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Tisdagen den 20 december 1988 ringde undertecknad till fru Inga-Lill Myhrberg, 

född 451019-9062, för att erhålla en vägbeskrivning till en person som skall 

höras i ärendet. 
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I samband med telefonsamtalet framkom ,som resultat av förhör två dagar innan
7 

följande: 

Fru Myhrberg är nu säker på att det var påsken 1986
1 

som hon hade besök av 

Cbrister Pettersson under fotmer hon beskrivit i förhör. Detta kan fru Myhr

berg nu säga, då hon hjttat en dikt som Christer skrivit under besöket ifråga 

och som är dagtecknad långfredagen -86. Fru Myhrberg ställer dikten till ut

redningens förfogande om polisen så önskar. 

Under nämnd helg lämnade Christer två till tre pa5 byxor (jeans) till fru 

Myhrberg i syfte att få dem tvättade och lagade. Byxorna har Myhrberg senare 

givit bort till Eva Bäckfors och Rolf Johansson, boendes i Högsjö, Billsbrg 

som ligger åt Vingåkershållet från Katrineholm räknat. Paret har tfn 0151-31059. 

Fru Myhrberg tror att hon gav bort byxorna under 1987 och uppger att hon skall 

taga reda på vad som hänt med dem . 

Under påskhelgen -86, var Christer Pettersson klädd i en blå jacka och han 

bar också en blå halsduk. Någon huvudbonad kan fru Myhrberg ej minnas att 

han hade och hon uppger också att han aldrig, såsom hon minns, brukar ha 

någon sådan. 

Fru Myhrberg kommer ihåg att Christer ibland haft ett par silverbågade glas

�on, vilka han dock aldrig använde då de var ute, varför hon tror att det 

var läsglasögon. Såsom fru Myhrberg nu minns, så har Christer Pettersson bra 

syn. 
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Angående Petterssons utseende under påskhelgen -86, uppgav fru Myhrberg att 

han hade rätt långt hår - dock ej ner till axlarna. Med rätt stor säkerhet 

kan fru Myhrberg säga att han inte hade någon mustasch, även om nu fru Myhr

berg minns att han ibland haft sådan. När hon nu tänker sig Christer Petterssons 

person framför sig, ser hon dock en man utan mustasch . 

På eftermiddagen samma dag ringde fru Myhrberg själv och bad krinsp Thure 

Nässen, meddela undertecknad att Pettersson under nämnd påskhelg, kvarlämnat 

e�t 20-tal foton, med Katrineholms Tingshus som motiv, på en byrå i fru Myhr

bergs lägenhet. 

Fru Myhrberg meddelade också att Christer efter mordet förändrat sitt beteen

de, på så sätt att han börjat dricka sprit istället för att som tidigare 

knarka i mindre mängd. 

Före mordet var det lite stil på Pettersson och det gick då att föra mer djup

lodande och allvarliga samtal med honom. Efter mordet tycker fru Myhrberg att 

Christer uppträtt mer förvirrat, vilket kan bero på hans ökade alkoholkonsum

tion. 

Då Christer Pettersson korn hem till fru Myhrberg på skärtorsdagen 1986, ville 

han uppleva hur de umgåtts i gamla tider - under de perioder de haft ett bra 

förhållande, 8ch bland annat ville han ha stekt kyckling, något som de ofta 

ätit tillsammans som festmat . 

Stockhol december 1988 
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