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Protokoll fört vid förhör med, 

missbrukskonsulent WIL0W, CHRISTINA Margareta 

fd 431010-0062. Boende Drabantvägen 17, 

Järfälla, tfn 0758-12907 anst Socialförv . 
Sollentuna Kommun, tfn 08-92 11 68. 

Förhöret hållet i rikskriminalens lokaler 
1989-01-24 med början kl 10.35. 
Förhörsledare: krinsp Kent Rasmusson . 

Före förhöret underrättades �li101s om att hon skulle höras om sina kontakter 
med Christer Pettersson och om eventuella iakttagelser som kan ha betydelse 
för Palmeutredningen. 

Willow berättade att hon fram till maj 1988 arbetade som socialsekreterare, 
vid kontoret i Rotebro. 

Hon fick ta över Christer Pettersson från sin tidigare handläggare Sigun 

Nilsson, enär denne ej längre vågade han kvar Pettersson som klient. Anled

ningen till detta var Petterssons allmänna uppträdande mot henne som kulmi

nerade i en incident 1986-07-31. Pettersson ringde och begärde ett bistånd 

till hyran för sin lägenhet. Han underrättades av Nilsson om det avslag som 

han tidigare hade erhållit och att det beslutet kvarstod. Pettersson blev 

mycket aggressiv och hotfull i telefon och slängde på luren. Efter en kort 

stund kom han in till receptionen på socialkontoret i Rotebro. Han var mycket 

aggressiv, tog en �l och slängde den genom en fönsterruta inne på expedi

tionen, varefter han försvann ut. 

Nilsson undvek att träffa Pettersson efter detta och 1986-09-01 tog Maud Ny

berg, socialsekreterare, över Pettersson, men delegerade uppdraget till Chris

tina Wilow strax därpå. 

Efter det första mötet med Pettersson, hade Wilow fått veta att han kände 

qtt hon ej var rädd för honom och han uppskattade detta. 
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Han kände att människor blev rädd för honom, särskilt inom samhällsvården 

och detta upplevde han som ett problem. Han tyckte ej om att väcka denna 
känsla hos personer som han måste ha kontakt med. 

Wilo•1 hade ofta kontakt med Pettersson från första mötet och fram till maj 

1988, då hon övergick till missbruksgruppen . 

Hon upplevde aldrig att hon var rädd för Pettersson under denna tid, men var 

under hela denna per-iod helt klar över att han var farlig även för henne, 

om han blev retad eller upprörd och var påverkad av narkotika . 

Som ett konkret exempe l på detta uppgav hon följande: 
En hemhjälpsassisten'¼om hade en �nit i samma loftgång där Pettersson hade 

sin bostad, blev attackerad av Pettersson utan föregående varning. Hemhjälps
assistenten Elisabeth Nilsson, �n upp till adressen och loftgången , gick fram 

till den lägenhet som hon skulle besöka. När hon är på väg att oppna dörren, 

kommer Pettersson �t henne med höjda knytnävar. Hon lyckades att ta sig in 

i lägenheten och när hon stänger dörren, kläms Petterssons hand i dörrsprin

gan. Hon lyckades att stänga dörren och Pettersson ger sig av. 

Senate besöker hon Wiloo1 för att berätta om det inträffade. Hon uppger sig 

ha hör-t talas om Pettersson, men aldrig tidigare träffat honom. Hon ber se

nare om förflyttning från adressen . 

• Wilow har samma dag besök av Pettersson, som uppgav att han ej vet varför 

han gjorde utfallet mot kvinnan. Han uppgav sig ha varit påtänd och att han 

dagen före varit hos sin före detta fästmö i Hägersten . Där hade han blivit 

utslängd av före detta fästmöns nya pojkvän. Han trodde att det kunde vara 

en effekt av detta som gjorde att han uppträtt konstigt. 

Hemhjälpsassistenten kan nås på tfn 08-754 65 07. Wiloo, tror att detta inträf
fade någon gång under 1987. 

Hon kom ej att föra anteckningar över Pettersson i journalen på förvaltningen. 

