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KARLSSON, LARS Göran Valter, 490129-2914. 

Stenbäcksgatan 16, Box 12, 598 00 

Vimmerby, tfn 0492-155 00 . 

Förtidspensionär sedan slutet av 70-

talet. 

Förhöret hållet på Stenbäckens sjukhem 

i Vimmerby, onsdagen den 4 januari 1989 

med början klockan 09.45. 

Förhörsledare: krinsp Roger Jansson, 

Rikskriminalen. 

Förhörsvittne: ej tillgängligt. 

Karlsson har inledningsvis upplysts, om att han höres med anledning av utred

ning angående mordet på Olof Palme. Karlsson har vidare underrättats om att 

han höres upplysningsvis, främst beträffande den i utredningen misstänkte 

Christer Pettersson, vilken Karlsson enligt uppgift varit i kontakt med under 

1987 

Karlsson uppger att han första gången kom i kontakt med Christer Pettersson, 

troligen under 1987. Karlsson uppger i detta sammanhang att han vid denna 

tid, nyttjade ett läkemedel vid namn Nozinan . Till följd av denna medicine

ring, var Karlsson vid denna tid tämligen apatisk och som han själv uttrycker 

det "saknade egen vilja". Av samma anledning hade Karlsson tämligen svårt 

med tidsbegreppen . Karlsson uppger sig dock ha ett mycket gott minne, varför 

han väl kommer ihåg vad han företagit sig, men möjligen har svårt att preci

sera tider. 

Karlsson vill minnas att han någon gång i mars eller april 1987, blev ut

skriven från Danderyds sjukhus. Han hade då lyckats erhålla en egen lägenhet, 

med adress Stationsvägen 6D i Roslags Näsby, Täby. Karlsson uppger att han, 

då han hade bott i denna lägenhet i möjligen två eller tre månaders tid, en 
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dag bland ÖVFig post fanns en handskriven lapp, som visade sig vara ett med-

delande från l(arlssons broder, Nils Göran Valter Karlsson .. Brodern skulle 

vid denna tid avtjäna ett fängelsestraff på kriminalvårdsanstalt,en Kumla. 

Av meddelandet framgick att brodetn hade rymt och på lappen var angivet ett 

telefonnummeF, som Karlsson skulle ringa, för att komma i kontakt med bro

dern. Karlsson ringde det telefonnummer som stod på lappen och kom på så sätt 

i kontakt med brodern. Vid detta telefonsamtal avtalades att de skulle träf

fas vid en busshållplats, belägen strax intill en korvkiosk i Rotebro. De 

avtalade mötet ägde rum och först därefter omtalade brodern var han hade 

fått tag på bostad. Senare samma dag kom Karlsson att följa med !brodern till 

den lägenhet brodern fått tag på, det vill säga Christer Petterssons lägen

het. Högst sannolikt var det vid detta tillfället, som Karlsson för första 

gången träffade Christer Pettersson. Som framgår av vad Karlsson tidigare 

sagt, kan han ej precisera tidpunkten, men uppger att det bör ha varit någon 

gång under våren eller försommaren 1987. 

Efter det att Karlsson sammanträffat med brodern och begivit sig till Chris

ter Petterssons lägenhet, kom även Karlsson själv att fortsättningsvis an

vända Christer Petterssons lägenhet som bostad. Detta med anledning av att 

Karlsson ville vara tillsammans med sin broder Nils och att de ej kunde an

vända sig av Karlssons lägenhet, eftersom brodern där högst sannolikt skulle 

eftersökas av polisen. Karlsson uppger att han och brodern sannolikt kom att 

bo hos Christer Pettersson i cirka tre månaders tid. De kom således att bo 

hos Christer Pettersson, fram till det att Karlsson greps av polisen i mit

ten av september månad 1987. 

Under den tid Karlsson och hans broder Nils Karlsson, använde sig av Chris

ter Petterssons lägenhet, hade brodern Nils en nyckel till lägenheten. Den 

nyckel brodeFn hade var dock endast till det så kallade cylinderlåset. Karls

son vill minnas att lägenhetsdörren även var försedd med ett så !kallat polis

lås eller sjutillhållarlås, men att brodern ej hade någon nyckel till detta 

lås. Karlsson uppger i detta sammanhang att det vid i vart fall ett tillfäl

le hände att Christer Pettersson även låst det så kallade polislåset, varför 
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Karlsson och brodern då ej kunde komma in i lägenheten. Under den tid Karls

son och brodern bodde hos Christer Pettersson, träffade de Christer Petters

son dagligen. Karlsson är så gott som helt säker på att Pettersson aldrig 

var borta från bostaden någon längre tid. Han var således aldrig bortrest, 

utan vistades hela tiden hemma i bostaden. Karlssons uppfattning är att Pet

tersson endast brukade lämna lägenheten, för kortare ärenden, exempelvis 

till Rotebro Centrum. 

