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Protokoll fört vid förhör med, 
PöRHÄLÄ, CHRISTINA Elisabeth, född 

551209-1967. Boende Pukslagarens väg 8. 

198 00 Bålsta, tfn 018-38 63 13 . 

Hon är f.n arbetslös. Pörhälä uppger 

att hon om några veckor kommer att 
vistas på Vallmotorp i Näshulta, 

okänt telefonnummer. Där kommer hon 

att vara i cirka 1½ år. Hon höres i 

RK-A2:s lokaler, Kungsholmsgatan 37 

i Stockholm, måndagen den 13 mars 1989 

med början klockan 17.00. 

Förhörsledare: krinsp Per Gustavsson. 

Förhörsvittne: ej tillgängligt. 

Inga övriga närvarande. 

Bandupptagning. 

Hon informeras vidare om att hon skall höras i anledning av att hon befunnit 
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sig på spelklubben Oxen, 0xtorgsqränd 2 i Stockholm, lördagen den 1 mars 1986 

vid 01.15-tiden. Hon blev där kontrollerad av polis i samband med razzian 

mot klubben. 
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Pörhälä kallas Christina under förhöret. 

Christina uppger att hon vintern -86 pundade ganska hårt, men att hon just 
mordkvällen hade så att säga tänt av. Hon menar att det också är en av anled-
ningarna till att hon kommer ihåg just kvällen den 28 februari 1986. 

� Den aktuella kvällen hade hon ensam begivit sig in till Stockholms City, från 
i , en lägenhet i Brandbergen. Hon begav sig upp på Malmskillnadsgatan, för att 
� Oragga en torsk. Hon säger att det var ganska ödsligt och tomt uppe i de här 

krokarna, just den här kvällen, men hon fick kontakt med en man i alla fall. 

,t 
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Senare under kvällen, så gick hon till restaurant Monte Carlo, för att äta. 

Hon gick dit ensam och stannade kvar där ett tag. 

08 l0pande nr 

GS 

Christina hade i varje fall inte varit länge på Monte Carlo, men hon kommer 

ihåg att hon beställt maten, men ännu ej fått in den, när en servitris kom 

fram och berättade att Olof Palme hade blivit skjuten. Palme hade blivit skju
ten på gatan, alldeles i närheten. 

Christina blev chockad över nyheten och minns också att flera av de andra 

gästerna på Monte Carlo gick fram till fönstret och tittade ut på Sveavägen . 

Efter en stund fick Christina in sin mat, som hon åt upp, varefter hon lämna

de restauranten. Hon säger att så fick alla besökare göra, eftersom restauran

ten stängde. 

Christina lämnade då ensam Monte Carlo, för att som hon tänkte gå upp på Malm

skillnadsgatan igen. På vägen dit gick hon uppför trapporna,,som leder upp 

mot Oxtorget. Vad hon kommer ihåg idag, så tror hon att det var där hon träf
fade Lasse Värmlan�, som var tillsammans med en okänd albanier. Christina sä
ger dock att hon vet vem albanien är, men hon kommer inte ihåg hans namn. 

Lasse Värmland och albanien, berättade att polisen tidigare under kvällen 
gjort en razzia mot spelklubben Oxen. De båda berättade för Christina att 
de själva just kom från spelklubben Oxen . 

Oe tre tänkte då att man skulle gå tillbaka till spelklubben Oxen, eftersom 

man trodde att razzian nu var överstökad. 

När man kom ner på spelklubben, så var polisen fortfarande kvar där och Chris
tina kommer ihåg att en av poliserna frågade var Lasse Värmland och albanien, 
nu gjorde där igen. Det var i samband med det här besökte, som Christina ock

så blev kontrollerad. 

Därefter begav sig Christina till en annan klubb på Markvardsgatan. 
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Christina berättar vidare att hon, vid den här tiden också var dömd för be
drägerier och väntade på besked att få avtjäna straffet. På grund av att Chris

tina blev sjuk av sitt narkotikamissbruk, så anmälde hon sig frivilligt i 

början av mars månad 1986. Hon fick sitta på Kronoberg i början av mars månad 

1986, i väntan på transport till anstalten . 

