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Fömorsprot Promemoria. 1988-10-09 GS 

Protokoll fört vid förhör med, 

ERIKSSON, KRISTINA Mimmi Helena, 

född 51 07 01 -0042. 
Bor Deltagården, Tärnsjö, tfn 0292-44025 . 

Studerar för närvarande på Centralskolan 

i Heby. förhöret hållet måndagen den 
3 oktober 1988 i tjänstebilen, utanför 

värdshuset i Heby . 

förhörsledare:krinsp Ingvar Kjellvås och 

krinsp Thure Nässen. 

Förhörsvittne: ej tillgängligt. 

Bandupptagning. 

Eriksson informera s om att hon skall höras, i an .'.edning av att hon är hörd 

880217 och att detta är ett kompeltteringsförhör. i OMM 
e I' C,. l'\ie.lc,� 1" l<ristina tillfrågas, om hon under färden ut till Rotebro, såg om Mika lirJrJ<l., 

\-\
tl\ rr\ hade något vapen i bilen. Hon säger då att något sådant har hon inte sett . 

• Vidare till frågas Kristina, om hon ute i den aktuella lägenheten i Rotebro , 

sett något vapen. Hon säger då att något vapen har hon inte sett vid detta 

tillfälle. Förhörsledaren läser då upp ett stycke ur Kristinas pojkvän,� 

Jakobssons förhör, där det står att han uppgivit att det fanns vapen i den 

aktuella lägenheten. Kristna säger då att dessa uppgifter, är helt felaktiga. 

Något vapen i lägenheten såg hon inte. 

Kristina tillägger att Bo Jakobssons uppgifter är andrahandsuppgifter och 

det måste ha blivit något fel i uppgifterna mellan Kristina och Bosse. 

Kristina tillfrågas återigen, om hon kan komma ihåg någonting om vapen i lä
genheten i Rotebro. Hon säger då att något sådant, har hon inte sett, utan 

vad hon kan komma ihåg, är det bara massa lösa antaganden, som gäller vapensidan. 

• Ifylls ej om blanketten används som fonsattningsbla d .  Ex 1: Till originalpärm (i  nr-följd) 
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Men hon tillägger att kommer hon på något annat, kommer hon att berätta detta. 

Vad hon kommer ihåg från den lägenheten i Rotebro, var att hon tyckte att hon 

hade kommit på fel ställe, när hon kom in i lägenheten. Lägenhetsinnehavaren 
var en konstig kille, som man inte, som hon säger, tittar i ögonen direkt. 
Vidare var Lidingö-Kjelle lite nojig och rädd. Beskrivningen på lägenhetsin
nehavaren är densamma som tidigare, med tillägget att han inte hade några 
pröjsare/mustasch. Vidare tycker hon att just det här med Olof Palmes bild på 
vägen också stämmer lite konstigt med lägenhetsinnehavaren. Detta beroende 

på lägenhetens spartanska inredning och fotots placering över byrån . 

Kristina tillägger nu att hon cirka fem månader efter träffen ute i mannens 
lägenhet i Rotebro, såg hon honom på !Kungsholms Torg i Stockholm. Han var då 
ensam. Mannen hade då ändrat på sitt hår, så att det var lite längre och 
fluffigare. Detta hade fått till följd att han hade ändrat utseendet på nå
got sätt, Mannen såg friskare ut, enligt Kristina. Han bar vidare på en axel
remsväska/bag, tre/fyra dm lång och färg gråblå. Han var iklädd en höstjacka 
som gick till halva låret, den var eventuellt mörkblå, någon ytterligare be
skrivning kan inte Kristina ge. Han gick in någonstans vid Hantverkargatan 7 
i samma port som SJ har sina lokaler. Kristina och Bosse Jakobsson, åkte näm
ligen efter och kollade var han tog vägen, på grund av att hon vid förra 
var lite rädd för ma7,Ul�I/n�istina till frågas om hon under färden till eller 
från Rotebro, sett om �)()()(innehaft något vapen. Hon säger då att hon inte 
såg något vapen vid någon del av färderna och inte i lägenheten heller, 
stryker hon under. 

Kristina tillfrågas om hon känner någon person vid Janne Söderström. Hon 
säger då att hon känner en liten kille, som var bilhandlare på Skånegatan. 
Honom har hon träffat vid ett flertal tillfällen, bland annat två tillfällen 
under 198S. Hon har bland annat träffat honom hos Kicki Olofsson på Häger
stensvägen. Hon har aldrig vid något tillfälle hört Janne pratat om vapen med 
henne. 

! 0 .. 
l(ristina tillfrågas om hon känner Sigge Cedergren. Hon säger då att sedan 

• llylls ej om blanketten a1wands som f0r1$Atlning.sblad. Ex 1: Till originalpärm (i nr-föl jd) 
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10 år, är de inte några goda vänner. Detta beroende på att då hennes före 

detta pojkvän och Kjelle F ernberg tjallade på varandra när de satt inne. 
Så något umgänge med Siqqe Cedergren efter detta, har hon inte haft vid 

något tillfälle. 

Kristina tillfrågas om vad hon gjorde den 28 februari 1986. Hon säger då 
att hon tillsammans med sin nuvarande pojkvän Bosse, hade varit hos Kia -
Sjöström i Aspudden. De hade därefter begivit sig till någonstans mellan 

Högdalen och Hudding, där de befunn it sig i Kias bil hela n atten. Där hade 
de kört fast med bilen, så de inte kunde ta sig ifrån platsen . 

F = Förhörsledare 

E = Eriksson, Kristin a 

F. Ja Kristina, du har hört vad jag har dikterat in på bandet. Vill du ha 

bandet uppspelat eller godkänner du bandet som det är? 

E. Jag godkän ner det som det är . 

F. Då avslutar vi förhöret klockan 13.15. 

Heby den 3 oktober 1988 

Ingvar Kjellvås/krinsp . 

• Ifyll$ ej om blt'lnkGtten anv.inds som lort&annln9sblad. Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 


