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Protokoll fört vid förhör med pensionären 

PETTERSSON, Carl Gustav Christer 

f. 470423-1093. Förhöret hållet vid krimi

nalvårdsanstalen Österåker i Akersberga, 

1989-01-20 med början klockan 09.05. 

Förhörsledare: Krkom Jerker Söderblom och 

krinsp Ingvar Kjellvås . 
Pettersson biträdes under förhöret av 

advokat Arne Liljeros. 

Förhöret indikteras på band . 

Förhöret avser komplettering till tidigare förhör angående mordet på stats

minister Olof Palme och mordförsök på fru Lisbeth Palme. 

Pettersson underrättas om att de delgivna misstankarna mot honom kvarstår. 

Pettersson vidhåller som tidigare att han icke utfört de delgivna gärningarna 
och vill ha fört till protokollet "j.ag tyckte om och beundrade statsminister 
Olof Palme och jag har stor sympati för Lisbeth Palme". Han tillägger; "jsg 

har icke mördat Olof Palme och jag har icke försökt mörda Lisbeth Palme". 

Pettersson kommer fortsättningsvis under förhöret att kallas vid förnamnet 
Christer . 

Christer underrättas om att han i detta förhör ska redogöra för alla sina före
havanden under tiden fredagen den 21 februari 1986 t.o.m fredagen den 7 

mars 1986. Förhöret kommer dock inte att beröra de tider som Christer tidigare 

redogjort för i förhör. Redovisningen kommer att protokollföras dygn för dygn. 
Efter varje dygnsredovisning kommer Christer att underrättas om vad han skrivit 

i dygnet i sin dagbokskalender som beslagtagits i hans bostad med beslags

liggarnummer 9502-88-14. 
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Fredagen den 28 februari 1986
1 

klockan 00.00 - 24.00. 

(kl. 18.42 - 24.00 har tidigare redovisats i förhör) 

På frågor uppger Chrsiter att han kan inte säga var han var klockan 00.00. 

Han kan ej heller säga vad han g,jnde innan han gick och lade sig. Han kan 

ej heller minnas om han varit ensam eller när han kommit hem. På dessa 

frågor säger Christer från början, att han förmodligen var hemma klockan 00.00. 
Christer säger vidare att han förmodligen var ensam och förmodligen så sov 
han. Han kan dock • pa intet sätt säga att han är säker • pa dessa uppgifter. 

.. • Christer minns inte nar han vaknade pa morgonen och eJ heller om han varit uppe 

på natten; lämnat lägenheten under natten; om det kommit någon till lägen-

heten under natten; om han ringt till någon under natten eller blivit uppringd 

av någon. Christer säger här återigen att han förmodligen låg hemma och sov 
hemma i bostaden under natten. Som stöd för detta antagande säger Christer att 

han senare på dygnet, vilket han tidigare redogjort för, skaffade amfetamin 

i Stockholm. Christer tillägger vidare att det med största sannolikhet var 
som så att han sov natten innan han skaffade amfetamin. 

Christer minns inte vad han gjorde när han vaknade. Han har sannolikt lämnat 

lägenheten omkring 10-tiden och åkte pendeltåg till Sollentuna centrum. Christer 

säger att han är inte säker på detta., men han brukar göra det varje dag. Christer 
minns inte med vilka personer som han sammanträffat med under dagen. Dock 
minns han, vilket tidigare redogjorts för, att han vid något tillfälle samman
träffat med $pinnars. När detta sammanträffande har skett eller var, vet ej 
Christer. Christer säger vidare att sannolikt så har han sin vana trogen 

druckit någon alkohol under dagen. Sannolikt har spritförtäringen ägt rum 

i Sollentuna centrum, men den kan eventuellt även ha ägt rum i Christers 

bostad. Det sistnämnda tror dock Christer inte är riktigt, därför att han har 

inget minne av att de hade någon sprit hemma när han lämnade lägenheten senare 
på kvällen. Vem som köpte sprit under dagen minns Christer inte. Han säger 

vidare, som han tidigare redogjort, att han hade senare på kvällen 700 - 800 
kronor med sig när han åkte till Stockholm och säger vidare att han normalt 

Osett betalar sin egen sprit. Med detta menar Christer att det är sannolikt 
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som så att han har köpt sprit under dagen i Sollentuna Centrum för eget bruk. 

