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Protokoll över förhör med egna företagaren 

i Mobiltelefonbranschen, WALLIN, Per Sune 

f. 441231-7515, Pontonjärgatan 35, 3 tr., 

112 37 Stockholm. 

Arbetsplats: Mobiltelcenter AB, Fjärd

hundragatan 58, 199 31 Enköping, 

tfn: 0171 - 206 60. 

Förhöret hållet på förhörsrum inom RK-A2:s 

lokaler på Kungsholmsgatan 37 i Stockholm, 

med början klockan 09.00, fredagen 

den 3 februari 1989. 

Förhörsledare: Krinsp Tommy Andersson utan 

tillgång till förhörsvittne. 

Wallin underrättades om att han skall hötäs i utredningen öm mordet på Olof 

Palme, då han enligt uppgift avtjänat straff på Tillberga kriminalvårds

anstalt samtidigt som den man - nu häktad - som misstänks för gärningen. 

Efter att ha underrättats om förhörsanledningen, uppgav Wallin spontant att 

han direkt vet vem som avses. En person vars namn han ej minnsr som var otäck, 

flaxig, knarkare, ryckig och fladdrig i rörelserna och som Wallin definitivt 

tror vara i stånd att ha utfört mordet. 

Wallin befann sig på Tillber.ga anstalten under en period av två månader runt 

mars 1985, dömd bl.a för hälerier och olaga vapeninnehav. Den för mordet på 

Olof Palme misstänkte kom till Tillberga efter �/all in och "muckade" före, 

om han nu minns rätt. 

\'/allin uppgav att han under deras gemensamma fängelsevistelse varit rädd för 

Pettersson även om han inte har någon konkret anledning därtill, då det mer 

var genom sitt uppträdande och sin utstrålning som Pettersson gjorde ett in

tryck av att vara farlig. 
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Wallin som sjä1)"i1betade under sin fängelsevistelse, minns att Pettersson 

jobbade i brädgården. När Pettersson så hade lust, kunde det emellanåt hända 
att han avveck från sitt arbete för att i stället tillbringa tiden på den 

avdelning där de var inhysta. 

Även i andra ting gjorde Pettersson ibland lite som han ville. lfallin minns 

att Pettersson vid ett tillfälle gick rakt ut genom "vakten" och till en när

belägen affär där han köpte öl. Vid ett annat tog han sig för med att skruva 

loss rymningsskydden på ett fönster . 

Då �lallin och Pettersson någon gång pratade med varandra, tyckte Wallin att 
Pettersson kunde vara både rolig och vältalig. Wallin minns att Pettersson 
inte som andra uttryckte den tid han "suttit" i kalenderår utan i stället 

i antal jular. Bland annat sade Pettersson att han ''suttit'' på Kumla i 

x antal jular. 

Petterson var en person som absolut inte kunde sitta stilla, varför han nästan 
aldrig uppehöll sig i dagrummet i färd med att se på tv. 

På fritiden var Pettersson i stället under helgerna mestadels sysselsatt 

med att spela kort. I veckorna, under kvällstid, uppehöll han sig mest på 

sitt rum i sällskap med andra fångar. 

Pettersson umgicks mest med_en lång och smal skåning, samt med en värmlänning 

(den han kommit till anstalten samtidigt som och liksom han själv, hade 

tidigare destination häktet Stockholm) under sin vistelse på Tillberga . 

Då förhörsledaren sa det, vidimerade Wallin att skåningen hette Ulf Håkansson. 

Någon göteborgare vid namn Lars Höglund, kan Wallin inte minnas i kretsen av 

Petterssons umgänge på anstalten. 

Till sitt humör var Pettersson ytterst eldfängd. �/allin minns att Pettersson 

vid ett tillfälle av okänd anledning levde rövare i sin cell. Flera personer 
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uppehöll sig då där och Pettersson skrek rakt ut. 

Vid ett annat tillfälle - då han blev nekad permission - blev Pettersson helt 

vansinnig av ilska. Wallin har aldrig sett någon annan vuxen bli lika arg. 

Pettersson hade uppträtt precis som ett barn och arbetat upp sig i ett affekt

tillstånd som han var oförmögen att med förnuft och realism ta sig ur . 

Enligt Wallin var Pettersson hatiskt inställd eller kände starkt agg� 
myndigheter . 

Han berättade bl.a för Wallin att han vid ett tillfälle blev gripen eller 
omhändertagen av polis då han var på väg till sociala myndigheterna för att 

få ut pengar. Gripandet eller omhändertagandet hade skett i Upplands Väsby 

och Pettersson mindes och ältade detta fortfarande, trots att - såsom Wallin 

hade uppfattat det - långt tid förflutit. 

Vilka egna kläder Pettersson haft på anstalten vet ej Wallin som endast 

såg honom i de han fått av anstaltspersonalen. 

Under den tid �lallin och Pettersson satt tillsammans hade denne mustasch 

hela tiden . 

Wallin vill minnas att Pettersson var intresserad av både politik och re
ligion, ämnen som han vill minnas att de två diskuterade även om han nu inte 

kan säga vad som sades. Vilken politisk uppfattning Pettersson hade vet ej 

Ifall in som inte heller kan minnas att Pettersson sade något om Olof Palme 
eller andra politiker. 

Angående det olaga vapeninnehav Wallin är dömd för, uppgav han att domen 

avser en pistol han vid ett tillfälle hittade och som sedan förvarades i hans 

bostad under lång tid. Pistolen, som beslagtogs av polisen vid husrannsakan, 

var av en mindre modell och hade pärlemoinläggningar i kolven. Sagda vapen 

är det enda som Wallin haft. 
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Wallin och Pettersson diskuterade aldrig vapen under sin gemensamma vistelse 
på Tillberga-anstalten. Ifall in kan ej heller ange någon av de andra inter
nerna såsom mer lämpad än någon annan för att ha försett Pettersson med vapen. 

Wallin och Pettersson har aldrig träffats utanför anstalten . 

Vid ett tillfälle såg dock Wallin Pettersson då denne i sällskap med två 
kamrater promenerade längs Sveavägens östra trottoar, mellan Kungsgatan och 

Oxtorgsgatan. Vid tillfället befann sig 1//allin själv i sällskap med någon 
han nu inte kommer ihåg vem det var,i sin bil, ståendes för rött ljus vid 

korsningen Sveavägen/Kungsgatan i Stockholm. �lallin färdades i nordlig rikt

ning. Wallin hade känt igen Pettersson på dennes så karaktäristiska slängiga 

gång. 

�lallin kan vid förhörstillfället på inga villkor minnas sagda tillfälle, 

men minns att det eJ var vinter. Han tror sig dock om att kunna komma på vem 

han hade med sig, varför det finns anledning att återkom1na i saken. Wall in 
lovade höra av sig så fort han fått närmare besked. 

Beträffande Wallins egen vistelse vid tiden för mordet på Olof Palme så 

har han för sig att han då satt i fängelse . 

Förhöret slut klockan 10.10 dag som ovan . 

Tommy Andersson 
krinsp 
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