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Protokoll fört vid förhör med s.juk

pensionären BERG, Leif Vilhelm f. 470226-

9434, Hammarbyvägen 54, nb., 194 36 

Upplands Väsby, tfn: 0760 - 705 26. 

Förhöret hållet i Bergs bostad med början 

kl. 10.00, tisdagen den 27 december 1988 . 
Förhörsledare: Krinsp Tommy Andersson och 

Bengt Ödmark, utan tillgång till förhörs

vi ttne . 

Berg underrättas om att anledningen till förhöret är hans bekantskap med 

den i ärendet häktade Christer Pettersson samt ett "tips" som Berg lämnat 

till inspektör Ulvsten i Märsta pd, gällande Christer Petterssons kraftiga 

amfetaminmissbruk. Tipset som är nedtecknat på ett spaningsuppslag, narko

tikaärenden, är dagtecknat 1986-03-25. 

I sak uppgav Berg att han kom i kontakt med Christer Pettersson troligen 

1984 och då genom deras gemensamma bekant Ulf Spinnars, som Berg känt och um
gåtts med sedan mitten på 1970-talet . 

Under hösten 1985 och fram till årssk1 ftet 1985/86 hade Berg, som vid den 

tiden bodde på Hagvägen i Upplands Väsby, Spinnars inneboende hos sig. Detta 

upphörde i och med att Spinnars vid ett tillfälle misshandlade Berg, som 

efter detta flyttade hem till sin mor i Skokloster, då han inte längre tordes 

bo kvar i sin lägenhet . 

Efter att i början eller mitten av februari 1986 ha flyttat från moderns 
bostad i Skokloster till ett inackorderingshem, beläget på Kavallerigatan 
i Upplands Väsby, kom Berg så småningom att flytta till sin nuvarande lägen
het. 

Under hösten och vintern 1985, då han hade Spinnars inneboende hos sig, levde 

de båda - liksom Christer Pettersson - i ett kraftigt narkotikamissbruk. 
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Under denna tid besökte Christer Pettersson Berg flera gånger i månaden 

och ibland också kanske någon gång per vecka. Berg själv har bara besökt 

Christer Pettersson i dennes bostad vid ett tillfälle och det kan ha varit 

under ovan nämnda höst. 

Om Christer Pettersson vid denna tid levde i något samboförhållande eller 

hade någon inneboende hos sig är för Berg okänt. 

På fråga uppgav Berg att han inte känner någon som heter Ulf Håkansson och 

som kallas för Uffe-Skåning. Däremot uppgav Berg att Christer Pettersson 

vid nämnd tid och även senare, umgicks mycket med Anders "Hågge" Holmqvist. 

Angående vilka kläder Christer Pettersson kan tänkas ha använt under första 
kvartalet 1986 så är detta okänt för Berg, liksom Petterssons utseende vid 
denna tid. Såsom Berg nu minns har Christer Pettersson alltid haft mustasch. 

Angående sina diskussioner med Ulf Spi.nnars och Christer Pettersson gällande 
mordet på Olof Palme, har nåqon av dem - troligen Spinnars -� att Christer 

Pettersson var inne i Stockholms City på mordkvällen. Detta sades troligen i 

samband med att någon av dem berättade att de båda hörts. Såsom Berg först 

uppfattade det hade båda varit inne i stan mordkvällen, något som han dock 

senare har förstått ej var fallet. 

Innan Spinnars påbörjade sitt senaste fängelsestraff, vilket skedde någon 
gång under 1988, sade han till Berg: tänk om det är Christer ändå. Med 

detta hade Spinnars menat att Christer Pettersson kunde ha någonting med mordet 
på Olof Palme att göra. Berg kan dock ej minnas i vilket sammanhang ut
talandet gjordes, men väl orden. 