Christer är helt säker på att det inte har skett någon form av injicering 

eller intag av något narkotiskt preparat under hela dagen . Christer har inget 
minne av att han skulle ha ringt till någon person. Han minns inte när han och 
Spinnars kom hem till Christers bostad. Christer minns inte hur länge som 
han och $pinnars var i hans bostad, innan han lämnade bostaden för att bege 

sig till Sto
ckholm. Christer säger att gissningsvis så har han och $pinnars 

varit i Christers lägenhet i ett par timmar innan han begav sig med pendeltåget 

till Stockholm. Christer minns inte vad Spinnars och han själv gjort under 

tiden som de var i hans lägenhet. 

Christer har inget minne - "känsla för" - att det skulle ha kommit någon annan 

person till hans bostad, under tiden som Spinnars och han uppehöll sig i den. 

Man har ej heller något minne av att någon person skulle ha ringt på telefon 

till Christer. På direkt fråga så uppger Christer att han tror inte att han 

själv ringt något samtal, förutom det som han tidigare relaterat för, till 

klubben Oxen. 

I detta skede av förhöret så förevisas Christer almanackan och vad som står där; 
fredagen den 28. Christer får själv läsa upp det han antecknat "ring Bosse 

Vangård, träffas och diskutera en ide" . 

Christer säger att han vet att han inte ringde till Vangård. Istället ringde 

han honom i juli eller augusti 1987. Christer tror att han skrivit det 
citerade i almanackan, någon vecka innan den 28 februari. 

Förhöret avbryts för rast klockan 09.40. 

Förhöret återupptaget klockan 09.45. 

Som bakgrund för det som citerats ur dagboken så lämnar Christer följande 
berättelse. 

1968 så frigavs han ifrån ungdomsfängelse den 8 maj. Han arbetade sedan som 

assistent åt Vangård i cirka tre veckor. Under år 1969 så arbetade han under 
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Vangård i cirka ett halvt år. Vangård hade hand om filminspelningar och 

Christer assisterade då honom. Efter detta har Christer inte haft någon kontakt 

med Vangård, förutom ett kortare sammanträffande 1974. 

Christer har efter hand fått en ide om att läsa in talskrift för blinda. 

Denna ide har han bl.a fått för att han har vid flera tillfällen fått beröm 

för att han har en bra röst när han läser innantill . 

Någon gång i juni 1984 så besökte han LO-kansliet och blev så småningom hän-

visad till De Blindas förening på Gotlandsgatan i Stockholm och däri från 

till Medborgarhuset. I Medborgarhuset så lästes det in olika typer av tal-

skrifter för blinda. Han sammanträffade där med en kvinna, som han vill minnas, 

hette Inga Grön, eller någonting liknade. Eventuellt kan kvinnan heta Inga 

Grönvall. Christer erbjöd sina tjänster, men på grund av att hon själv en-

bart hade en halvtidstjänst, så kunde någon anställning av Christer inte äga 

rum. Så småningom fick Christer iden om att man skulle läsa in en talskrift 

av bibeln. Skriften skulle i så fall läsas in kapitel för kapitel. För detta 

så skulle det då fram för allt krävas en ljudstudio. Han kände sedan tidigare 

till att Vangård haft en ljusstudio. Dessutom skulle Vangård med sina kontakter 

till Sveriges Radio och därifrån till bibliotek kunna omsätta Christers 

ide i praktiken. Christer hade vid flera tillfällen tittat i telefonkata-

logen och sett att Vangård blivit filmproducent. Christer trodde att det var 

sannolikt att Vangård då hade tillgång till någon ljudstudio. Att förverkliga ideen 

började ungefär vid denna tidpunkt och det hela startade med att Christer skrev 

in det citerade i sin almanacka. På grund av avsaknad av självkänsla så dröjde 

det sedan ända till augusti 1987 innan Christer ringde till Vangård. Vid detta 

samtal dem emellan så blev det bestämt att de skulle träffas för att Vangård 

möjligtvis skulle kunna bistå Christer med råd. Det blev också bestämt att 

det var Christer som skulle höra av sig till Vangård, men Christer har inte 

efter detta telefonsamtal gjort det vid något tillfälle . 
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(kl. 00.00 - 08.00 har Christer tidigare redogjort för i förhör) 

Vid kl. 08.00 - 09.00 tiden har, vilket Christer tidigare redogjort för, 
Anders Olsson kommit till honom och därefter har Rista Birkstrand ringt till 

Christer och de har haft ett kortare telefonsamtal . 

