något sätt glömt bort det uppgav fru 

Myhrberg att Christer sagt att han inte trodde att han pratat med fru Myhrberg om 

några pengar. Närmare än så kan hon inte förklara sin känsla. Fru Myhrberg kan 

i�e se någon naturlig förklaring till varför Christer Pettersson skulle få någon 

större summa pengar och den kan absolut inte härröra från arv eller liknande. 

Då fry Myhrberg tänker på - som hon uttrycker det - stora belopp i samband med 

Christer Pettersson så handlar det om 10-tusentals kronor. 
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Angående det faktum att fru Myhrbergs bekante, Ake Moqvist, meddelat polisen att 

han då han för ca ett halvår sedan befann sig hemma hos Myhrberg, fann hennes upp

trädande underligt då "Palmemordet" fördes på tal, uppgav fru Myhrberg att det 
väl bara visar hur mycket hon tänkt på mordet och på Christer Pettersson i samband 
därmed. Om Moqvist uppfattat fru Myhrber,gs beteende som konstigt eller underligt 

så beror detta absolut inte på att hon s kulle känna till något om mordet som oroade 
henne . 

Anledningen till att fry Myhrberg inte själv kontaktade polisen i ärendet var den 

att hon förutsatte att polisen kontrollerade alla kända våldsgärningsmän samt 

också det att hon kände sig säker på att polisen hade så mycket att göra att det 

hon möjligen kunde ha att säga skulle ställa till mer besvär än nytta. 

Slutligen uppgav fru Myhrberg att Christer Pettersson har ett väl utvecklat 

myndighetshat. Oet kan vara så att han sett Olof Palme som den främste företrädaren 

för detta myndighetssamhälle och att denne då blivit ett offer för Christers hat 

samt hans - såsom fru Myhrberg är säker på att han har - vilja att visa att han 

kan göra något. 

Förhöret slut klockan 21.35 dag som ovan 

Bengt Fredriksson 

krinsp 

Tommy Andersson 

krinsp 

T.d.ada:gem dem 2-0 ,  dem 1988 fick filu Myhrb.erg_, förhöret uppläs:t, för sig 

oc,h hon,godkände de..t utam erinran. 

T.ommy Ahderss.on 

0 
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