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Protokoll fört vid förhör med gruppledare 

Myhrberg, Inga1!..ill Birgit, f 451019-9062, 

med adress Jägaregatan 

halm, tfn 0150-517 18. 

14, ,641 31 Katrine-

Anst: 

Hasselbacken, Tulpanvägen 5, 

holm, tfn 0150-565 30 . 

Dagcentret 

641 50 Katrine 

Förhöret hållet i Myhrbergs bostad mån

dagen den 2 jan 1989, med början klockan 

16. 20 . 

Förhörsledare: Krinsp Tommy Andersson och 

Gunnar Johansson utan tillgång till förhörs 

vittne. 

Fru Myhrberg delgavs att hon skall höras såsom före detta 

fästmö till Christer Pettersson. Förhöret är ett komplement 

till tidigare förhör .och delvis begärt av Pettersson. 

Inledningsvis ombads fru Myhrberg att berätta något om Christer 

Petterssons förhållande till religion. Angående detta uppgav hon 

att han var intresserad av kyrkor och att han hade mer än ordi

nära kunskaper om bibeln, ur vilken han ur vissa kapitel kunde 

citera hela stycken . 

Christer Petterssons farfar var aktiv inom frikyrkan -troligen 

pingstvän. Christers far va.r hårt uppfostrad vad gäller ordning 

och uppförande men hade inte anammat sin fars religiositet. Inte 

heller Christers mor var religiös. 

Såsom komplement till tidigare frågor gällande Christer Petter

ssosns klädsel uppgav fru Myhrberg att hon aldrig har sett honom 

i mössa enligt vad hon nu kan minnas. Däremot figurerar en blå 

halsduk någonstans i hennes medvetande. Frågor om när, var och 

hur kan hon dock ej besvara. 
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Angående väska så upp gav fru Myhrberg att Christer Pettersson 

måste haft en sådan med sig då han besökte henne under påsk

helgen -86. Detta då han bland annat hade två flaskor cham

pagne med sig,vilka det torde ha varit föe riskabelt att tran

sportera i exempelvis plastkassar. Något minne av väskan ifråga 

har dock inte fru Myhrberg . 

Vid något tillfälle som torde ha varit på sommaren -86, besök

te fru Myhrberg Christer Petterssons bostad såsom står angivet

i tidigare förhör. På särskild fråga angående besöket uppgav 

hon att hon inte har något minne av hur det såg ut i fönstrep. 

På ytterligare frågor i denna sak gällande eventuella blommor, 

gardiner, persienner etc, uppgav fru Myhrberg att hon inte har 

det minsta minna. av dessa ting. 

Gällande personer i Christer Petterssons bekantskapskrets,utö

ver vad hon nämnt tidigare,uppgav fru Myhrberg att hon kommer 

ihåg att han umgås med en kvinna som heter iLilian i förnamn och 

som har någon hög befattning inom den offentliga sektorn. 

08 L01)1!1nde nt 

Någon person i Christers bekantskapskrets som skulle kunna skaffa 

honom vapen känner fru Myhrberg inte till. 

Fru Myhrberg uppgav spontant att hon kommit att tänka på en 

omständighet som hon inte tidigare berättat i förhör: 

Christer har vid något eller några tillfällen pratat om tre 

personer som heter eller kallas för Spinnarn, Riste och Kutarn. 

Då fru Myhrberg nu har läst i kvällspressen att Christer kallas 

för just Kutarn1 har hon blivit fundersam 1då han framlagt saker 

på ett sådant sätt att hon fått uppfattningen att Kutarn var en 

person som han kände1men definitivt inte han själv. 
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Fru Myhrberg har nu den bestämda uppfattningen att Christer då 

han pratat om de tre nämnda,berättat om sig själv i tredje person. 

