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Mordet å Olof Palme X •• , •• ,..,., PromcmoriA 89- 2-21 
10 sak 

Protokoll fört vid förhör med pensionären 

Väliaho, PENTTI Armas, f. d. 390309-9616 

i hans bostad Tönsbergsgatan 7, 2 tr., 
163 34 SPANGA, tel 752 08 78. 
Förhörsledare: Tf krkom Sören Morberg 

Krinsp Ulf Norlin 

Förhörsvittne: ej tillgängligt 
Förhöret påbörjades kl 12.50 1989-02-21 

Väliaho underrättades om att han åter skulle höras med anledning av att han själv 

begärt att få göra ett tillägg angående Christer Pettersson. 

Väliaho förklarade att han vid förra förhörstillfället inte sagt allt, då han 
hade dålig erfarenhet av att hjälpa den svenska polisen. Oet hade ofta slutat 

med att han själv råkat illa ut. 

Det Väliaho nu ville berätta om skeclde i Risto Birkstrands lägenhet_ på Rotebro

vägen 3 i Sollentuna inte så långt X®&S innan han själv blev utsatt för miss

handel av Christer Pettersson i samma lägenhet. Väliaho önskade först att vi 
alla skulle åka hem till Riste Birkstrand så att denne direkt kunde vidimera 

att uppgifterna stämde. Förhörsledarna bestämde emellertid att Q� först skulle 
höra vad Väliaho hade att säga. 

Christer hade kommit till Birkstrands lägenhet och ställt en liten flaska med 

amfetamin på bordet ur vilken han fyllt en spruta och därefter injicerat sig 

ett par gånger i höger armveck. Troligen hade han misslyckats första gången. 

Efteråt blev Christer högljudd och satte sig vid ett bord bredvid Birkstrand 
medan Väliaho stod en bit därifrån. Christer började att.� om religion för 

att snart övergå till politik. Exakt hur orden föll har Väliaho svårt att redogöra 

för, då hans svenska inte räcker till. 

Birkstrand sade något om att socialdemokratin var bra och att de därför regerat 

i Sverige under ett 40-tal år i Sverige. Christer Pettersson hade blivit väldigt 

arg och sagt något i stil med "din jävla socialdemokrat" samtidigit som han började 

slå på Birkstrand och fick ned honom på golvet där misshandeln fortsatte. 

" Jag ska döda dig din jävel och sedan Palme" hade Christer P fortsatt varvid 

OVäliaho fått gå emellan och bett Christer att sluta. forts. 

• Ifylls ef om blanketten anvands som fonsattntngsbled. Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 
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X ningsblad 

Uppgiltsl;'imnate (ellernamn octi fornamn) 

T. f krkom S Morber 769 79 21 Väliaho, PENTTI Armas 
09 0,011 med 1JUket uppg111en tior samman• 05 06 Ut$kfilt$dStum 

0 

X förtlöl'$prol Pro memo,ia 

Väliaho erindrades nu om vikten av att han verkligen höll sig till sanningen 

och bara berättade det han senare kunde vittna om. 

Väliaho uppgav, att han stod för uppgifterna till 1 .000 % och att han kunde 

vittna på det när som helst. 
Väliaho upprepade också att vi skulle höra Risto Birkstrand, då han vet mycket 
om sin kamrat Christer Pettersson. 

Väliaho har svårt för att i detalj berätta om händelser och uppge tidpunkter 

när saker har inträffat. Han har ingenting emot att höras om med biträde av 

en tolk. 

Väliaho omtalade i slutet av förhöret att han någon gång omkring påsken 19B9 

kommer att resa till Australien och USA tillsammans med en kvinna. Han åter
kommer först någon gång i juli månad 1989. 

Förhöret avslutades klockan 13.20. Väliaho godtog att förhören lästes upp 

från gjorda anteckningar. 

Förundersökningsprotokollet från Sollentunapolisen.BDA nr C 373-84 
som behandlar Christer Petterssons misshandel av Pentti Väliaho 1984-05-25 
bi fogas detta förhörsprotokoll. 

• llylls ej om blankeuen används som 1or1sättnin9$blt1d ,  Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 
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T.f krkom S Morberg 769 79 21 Väliaho, PENTTI Armas 
09 Bron mod vilk�I uppgiltc:n hOr :;.imman· 05 06 Utsktil!Sdl'llum 

X FOrhörsprol Promemoria 
10 I $lik. 

0 

Väliaho erindrades nu om vikten av att han verkligen höll sig till sanningen 

och bara berättade det han senare kunde vittna om. 

Väliaho uppgav, att han stod för uppgifterna till 1.000 r. och att han kunde 
vittna på det när som helst. 

Väliaho upprepade också att vi skulle höra Rista Birkstrand, då han vet mycket 

om sin kamrat Christer Pettersson . 

Väliaho har svårt för att i detalj berätta om händelser och uppge tidpunkter 

när saker har inträffat. Han har ingenting emot att höras om med biträde av 

en tolk. 

Väliaho omtalade i slutet av förhöret att han någon gång omkring påsken 1989 

kommer att resa till Australien och USA tillsammans med en kvinna. Han åter
kommer först någon gång i juli månad 1989. 

Förhöret avslutades klockan 13.20. Väliaho godtog att förhören lästes upp 
från gjorda anteckningar. 

Förundersökningsprotokollet från Sollentunapolisen_BDA nr C 373-84 
som behandlar Christer Petterssons misshandel av Pentti Väliaho 1984-05-25 

bifogas detta förhörsprotokoll. 

,/'�� 
Sö�orberg

/_..... -

· llyl1$ eJ om blanketten a.nvbnds tiom tonsattnlngsbled, Ex 1: TIii originalpärm (i nr-följd) 