Vid ett tillfälle under hösten 1988, då Berg hade besök i sitt hem av Christer 

Pettersson, sade han till denne att han trodde att Pettersson var identisk 

med den s.k Grandmannen. Ställd inför det Berg sagt, tittade Pettersson till 

på honom med ett ansiktsuttryck som om han vore förvånad över att Berg 
tyckte som han gjorde. 
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Närmare tillfrågad om saken uppgav Berg att Christer Pettersson liksom haja,h, 
till och sett ut som om han blivit "tagen på sängen". Christer Pettersson 

hade kra ftigt förnekat att han skulle vara identisk med Grandmannen, varefter 

ämnet var slutdiskuterat. Pettersson förklarade inte på något sätt vad han 

haft för sig vid den tidpunkt då Olof Palme mördades och kommenterade ej 
heller Bergs påstående med att exempelvis säga, att han var hemma eller att 
han varit på viss plats. 

På fråga uppgav Berg att han trott att Christer Pettersson är identisk med 

Grandmannen, ända sedan Slgnalementet på denne blivit känt kort tid efter 

mordet. Berg uppgav att han grundar sin uppfattning på de tidningsuppgi fter 

som gör gällande att Grandmannen skall ha stirrande blick, ett fladdrigt 

sätt och dessutom ett utseende som väl stämmer överens med Christer Petterssons. 
Berg anser även att det signalement på gärningsmannen som figurerat i pressen, 

stämmer väl överens på Christer Pettersson och har då tagit fasta på ut-

seendet i allmänhet och i synnerhet den haltande gången. Angående hältan 

uppgav Berg att den var mera kraftig då, något som hade sin grund i att 

Christer Pettersson vid den tid hade höftbesvär som han själv klagat över 
inför Berg. 

Berg uppgav att han i Aftonbladet läst om en mängd brott som Christer 

Pettersson har gjort sig skyldig till och uppgav angående detta att han 

tidigare inte känt till ens tio procent av de olika gärningarna. Att 

Christer en gång gjort sig skyldig till dråp var inte obekant för Berg, då 

han fått detta berättat för sig av Christer, som vid tillfället varit saklig 

och detaljerad. 

På fråga uppgav Berg att han nästan fått uppfattningen att Christer Pettersson 

känt sig stolt över vad han gjort och nästan uppträtt skrytsamt. Christer 
Pettersson har för Berg också berättat att han stuckit kniven i någon per-
son på grund av denne varit elak mot ett barn. 

Christer Pettersson har enligt Berg i umgängeskretsen ej rykte om sig att 

vara en person som rånar kompisar. Dem slår han vanligtvis ej men kan däremot 

• Ifyll$ ej om blanketten anvan<J& som fonsauning:sbl�d. Ex 1: TIii originalpärm (i nr-föl jd) 



• 

• 

• 

• = 

= 

. 0 I Polisdi$lrikl • 
SPANINGSUPPSLAG 

• Slon,8Q9 
07 Avsnln ..... . . ..  . i grövre brottmål 08 L0pande nr 

02 Arbclscnhcr 

. 03 ·  UPP.råi
1

�i
1

d1. ;;: ................... ·
1

�ii��: ........ . 
04 Forts&n• 7 ningsblad 

I Uppgiftslsmnare (el!ememn och f0rnamn) 

09 8rott med vllkel uppgllten �or samman· 05 I .. �
� I Utskrift$d;.,tum 7 F01h0rSf)10I n Promemotla 

10 I sal< 

0 

"blåsa" dem på pengar. Berg har själv vid ett tillfälle blivit "blåst" p.fi 

pengar av Christer Pettersson, men känner i dag inget agg mot denne, då de 
rett upp saken sinsemellan. 

Berg tror ej heller att andra som blivit "blåsta" av Christer Pettersson 
hyser något riktigt agg till honom. Folk i hans bekarlskapskrets är dock 

naturligtvis lite - så som Berg uttrycker det - "småputta" över lag. 