Christina uppger också att hon besökte spelklubben Oxen vid flera olika till
fällen. Mon kan inte ange hur många gånger hon var där. I var je fall hade 

Christina medlemskap i spelklubben, vilket hon fått genom att betala som hon 

vill minnas cirka SOO kronor. Vem som ägde spelklubben vid den här tiden, det 

vet inte Christina, ej heller till vem hon betalade medlemsavgiften. 

Jämnfört med andra spelklubbar, så menar Christina att det var mera koll på 

spelklubben Oxen. Vilka personer som brukade besöka stället, kommer hon inte 

riktigt ihåg, utan menar att: ''det vet väl polisen ändå.'' Hon menar i varje 

fall att det var en hel del polacker på klubben. 

På fråga om hon tidigare under mordveckan varit på spelklubben Oxen, så upp

ger Christina att just den veckan hade hon inte varit där. Anledningen var 

att hon mådde dåligt, på grund av fultjack . 

• 
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""'"" Beträffande Sigge Cedergren så vill Christina minnas att hon sett honom e n  

l(_P., l03�1-I eller annan gång på spelklubben Oxen. Om hon inte minns fel, så har hon för 

sig att Sigge vid den här tiden satt inne. Detta är dock ingenting som hon 

• � vet med säkerhet, utan hon tror att det förhöll sig på så sätt. 

Beträffande den så kallade 41-åringen, som sitter häktad misstänkt för mordet 

på statsminister Olof Palme, så uppger Christina att hon vet vem denne man 

är. Man heter Christer. Christer har hon träffat i den så kallade pundarsvän

gen. Sista gången hon träffade Christer var i Vasaparken, sommaren 1988. 

Hon har dock aldrig sett Christer på spelklubben Oxen. Hon tillägger att hon 

aldrig sett Christer på någon spelklubb, över huvud taget. 
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Christer har aldrig berättat för Christina vad han gjorde kvällen den 28 

februari 1986. Hon menar att man pratade över huvud taget inte om denna kväll, 

det fanns ingen anledning att göra det. 

Beträffade de gånger som Christina besökte spelkubben Oxen, så serverades 

där aldrig någon sprit. Hon menar att var det så att någon drack sprit, så 

var det väl, om nån person hade det själv med sig i någon ficka. 

Några vapen har Christina aldrig hört talas om på klubben . 

Hon har ej heller hört om något vapen i samband med Christer. Det enda hon har 

hört talas om vapen, är vad hon läst och hört i massmedia. 

På fråga om Christina hört rykten eller liknande, om vem som mördat Palme, så 
uppger hon att det har talats om detta i olika sammanhang, men det är folks 

egna teorier och fantasier, så det kan man inte hänga upp sig på. 

Christina .f!r. nu� ett fotomontage, upprättat 1989-02-09, bestående av 51 

fotografier i svartvitt, av män i olika åldrar. 

Christina pekar på foto nr 20 och uppger att det var den albanier hon träffa
de på kvällen den 1 mars 1986, tillsammans med Lasse Värmland. 

Beträffande personerna i fotokollaget, så uppger Christina att hon känner igen 

i stort sett de flesta till utseende. Det kanske är en del yngre förmågor, 
som man inte vet vad de heter. 

Förhöret avslutas klockan 17.45. 

F = Förhörsledare 

P = Pörhälä, Christina 
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F. Ja Christina du har varit närvarande hela tiden, när jag har dikterat in 

din berättelse på bandet. Är det riktigt det jag har talat in? 

0 

P. Ja, det är riktigt. 

F. Du godkänner förhöret? 

P. Jaa. 

F. Behöver du lyssna igenom bandet? 

P. Nej. 

Stockholm som ovan 

Per Gustavsson/krinsp . 
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