Beträffande Anders Olsson, så säger Christer att han uppskattar att Anders 

Olsson var i hans bostad i cirka en timma. Sannolikt via radio, som Christer 

har hemma, fick han reda på att möjigheterna till att skriva i kondoleansbok, 

vilken låg utlagd i Rosenbad. Christer tror att radion stod på i köket när 

Anders Olsson var där, men det är någonting som han är osäker på. 

Christer är också osäker på om han sade till Anders Olsson att han skulle be

ge sig till Rosenbad för att skriva i kondoleansboken. 

Ct)rister tror att han sedan begav sig in till Stockholm med pendeltåget som 
avgick ifrån Rotebro station kl. 10.47. Christer tillägger dock att han är 

osäker på om det var med den avgången som han begav sig till Stockholm. 
Christer har inget minne av att han på något sätt uppsökt någon, vare sig 

via telefon eller personligt, för att få sällskap till Rosenbad. I övrigt 
beträffande denna resa till Stockholm så hänvisas till tidigare förhör. 

Christer tror att han kom hem till bostaden vid kl. 14.00-tiden. Så som han 

redogjort för tidigare så hade han troligtvis några doser amfetamin kvar och 
att han tog dessa under lördagseftermiddagen. Han tror sedan att han var en-

sam hemma och uppehöll sig ensam i bostaden resten av helgen. Christer har inget 
minne av att han skulle ha träffat $pinnars under dygnet lördagen den 1 mars. 

Christer har inget minne av att han skulle ha sökt någon form av kontakt med 
någon person, vare sig per telefon eller personligen, för att prata om Palme
mordet. Christer har vidare inget minne av när han gick och lade sig, utan säger 
att han förmodligen gick och lade sig hemma någon gång på kvällen eller natten. 

O Beträffande besöket av Anders Olsson på morgonen, kl 08.00 - 09.00, så uppger 
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Christer på frågor att han har icke något minne av att Anders Olsson har 

frågat Christer någonting om att han använt sig av amfetamin, ej heller att 

han sagt till Christer att det skulle ha synts på honom att han gick på am

fetamin. 

I övrigt ställs en del frågor till Christer om vad han eventuellt skulle 

kunna ha företagit sig under detta dygn. Christer minns dock ingenting övrigt 
än vad som nu har relaterats. 

I detta läge av förhöret så förevisas Christer dagboksanteckningen för lör

dagen den 1 mars och läser följande tt.ext: "Spinnars och jag skrattade, franska 

lår och höfter och allt", "blek men skön". Dessutom förekommer en hänvis

ningspil till "Caro Rossi ville ha macka". 

Beträffande detta så säger Christer att han minns att han vid ett tillfälle 

omtalat till Spinnars att "han blivit kåt på Caroline Rossi och sagt att han 

gillade hennes franska lår". Enligt Christer så hade Spinnars berättat det 
för Caroline Rossi vid något tillfälle och hon hade tagit detta på ett positivt 

sätt. Sannolikt hade Christer och Spinnars talat om detta och gjort det på 

ett muntert sätt. Enligt Christer så tror han att hon eventuellt kan ha be

sökt honom på söndagen den 2 mars, men detta är han osäker på. Beträffande 
anteckningen så säger Christer på frågor, att han minns inte att Spinnars 
skulle ha varit hos honom, men det är möjligt att det förhåller sig på det 
viset. Christer tillägger här att det är högst sannolikt att Spinnars har varit 
hos honom som framgår av almanackan. 

Söndagen den 2 mars 1986, klockan 00.00 - 24.00. 

På frågor beträffande detta dygn så minns inte Christer någonting. 

Beträffande den tidigare anteckningen som han sett angående söndagen, så 

säger Christer att det då är möjligt att Caroline Rossi har varit uppe hos 
honom för att försöka få något amfetamin. Om hon kommit in i lägenheten eller 
fått stå kvar utanför, minns inte Christer. 
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På direkt fråga så uppger Christer att han med stor säkerhet kan säga att 

han inte har varit och besökt Stockholm under detta dygn. 

Måndagen den 3 mars 1986, klockan 00.00 - 24.00. 