Då Karlsson tillfrågas om han kan erinra sig att Pettersson, brukade ha be

sök av någon eller några kamrater i lägenheten, uppger Karlsson att det ibland 

hände att Pettersson hade besök. Då Pettersson hade besök, brukade dock all

tid Karlsson och brodern försöka undvika att komma i kontakt med dessa. De 

brukade då vistas för sig själv i något annat rum. Av den anledningen kan 

Karlsson nu ej erinra sig några namn på de som brukade besöka Pettersson. 

Han kan eJ heller beskriva dem utseendemässigt. 

Vad det gäller umgänget med Christer Pettersson, uppger Karlsson att de um

gicks i och med att de vistades tillsammans i lägenheten, men inte i övrigt. 

Då de befann sig tillsammans i lägenheten, kunde de således sitta och prata, 

titta på TV, ät, fika med mera tillsammans. Då l<arlsson och brodern lämnade 

lägenheten, för att gå ut, hände det dock aldrig att Christer Pettersson följ

de med dem. Inte ens då Karlsson och brodern exempelvis skulle gå ut för att 

handla, hände det att Christer Pettersson följde med . 

Vad gäller de rån mot postkontoret i Näsby Park, som Karlsson och brodern 

genomförde, uppger Karlsson att Christer Pettersson inte på något sätt var 

inblandad i detta. Karlsson uppger att detta även bör framgå av vad Karlsson 

uppgivit under den utredning, som då företogs av Täbypolisen. Karlsson vill 

dock påpeka att den som planlade och var den drivande kraften till dessa rån, 

var brodern Nils Karlsson. Att Karlsson medverkade, berodde helt enkelt på 

att brodern hotade att döda honom, om han inte gjorde som brodern sade. Karls

son uppger att brodern var mycket noggrann med att man inte skulle diskutera 

planerna på att genomföra ett rån, då Christer Pettersson eller någon annan 

var närvarande. Karlssons uppfattning är, således att Christer Pettersson 
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troligen var ovetande om dessa planer. I detta sammanhang nämner dock Karls

son att Christer Pettersson möjligen var tillsammans med Karlsson och brodern, 

då de gjorde någon promenad i närheten av aktuellt postkontor, för att re

kognosera. Av den anledningen är.det enligt Karlsson, således ej otänkbart 

att Pettersson förstod vad som var i görningen. Karlsson till frågas om det 

aldrig förekom någon diskussion, beträffande anskaffande av vapen. Karlsson 

uppger då att någon sådan diskussion aldrig, så att säga var aktuell, efter

som de förstod att det skulle gå bra att använda sig av den ...•.....  av re

volver som Karlsson köpt för 975:- (niohundrasjuttiofem kronor) på Walter 

Borgs vapenaffär i Stockholm. Vad det gäller detta med vapen, hänvisar Karls

son till det förhör som hållits med honom tidigare i denna sak, det vill säga 

den utredning som gjorts i Täby polisdistrikt. Karlsson uppger sig vara helt 

säker på att Christer Pettersson aldrig pratat om eller ens deltagit vid Q3 -
gon diskussion, som rört vapen. Karlsson uppger att han i Christer Petters

sons lägenhet aldrig sett något vapen och Christer Pettersson har ej heller 

vid något tillfälle visat något vapen. 