När han berättat om de tre och vad han berättat minns ej fru Myhr

berg 

Fru Myhrberg tillfrågades om hon kom att tänka på något sär-

skilt då förhörsledaren sade namnet Christer Pettersson i samband 

med en tågresa mellan Katrineholm och Stockholm. Fru Myhrberg kom 

då att tänka på en resa till !Linköping, något som ej var ade-

kvat i sammanh anget varför fru Myhrberg upplystes om att Christ

er träffat någon på tåget. Då fru Myhrberg fortfarande inte för 

stod varåt förhörsiedaren syftade, delgavs hon att Christer upp

levt träffen mycket positivt och att den hade med politik att göra. 

Då fru Myhrberg fort farande ställde sig helt oförstående upp

lystes hon om att Christer under tågresan erhållit en autograf 

i sitt pass� en viss person. Då fru Myhrberg uppgav att hon in

te kände till något i denna sak talade förhörsledaren om för henne 

att den som skrivit autografen var Tage Erlander som också hade 

sin fru Aina med på resan. 

Då namnet Tage Erlander nämndes tyc kte sig fru Myhrberg ha ett 

svagt minne av saken. Dock inte mer än att det endast är något 

som hon hört förut och som hon tycker låter bekant, varför hon 

inte kan placera in händelsen i något sammanhang. 

På fråga uppgav fru Myhrberg att hon är absolut säker på att Chris

ter inte visat hen ne något pass med Tage Erlanders namnteckning 

i. En sådan sak menar fru Myhrberg att hon skulle komma ihåg, då 

hon är politiskt intresserad, fackligt aktiv socialdemokrat och 

dessutom naturligtvis beundrare av sin förre partiordförande och 

statsminister. 
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Även om nu Christer bara berättat om händelsen och således ej 

visat henne passet med Tage Erlanders namnteckning, så tycker 

fru Myhrberg att hon borde minnas en sådan sak . 

Angående den cirka 25 centimeter höga träskulptur förestäl

lande Tage Erlander,som fru Myhrberg har stående som prydnad 

på en bokhylla i sitt vardagsrum, uppgav hon på fråga att 

Christer Pettersson inte har något särskilt för·hållande till 

den enligt vad fru Myhrberg minns. 

Fru Myhrberg kan inte minnas att Christer Pettersson yttrat 

sig över skulpturen eller på något sätt kommenterat den,även 

om hon anser att hon måste ha förklarat för honom hur hon kom 

över den, då han säkert frågat henne om detta,liksom han gjorde 

om allt annat som hon hade någon form av relation till. Christer 

Pettersson var nämligen mycket svartsjuk och de enda persosner 

som undgick dessa känslsor var fru Myhrbergs bror och far, medan 

exempelvis hennes väninnor i Christers ögon var lesbiska . 

Om historien med passet ställs emot Christer Petterssons rela

tion till fru Myhrbergs skulptur, så anser hon det troligare att 

hon skulle kunna glömma bort vad Christer sagt och tyckt om skulp

turen1än att hon skulle glömrna ifall han visat henne sitt pass med 

Tage Erlanders autograf i . 

Fru Myhrberg anser dock att hon borde komma ihåg ifall Christer sagt 

något om skulpturen eller om de vid något tillfälle skulle ha dis

kuterat den mer ingående,då den har ett stort värde för henne. 

Skulpturen är nämligen tillverkad av en karsuddenpatient och fru 

Myhrberg bytte tillsig den mot tre askar cigaretter någon gång under 

åren 71 -72 eller möjligen på sommaren -70. Vid tillfället arbetade 

fru Myhrberg påKarsuddens sjukhus. Detta är också ett skäl till var-

• llyll$ ej om b&;:ankelten används oom lortsannlngsblad.  Ex 1: nu originalpänn {I n r -fOIJd) 
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föl!' fru Myhrberg tycker att hon borde komma ihåg ifall Christer 

hade någon relation till skulpturen,då ju även han var intagen på 

sjukhuset ifråga just de åren och därför borde ha ett intresse av 

att diskutera tillverkaren och vem det var. Någon sådan diskussion 

kan dock inte fru Myhrberg påminna sig. 

Förhöret slut klockan 17.30 dag som ovan . 

Uppläst oc godkänt. 

� 
Tommy Ande sson 
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