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Protokoll över förhör med Olsson, Björn Ander 

540520-0071 Boende Kung Hans väg 35 i 

Sollentuna tfn 08-7546354, Förhöret hållet 

i Olssons bostad den 14 December 1988 vid 

18.50 av Krinsp Ulf I\Jorlin och Krinsp Alf 

Andersson förhörsvittne ej tillgängligt. 

Olsson underrättades om anledningen till förhöret varefter han uppgav följande: 

Att han flyttade .ill adressen 1983 och då så smått att umgås med Crister. Han 

Uppger att deras samvaro var väldigt sporadisk och sträckte sig till en eller 

två ggr i månaden. Han säger vidare att han hade stor respekt för Christer pga 

hans humör och mest när han var berusad. Han uppger att Christer var den person som 

betämde i Sollentuna centrum och beskriver en gång då Christer hade stulit ett 

utbetalningskort som han tvingat Olsson att skriva under samt tagit Olssons KK 

som leg. Olsson hade inte tordats att säga ifrån eftersom Christer varit tuff och 

burdus vid tillfället. 

Olsson uppger att han den 28 februari 1986 varit ensam i sin bostad och supit 

samt spelat stereo. Han hade den 1 mars fått reda på att Palme blivit mördad genom 

att lyssna på radion. Sedan hade han läst tidningen och funderat en del angående 

mordet. Olsson hade sedan tagit kontakt med Christer en av arbetsdagarna i veckan 

efter mordet. Han hade besökt Christer i hans bostad, de hade då samtalat om mordet 

och Christer skall då ha uppgivit att han blivit hörd om det. �an hade vidare sagt 

att han varitdär just då. Olsson vet ej vad han menat med detta. Olsson har aldrig 

hört Christer prata om skjutvapen, eller illa om Palme. Olsson uppger att Christer 

pratat mer Religion än Poletik. Olsson uppger att han är rädd för Christer och vill 

ej att han skall få reda på vad han sagt. 

förhöret slut kl 19.40 

Stockholm dag som ovan 

�tl� 
Ulf I\Jorlin. 

Tillägg: 
På särskild fråga uppgav Olsson att han var sä.�er på att han inte träffat 
Christer den 1 mars 1986, 

• Ifylls cl om blanJtouon invinds som fortsättnings.blad
. Ex 1: Till originalpärm (i nr�följd) 