Karlsson uppger sig ej heller ha något minne av att de vid något tillfälle 

diskuterat politik med Christer Pettersson. Möjligen har man i något samman

hang kommit in på politik, men detta har i så fall varit mycket kortfattat 

och möjligen bestått av någon enstaka kommentar eller dylikt. Pettersson 

har aldrig talat om var han så att säga står politiskt eller har för politisk 

uppfattning, men Karlsson har ändock fått uppfattningen att Pettersson stod 

nära socialdemokratin. Karlsson vill minnas att han själv vid något tillfälle, 

sagt sig vara socialdemokrat och att Olof Palme var den bästa partiledare, 

som någonsin funnits. Då Christer Pettersson hörde Karlsson säga detta, vill 

Karlsson minnas att Christer XXXXXXXXXX Pettersson sade sig ha samma uppfatt

ning. Karlsson har dock ej något minne av att Christer Pettersson, så att 

säga tagit initiativet till att diskutera sådana frågor. Karlsson har såle

des ej heller aldrig hört Christer Pettersson diskutera någon annan politiker 

eller politisk gruppering . 

På fråga om Karlsson har någon minnesbild av att Christer Pettersson vid nå

Ogot tillfälle diskuterat religion, uppger Karlsson att så ej är fallet. 

Karlsson har ingen uppfattning om huruvida Pettersson är, vad man kallar tro-
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Karlsson uppger sig ej ha någon minnesbild av att man vid något tillfälle, 

kommit att diskutera mordet på Olof Palme. Karlsson uppger dock att man möj

ligen vid något tillfälle kommit att kommentera mordet på ett eller annat 

sätt, men att det så att säga varit föremål för diskussion, kan Karlsson ej 

erinra sig. Tillfrågad om han således ej kan erinra sig, huruvida Pettersson 

vid något tillfälle, sagt någonting beträffande mordet, uppger Karlsson att 

han ej har något minne av detta. Karlsson kan ej heller erinra sig att Pet

tersson vid något tillfälle omtalat vad han själv företog sig eller befann 

sig, när mordet på Olof Palme ägde rum. Karlsson uppger i detta sammanhang 

att han, i den händelse att han av någon anledning skulle ha kommit att miss

tänka Pettersson för mordet, så skulle Karlsson omgående ha upplyst polisen 

om detta. 

Vad gäller Christer Petterssons utseende samt den klädsel han normalt bar, 

uppger Karlsson att han nu inte har någon som helst minnesbild av Christer 

Pettersson till utseendet. Karlsson kan av den anledningen inte ge någon som 

helst beskrivning av Pettersson, var sig vad det gäller utseende eller kläd

sel. Då Karlsson ombedes att beskriva lägenheten, uppger Karlsson att den var 

"normalt möblerad". Tillfrågad beträffande persienner eller gardiner, uppger 

Karlsson att han ej kan erinra sig, huruvida det fanns gardiner, men att han 

kommer ihåg att där fanns persienner. På fråga om dessa brukade vara fördrag

na, uppger Karlsson att så ej brukade vara fallet, annat än under kvälls och 

nattetid . 

Då Karlsson tillfrågas om han har någon uppfattning om Christer Petterssons 

övriga umgänge, uppger Karlsson att han fått uppfattningen att Pettersson 

har "många bekanta" i Stor-Stockholmsområdet. Karlsson kan ej erinra sig att 

Pettersson uppgivit sig ha bekanta på någon eller några andra orter. På fråga 

om det för Karlsson är känt huruvida att Pettersson hade tillgång till någon 

eller några andra lägenheter, uppger Karlsson att han ej har någon uppfatt

ning om detta. Karlsson nämner dock att han vill minnas att Pettersson vid 

några tillfällen tillbringade nätterna någon annanstans. Karlsson har dock 

ingen uppfattning om var Pettersson då befann sig. 
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Karlsson tillfrågas om han har någon uppfattning om, när eller på vilket sätt 

Nils Karlsson, första gången kom i kontakt med Christer Pettersson. Karlsson 

uppger sig ej känna till detta, men förmodar att de kommit i kontakt med va

randra i samband med någon anstaltsvistelse. När Karlsson första gången kom 

i kontakt med Christer Pettersson i dennes bostad, hade brodern Nils Karlsson 

troligen rymt dagen innan. Vad Karlsson känner till, hade inte brodern kommit 

i kontakt med Christer Pettersson, förrän någon gång möjligen i början av 

1987 

Då Karlsson avslutningsvis tillfrågas om han har något ytterligare att till

lägga, som kan tänkas vara av betydelse för utredningen, uppger han att så 

ej är fallet. 

0 

Karlsson uppger sig ha uppfattat vad som indikterats, varför han avstår från 

återuppspelning av bandet och godkänner detta utan erinran. 

Förhöret avslutat klockan 11.45. 

Vimme rby som ovan 

Roger Jansson/krinsp . 
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