På ett större antal frågor beträffande detta dygn, så har Christer bara 

negativa svar. Han minns ingenting av detta dygn av vad han skulle ha före

tagit sig. 

Christer upplyses om att han inte skrivit någonting i almanackan beträffande 
den 3 mars. 

Tisdagen den 4 mars 1986, klockan 00.00 - 24.00. 

Beträffande detta dygn så ställs ett större antal frågor till Christer om vad 

han kan ha företagit sig, Han svarar enbart med negativa svar på detta 

och han minns över huvud taget ingenting av vad han företagit sig under 

detta dygn. 

Christer upplyses om att han i sin fickkalender icke fört någon anteckning 

tisdagen den 4 mars 1986 . 

Onsdagen den 5 mars 1986, klockan 00.00 - 24.00 . 

Beträffande detta dygn så har Christer enbart negativa svar på ett stort antal 
frågor som ställs till honom. Han minns inte någonting om vad som förevarit 
under detta dygn . 

I detta läge förevisas Christer sin fickkalender där han onsdagen den 5 mars 

fört följande anteckning: "11.00 - rättegången. Målnummer 889-85-02. Hinder för 

huvudförhandling. Ej erhållit utredningen trots påstötning". 

Beträffande detta så säger Christer att det är möjligt att det här före

kommit en huvudförhandling vid tidpunkten 11.00, onsdagen den 5 mars, men han 
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minns inte att det skulle ha varit någon huvudförhandling den dagen. Saken 

skulle eventuellt ha berört ett mål, där Christer tillsammans med $pinnars 
den 2 januari 1986, i ett trapphus på Malmvägen 22 C, blivit misstänkta för hot 

1;1ot en polisman. Christer minns även att han fick en villkorlig� men 
att elen sedan revs upp och att han senare fick ett års fängelse. 

Torsdagen den 6 mars 1986, klockan 00.00 - 24.00 • 

Beträffande detta dygn så har Christer enbart negativa svar på ett stort 

antal frågor. Han minns inte någonting om vad han företagit sig under detta 

dygn. 

Christer upplyses om att han inte gjort någon notering i sin fickkalender 

torsdagen den 6 mars 1986. 

Fredagen den 7 mars 1986, klockan 00.00 - 24.00. 

Beträffande detta dygn så lämnar Christer enbart negativa svar på ett stort 

antal frågor. Han inns inte någonting av vad han kan ha företagit sig 

under detta dygn . 

Christer upplyses om att han inte fört någon notering i sin almanacka över 

fredagen den 7 mars 1986. 

Fredagen den 21 februari 1986, klockan 00.00 - 24.00. 

Beträffande detta dygn så lämnar Christer enbart negativa svar på ett stort 

antal frågor. Han minns inte något av vad han kan ha företagit sig under 

detta dygn. 

I detta läge av förhöret så förevisas Christer en fickalmanacka där han 

har skrivit följande anteckning för fredagen den 21 februari 1986. Anteck

ningen står över både den 21 och den 22 februari, varför anteckningen som sådan 

är osäker om den rör dygnet den 21:a eller dygnet den 22:a februari 1986 . 
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Anteckningen lyder på följande sätt: "Ejla sade (inne hos Stickan: Spinnarn 

var med) "Du har räddat livet på mig: jag vet det"."Jag vet ej riktigt vad hon 
syftar på: att jag avvisade Helena (???)". 

Enligt Christer så är anteckningen föranledd av att han med största sanno
likhet sammanträffat med Ejla under fredagen den 21 februari 1986. En bakom

liggande händelse, vilken är anledningen till att Christer fört denna an
teckning, är följande: 

Vid någon tidigare tidpunkt, vilken Christer ej kan tidsplacera, så hade han 

varit inne hos Stig Gustavsson. I Gustavssons lägenhet så upphöll sig även� 
med okänt efternamn och nu avliden samt Helena Finnberg, som bor på Kung Hans 
Väg 17, numero gift Andersson. Samtliga var ordentligt berusade, förutom 
Christer. Stig Gustavsson hade blivit så berusad så att han gått in i lägen

hetens sovrum och lagt sig. Vid något tillfälle så hade då Ejla "stöttat" 

i väg för att gå in i rummet och läg;ga sig hos Gustavsson. Av någon okänd 

anledning så hade Helena i detta läge slagit ner Ejla. Christer säger att 

Helena mera slog eller knuffade omkull Ejla. Därefter hade hon börjat att 
sparka Ejla i huvudet. 