På fråga uppgav Berg att varken Ulf Spinnars eller Christer Pettersson be

rättat något om det faktum att de är hörda i utredningen och då avseende 
annat än vad som angivits ovan. Ingen av dem har heller sagt något om skjut
vapen och Berg har vare sig sett eller hört talas om skjutvapen i samband 
med Christer Pettersson. 

Berg uppgav på fråga att han ej heller själv känner någon vapenhandlare eller 

annan person som kan tillhandahålla skjutvapen. 

På fråga uppgav Berg att han inte vet var Christer Pettersson handlade sitt 

knark vid tiden för mordet på Olof Palme och han vet ej heller var Spinnars 
handlade sitt, detta trots att denne också handlade åt Berg . 

Angående Christer Petterssons inställning till Olof Palme uppgav Berg att 

Christer sannolikt var socialdemokrat. Christer hade också en positiv - dock 

ej fanatisk - inställning till Olof Palme . 

Angående det spaningstips i narkot.ikaärende, som upptagits av krinsp Ulv
sten i MÄrsta pd, och som är dagtecknat 25 mars 1986, uppgav Berg att han vid 
ett par tillfällen lämnat tips till nämnda Ulvsten och att han vid dessa 
tillfällen alltid varit ensam med poliserna ifråga. 

Angående uppgifterna i spaningsuppslaget som gör gällande att Christer 

Pettersson skulle vara en ohygglig missbrukare som "pundat" 28 dagar i sträck, 

uppgav Berg att han kan inte komma ihåg hur han kunnat haft vetskap om nämnda 

ting. 
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Det kan vara så att han hört det från Christer Pettersson själv, men likaväl 

så att han hört det från andra. 

På fråga uppgav dock Berg att tiden för detta grava missbruk måste ha varit 
hösten/ vinter 1985, då han är säker på att han varken träffade Ulf Spinnars 
eller Christer Pettersson under hela 1986. 

Angående den artikel i Aftonbladet från den 26 december 1988, som gör gällande 

att Christer Pettersson skulle ha berättat för någon att han vid tiden för 

mordet på Olof Palme befann sig så nära att han såg den som sköt, uppgav 

Berg att han läst artikeln ifråga. Berg uppgav att han definitivt inte var 

den som lämnat uppgifterna till Aftonbladet. Visserligen förhåller det sig 
så att Berg fått berättat för sig att Christer Pettersson skulle stått så 
nära att han hört Lisbeth Palme skrika, men� han hört detta i från, kan han 

absolut inte komma ibåg Nämnda uppgift lämnade Berg till journalisten Näs

lund, anställd på tidningen Expressen, men detta skedde redan kort efter det 
att Christer Pettersson anhållits och då i samband med att Berg ville rätta 

till en uppgift om att Pettersson skulle känna hat till Olof Palme. Berg minns 

att han även kontaktade en journalist på Aftonbladet - okänt vem - som dock 

•] ,o 

ej var intresserad av uppgifterna. Efter att ha funderat länge uppgav Berg 

att han möjligen kan ha fått uppgifterna från Erling Dfstad eller "Hågge" 

Holmqvist och då troligast från Ofstad. Andra personer som Berg pratat med i 

denna sak är Peter Braun, tfn 08 - 35 40 42 och Leo Rönnholm, som bor i 
Upplands Väsby . 
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Troligen måndagen eller tisdagen i vecka 51, år 1988, ringde Berg till en be
kant vid namn Roland Thörn, som bor c/o Bengts, Hovslagaregatan 15 i Upplands 

Väsby, tfn 0760 - 911 25. Under samtalets gång framkom att Thörn ansåg sig 

ha sett vapen i en garderob i Christer Petterssons lägenhet i Rotebro. När 
Thörn skulle ha sett vapnet, som var ett avsågat hagelgevär, en Smith & Wesson 
revolver och en Lugerpistol, är för Berg okänt. Angående telefonsamtalet 
uppgav Berg att han hört att Thörn ej var riktigt nykter vid tillfället. 
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Förhöret slut klockan 11.15. 

Dag som ovan 

Tommy Andersson 

krinsp 
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