, Dessa gjordes på socialbidragsansökningsblanketterna, vilka förvaras separat. 
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Under den kommande tiden hade hon täta kontakter med Pettersson. Han gick ej 
att motivera till att ingl i ett behandlingsprogram, för att bli kvitt sitt 

missbruk. Han missbrukade narkotika flera dagar i veckan och däremellan och 

i kombination med narkotikan missbrukade han alkohol. 

Hon �!" ofta i hans bostad och träffade bara en gång en annan person inne hos 

Pettersson. Det var en man som gick under smeknamnet "Jerka" med förnamn Erik 
okänt efternamn. Han bodde hemma hos Pettersson i två nätter. Willow hade 

sällskap med Savela, Petterssons skyddsassistent, vid det aktuella besöket. 

Hon brukade även träffa Pettersson inne hos en granne till honom, Stig Gustavs

son, Gustavsson var även han klient till Wilov,. 

Wilovi såg att Pettersson hjälpte Gustavsson med praktiska saker och gick ären

den med mera. Gustavsson uttryckte sin tacksamhet över Pettersson. 

l�ilow träffade även Pettersson ute i Rotebro Centrum, ofta i sällskap med 

Ulf Spinnars. De umgicks till och från under den aktuella perioden. 

Spinnars var även han en klient hos Wilovi sedan 1985 . 

IHlow har mött Pettersson i olika situationer och i olika tillstånd. När han 

är nykter och hemma i sin bostad eller hos Stig Gustavsson, är han trevlig 

men ej särskilt talförd . 

När han är "bakfull" är han mindre tal förd. När han är påverkad av alkohol 

är han yvig i sina gester, men inte sä rskilt talförd. När han är påtänd är 

han yvig i gesterna, mycket talförd, bullrig och behov av att få prata. Under 

det sistnämnda stadiumet, har han berättat om sina år pi fängelserna, skryt

samt om interneringstiden på Kumla och tiden på Karsudden . Han har dock aldrig 

gått in på vilka gärningar han utfört och blivit dömd för. Han har bara sagt 

att han gjort en del "fula saker". Han har pratat om faderns firma, där han 

arbetat och om sin skådespelarutbildning och sina planer på att försöka få 

skldespelararbete. Han har även skrytsamt uppgivit sig varit misstänkt i Palme

mordet. Det hade kommit två "spanare" från polisen och hört honom i en polis-

qil utanför bostaden. 
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Han har talat om att han läser bibeln, men inget om sin tro eller religiösi

tet. Wilow tror ej att han är särskilt religiös. Han har aldrig pratat om 

politik, men \Hlow har dragit slutsatsen att han kan placeras på "högerskalan" 
vad gäller sina åsikter, med hänsyn till vad han berättat om sin bakgrund och 
den familj han emanerar från. Han har aldrig pratat om Palme eller Palmemordet, 

med undantag av ovannämnda eller socialdemokraterna . 

Han har aldrig berättat vad han gjorde 1986-02-28. Han har aldrig pratat om 

vapen, ej heller har hon hört någon annan har förknippat Pettersson med vapen . 
Med vapen avses skjutvapen. Han har berättat att han läser skönlitteratur och 

poesi av alla typer. 

Lägenheten som han bott i har alltid varit förhållandevis välordnad, utan 
föremål. porträtt som varit anmärkningsvärda. 

Hans rättsuppfattning var egofixetäd. De rättigheter som han ansåg 'lig ha 

rätt till, skulle han också få del av. Han kunde vara mycket fixerad av att 

driva dessa frågor tills han fick rätt. 

Han har 

ej anse 

aldrig pratat om sina problem med B-skattsedel. Han kunde däremot 

det vara fil.att snatta eller utföra mindre tillgrepp. Han kunde även - -- --

med fysiskt våld bestraffa någon som varit "dum" mot honom el�er hans kamra-
ter. Ej heller detta ansåg han vara fel . 

Han har vid ett tillfälle tagit kontakt med henne när det gäller alkoholpro
�- Han uppgav siq göra saker och ting, som han ångrade, när han var berusad . 
Kontakten togs i samband med en personundersökning inför kommande rättegång 

mot honom. När han senare tog upp problemet "gled han ur" behandlingsprogrammet. 

