
- 01 Pol isdist,ikr 
SPANINGSUPPSLAG 

• Sid •l--1-0 

' 

• 

ank,,, 

RK 
. 02 .

ÄibEii
s·enhe,: ....................................... 

A 2 
•••••••••••••• • • • • • •  + • • • •••••••••••• • • • • • • • • • • •••••••• 

03 Vppråttat(d) ;1\ •· ICl�fon· 

Alf Andersson 7917 
09 81011 med vilket uppgi ften hör samman· 

Mord - Palme 
10 I sak. 

Protokoll 

fört vid förhör 

Loviselundsvägen 

i grövre brottmål 07 AvsnlH 08 L()pande nr 

KD //6''/t>-
0-l FOrlSIUI· I Uppgiltsl.'imnare (efretnamn och förnamn) 

l7 nlngsblad 

05 

h 
I Utskriftsdt1h.11n 

l"xl F()1h()r$(HOt Promemoria 890615 15.50 

med Askerup, Torbjörn 
) 

Bertil 600916-0216 

28, n b Vällingby. tfn 38 05 14 anst 

Davens Frakt, Box 8013, tel 761 00 76. 

Förhöret hållet på rikskrirninalen onsdagen den 15 juni 

1989 under tiden 14. 50 - 15.20 av krinsp Alf Andersson, 

rikskrirninalen A 2, utan tillgång av förhörsvittne. 

Askerup underrättas om att han skall höras upplysningsvis beträffande en hän-

delse under tiden han 
kl>llfll6 b 

när �skerup misshandlades tjänstgjorde som ordningsvakt 

i Sollentuna Centrum endera sommaren 1984 eller 1985, varvid en Christer Petters-
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son var inblandad. Askerup underrättas om att förhöret ingår i förundersökningen 

av mordet på Olof Palme. 

Askerup uppger att han inte minns vilketår händelsen utspelade sig men kan 

klart säga att det var sommaren efter det att han i april samma år erhållit 

förordnande som ordningsvakt. Det är Askerup säker på. Askerup vet att det var 

sommartid enär han minns att han tjänstgjorde i sommarskjorta. 

Askerup uppger att han hörde skrik i centret bland annat att någon skulle 

skära ihjäl ' nagon. Vid Stens ICA såg han två män som råkat i luven på varandra. 

Den ene som visade sig vara Christer Pettersson hade en morakniv i handen och 

hotade sin antagonist. Askerup rusade på Christer Pettersson som föll om kull 

och tappade kniven. Askerup lyckades lugna ned Christer så att han kunde släppa 

Christer. Askerup blev nu attackerad av den andre mannen och fick två slag i 

ansiktet så att överläppen sprack samt att flisor släppte från en tand. Askerup 

fick hjälp av flera personer bl a en äldre tunnhårig man med att bryta upp man

nens armar på ryggen och sätta på honom handbojor. Christer Pettersson hade ut

talat hotelser mot Askerup och andra som fanns på plats och hjälpte Askerup. 

Det tog tid innan polisen korn till platsen. Askerup anmodade Christer Pettersson 

att lämna ifrån sig kniven, en morakniv med tillhörande plastslida. Efter cirka 

10 minuter lade Christer kniven på en sockel så att Askerup kunde ta den. Chirs

ter ville ej ge Askerup kniven i handen. Polisen hämtade mannen vid utgången 

0 från centrum. Poliserna talade då om att knivmannen heter Christer Pettersson 

Askerup hade ej kännedom om detta tidigare. De sade även att Christer hade epitetet 
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Bajonett-mördaren. Askerup har ett minne av att poliserna sade till Christer att 

han skulle gå till polisstationen själv för att han var vittne eller skulle höras 

om händelsen. Askerup har inget minne av att Christer sattes in i polisbilen. Detta 

är alltså ovisst för Askerup. 

Askerup har sedermera vittnat som målsägare ang våld mot tjänsteman vid en rättegång 

i Sollentuna Tingshus. Askerup kan ej minnas namnet på våldsmannen . 

Askerup delges Algot Åsells berättelse om händelsen. Askerup uppger att Asells 

berättelse stämmer ganska bra med verkligheten. xxxxxxxx Askerup vill dock säga att 

Christer ej kastat kniven utan har lagt den på golvsockeln. Vidare hade den gamle 

mannen endast hjälpt till att bryta upp ena armen på ryggen på våldsmannen när hand

bojorna skulle sättas på. Den gamle mannen hade sedan hållit sig till åskådarskaran 

som samlats pga tumultet. Askerup uppger att den dramatiska händelsen utspelade sig 

på en minut eller så. Askerup uppger att mannen som försågs med handfängsel trycktes 

upp mot ett stånd när bojorna anbringades och icke en anslagstavla som sagts enligt 

Sten Jansson, en f d vaktman som läst detta i en tidning. 

Askerup kan endast säga att våldsmannen var 30-35 år, ljushårig, kraftig och kom 

från någon ort utanför Stockholmstrakten, möjligen Gotland som Åsell säger i sitt 

förhör. 
Askerup informeras om att hans anmålan ej kunnat återfinnas med ledning av de uppgifter 

som hittills förelegat i ärendet. Askerup kan tänka sig att ärendet har företaget 

Larm-assistans som målsägare. 

Askerup har inte tittat särskilt på den äldre mannen som var med bland andra och 

hjälpte honom med våldsverkaren men har en viss föreställning om mannens utseeende. 

Askerup visas en tidningsbild av Algot Asell ur Länstidningen, Östersund, framsidan, 

från den 10 juni 1989. Askerup uppger att utseendet på Asell stämmer väl in på den 

minnesbild som Askerup har av den äldre mannen som hjälpte honom att fängsla vålds

mannen. 

Under tumultet gapades det och slängdes ut hotelser från både våldsverkaren och 

Christer Pettersson. Våldsverkaren hade dock lugnat sig när han försågs med handfäng

sel. Christer hade dock till och från uttryckt sig hotfullt både mot Askerup och 

andra. Askerup vet ingenting om den gamle mannen som kan förmodas vara Algot Åsell 

hotades av Christer. Det kan inte Askerup uttala sig om. 
Oörhdret slut kl. 15.20 Delg);et

A
och godkänt 

Alf Andersson M. /�� 
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