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Protokoll fört vid förhör med Nordström, Erik 
300927-1218, boende östgötagaten 56/317 

116 64 STOCKHOLM Ej telefon. Ej arbete. 

Förhöret hållet i Nordströms bostad den 

4 januari 1989 med början kl 15.10. 

Färhörsledare:krinsp Johan Karlsson utan 

tillgång till förhörsvittne . 

Nordströms underrättas om anledningen till förhöret. 
Nordström uppger att han lärde känna Christer Pettersson i Sollentuna i och med 
att CP flyttade dit i början av BO-talet.Nordström bodde på Kung Hans väg 29. 

När Nordström fick se på TVoch läsa i tidningarna att en 41-årig man hade gripits 

misstänkt för Palmemordet såg han direkt att det var Christer Pettersson. 

Nordström ger följande beskrivning av Christer Pettersson: 

Han ger ett intelligent intryRk men mycket svår att komma in på livet, vill ej 

lämna ut sig själv. Pettersson har mycket lätt för att brusa upp och bli arg 

då det bär honom emot. Nordström säger dock att de aldrig har några bråk annat än 
på det vergala planet. Nordström lät då oftast Pettersson få sin vilja igenom 
för att undvika en konflist . 

Beträffande Petterssons våldstendenser har Nordström hört att han använt knivar 
och liknande i samband med bråk. Han hade också hört att Pettersson brukadevara 
knivbevä�nad. Detta är dock ingenting Nordström sett med egna ögon. 

Nordström har aldrig sett Pettersson med skjutvapen, han har inte heller hört någon 
annan nämna något om skjutvapen i samband med Pwettersson. 

Det enda tillfälle vapen kom på tal var i samband med att Pettersson berättaee att 

han hade gjort värnplikten i Norra Sverige. 

Nordström säger att de ej talade om politik men att han ändå fick uppfattningen 

att Christer Pettersson hade"hjärtat till vänster". Han säger vidare att han tror 

Q.g minnas att det fanns en bild av Olof Palme i Pettersson hem. 
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Enligt Nordström var Pettersson intresserad av religiösa frågor, någonting 
han gärna diskuterade. I dessa sammaahang citerade han ofta. Bib!Un och framför 

allt Jobs bok.Nordström känner ej till om Pettersson tillhörde något samfund 

eller någon speciell kyrka . 

Nordström säger att Christer Pettersson gav uttryck för en bitterhet mot sam
hället, han gav dock ej uttryck för något samhällshat. 

Pettersson berättade att han kände den sk "bombmannen" och att de brevväxlade . 

Nordström uppfattade det som om bombmannen hade inflytande på Pettersson. 

Nordström tror att Pettersson kände en samhörighet med bombmannen då de .\!fil!=.. 
fattade sig som illa behandlade av samhället.När Pettersson talade om honom 

verkade han imponerad. 

1984 flyttade Nordström från Kung Hans väg i Sollentuna. Han uppehäll dock 

kontakten med Christer Pettersson samt en del andra vänner i Sollentuna.Denna 

kontakt skedde genom besök en 5-6 gånger om året. 

Vid tiden för mordet av Palme avtänade Nordström ett fängelsestraff på 6 månade 
på Norrtäljefängelset. Han muckade 15 mars 1986 . 

Nordström säger att han inte märkt någon förändring av Pettersson personlighet 
efter mordet på Palme . 

Beträffande den händelse i Gamla Stan som Christer Pettersson vill att Nordst.öm 

skall höras om säger han att det endast finns en bleknad minnesbild av vad som 

hände . 

Nordsrtröm uppger att han minns att Pettersson och han hade besökt olika platser i 

Stockholm för att så småningom hamna i Gamla Stan. Vad Nordsb:i:im vill minnas 

uppträdde Cornelis Wreesvik utomhus någonstans i Gamla Stan. 

På direkt fråga säger Nordström att han kommer ihåg att ChristerPettersson kom 

i bråk med några skinnheads. Anledningen till bråket eller vad som sades vet 

Qj Nordström eftersom han kom ifrån Pettersson vid \:letta tillfälle. De träffades 

sedan ekk efter ett par timmar på pendeltåget till Sollentuna . 
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Nordström säger att han har svårt att placera denna hände.se i tiden men tror 

att det hände sommaren 1983 eller 1984. Både Nordström och Pettersson var ber

usade vid detta tillfälle. 

Vid förhörets slutskede tillfrågas Nordström ytterliggare om Petterssons utseende. 

Han säger att hans minnesbild är att Christer Pettersson gav ett prydligt intryck, 

han hade hört att eettersson hade kallats för Greven pga av sin eleganta klädesem-. 

Nordström säger att han inte är helt säker men tror att Pettersson för det mesta 

var slätrakad. 

Nordström säger att Pettersson anvä nde glasögon när han läste. Troligtvis var 

dessa metallbågade, i övrigt okänt utseende och färg. 

Förhöret slut kl 16.00 

Uppläst från konceptanteckningar och godkänt 

Johan Karlsson, krinsp 
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