Hon har sett honom bära glasögon vid ett tillfälle. Det var vid utredningen 

om hans förtidspension, då han kallades till Försäkringskassan. Han bar glas

ögon under hela besöket. Hon uppfatta dem som att vara av så kallad pilotmo-
-t 

dell, vitmetall. Han brukadeha en kort vindtygsjacka, höflång, mörkblå eller 

C�m skinnjacka okänd färg. Han brukade ):>ära jeans och ha lofers, svarta ellir 

. ,?J,,":�:ms•�•������.,_e,��o��on��1�1�9",,,,��n hade en tunn mustasch, kortklippt &,��å,tj�������arm i n r -följd) 

mörkt hår. 
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Hon beskriver honom som att vara verbalt begåvad, allmänbildad person som 

kunde vara omtänksam och hjälpsam, bland annat mot Stig Gustavsson. Men han 
var )abil i sitt psyke och kunde snabbt slå om. När han var narkotika eller 

alkoholpåverkad, verkade han ej ha några spärrar. När han var nykter kunde han 

även då lätt brusa upp, men var resonabel. Han var aldrig tjurig eller sur, 

dvs antingen "snäll" eller aggressiv . 

Hon har mycket svårt att tänka sig Pettersson vara gärningsmannen i mordet 
på Olof Palme. Hon uppfattade honom som en person som under sina påtända perio
der skulle ha avslöjat sig för sina vänner, skulle ej kunna hålla tyst. På 

särskild fråga om han i detta tillstånd någonsin avslöjat något som låg djupt 
inom honom eller avslöjat något somhon ej redan kände till via skyddskonsulen
ter med flera, uppgav hon att det ej skett. På särskild fråga om han levde 

samma liv ute bland sina kamrater, som han gjorde i hemmet, där hon ej sett 

mer än en person "kamrat" under hela denna tid och där han läste skönlittera

tur, poesi med mera, svarade hon att han verkade leva i två världar. 

Wilow har� Sigurd Wenström, 08-743 02 50, Ulf Spinnars övervakare, hört 

att Spinnars fruktade för sitt liv, efter att ha givit intervjuven i Finsk TV. 

Han erhöll socialbidrag för resa till Värmland strax efter jul, för att gömma 

sig. Efter det gömmer han sig och byter ofta adresser. Han tror att "dom" skall 

skjuta honom, om de får tag i honom innan rättegången med Pettersson. Vilka 

han menar vet ej Wilow . 

På särskild fråga hur Spinnars är som klient, uppgav hon att han är under fri

villig behandling för sina missbruksproblem. Han har samma våldsamma sätt som 

andra i samma situation, när han är påtänd. Han har dock alltid passat tider 

när de har bestämt träff på kontoret eller ute. Hon påstår att han med tanke 

på sitt levnadssätt har en bra uppfattning om tider och passar mötestiderna 

mycket bra. 

Pettersson är exeptionell, som ett urverk, passar tider exakt. 

0 

• llyll-& ej om blonkcltcn används som lortsannlngsblad .  Ex 1: TIii onginalpänn (i nr-följd) 



• 

• 

• 

• 

• 01 Pol i:;distrik1· 

. Oi Ärt>Ois�iihål· .•.. ' • 

. 03· UPP�äi,�iid;�;: ................... ·,�iC1��: ........ . 

09 a,ou med vi lket uppg,f1en hor s.amm.ttn" 

10 I sak 

SPANINGSUPPSLAG 

i grövre brottmål 01 Avsnitt 

04 Fort&alt· h ning.!lblad 
I Uppg1ftslamnaro (efternamn och IOrnamnJ 

05 

h FOrhOr.:;p,ot h Promemoria 
I Utsk.riHs(Jal1,1m 
1989-01-27 

s,•.,1--2 0 2 
08 LO.pandc nr 

GS 

Förhöret uppläst och godkänt. Förhöret avslutat klockan 12.15. 

Stockholm som ovan 

Kent Rasmusson/krinsp 
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