Bandbyte klockan 10. 50 . 

Christer avbröt Helenas misshandel av Ejla. Enligt Christer så är det sanno
likt som så att han sammanträffat med Ejla under denna dag och att de då 
pratat om denna misshandel. Det är alltså detta som är anledningen till att 

han gjort noteringen i sin dagbok. Med ledning av anteckningen i almanackan 

så säger Christer att han tillsammans med Ejla och Spinnars hade varit hemma 
hos Stig Gustavsson på fredagen den 21 februari 1986. Christer minns att de 
var där tillsammans på kvällen, sannolikt under en tid av tre till fyra timmar. 
Vid detta tillfälle, så hade Ejla ur sin handväska tagit fram en liten rund 

träbricka. På träbrickan var det glödritat "Ejla". Ejla hade givit Christer 

denna bricka och samtidigt sagt "du har räddat livet på mig". Med ledning 
av denna anteckning, så minns Christer dock ingenting i övrigt om vad som har 
skett under denna dag. 
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Lördagen den 22 feburari 1986, klockan 00.00 - 24.00. 

Beträffande detta dygn så lämnar Christer enbart negativa svar på ett stort 

antal frågor. Han minns inte någonting av vad han kan ha företagit sig under 

detta dygn . 

I detta läge förevisas Christer åter sin almanacka och beträffande lördagen 
den 22 februari 1986 så finns det en notering "Ring Bo V. Ide diskuteras". 

Enligt Christer så har har 

redogjort 
denna anteckning sedan överförts till den 28 februari, 
för beträffande Bo Vangård. I övrigt minns Christer som l1an tidigare 

ingenting av vad han företagit sig under lördagen den 22 februari 1986. 

Söndagen den 23 februari 1986, klockan 00.00 - 24.00. 

Beträffande detta dygn så lämnar Christer enbart negativa svar på ett stort 

antal frågor. Man minns inte något av vad han företagit sig under detta dygn. 

I detta läge av förhöret så förevisas Christer åter sin fickalmanacka där 

det finns noterat på söndagen den 23 februari 1986 "Rista 45 år". Christer 

minns att han inte varit och besökt eller gratulerat Risto på dennes 45-årsdag. 

Sannolikt har han gjort noteringen vid ett tidigare tillfälle. Trots an

teckningen, så minns Christer i övrigt icke någonting av vad han företagit 
sig under detta dygn. 

Måndagen den 24 februari 1986
1 

klockan 00.00 - 24.00. 

Beträffande detta dygn så lämnar Christer enbart negativa svar på ett stort 

antal frågor. Han minns intenågot av vad han företagit sig under detta dygn. 

I detta läge av förhöret så förevisas Christer åter sin fickkalender där 

han utfört anteckningar för måndagen den 24 februari 1986. "Soss 09.30 M Heffner. 

En mycket härlig morgondag att vakna till: solen står över jästfabriken 07.15, 

härligt sedan: stormande bråk - Soss". "1895 kronor kommer". Med ledning av 

dagboksanteckningen så minns Christer att han besökt Sociala i Sollentuna kommun 

och Mariana Heffner. Han minns också att när han kom till denne så fanns det 
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en man på rummet. Mariana Heffner presenterade mannen som Janne Kajser, "missbruks-

gruppen". Christer ställde sig då mycket frågande om vad den mannen skulle 

göra där och Mariana He ffner menade då att de hade skäl att anta och dess-

utom bevis att Christer missbrukade alkohol. En diskussion uppstod och Janne 

Kajser lämnade rummet. Christer menar vidare att det hade vid detta till-

fälle varit ganska bråkigt när han besökte Soss. ll'Ots dagboksanteckningen så 

Christer i övrigt icke minnas någonting annat som förevarit under måndagen 

den 24 februari 1986. 

Tisdagen den 25 februari 1986, klockan 00.00 - 24.00. 

Beträffande detta dygn så lämnar Christer enbart negativa svar på ett stort 

antal frågor. Han minns inte något av vad han företagit sig under detta dygn. 

I detta läge av förhöret så förevisas Christer åter sin almanacka där det 

finns anteckningar på tisdagen den 25 februari 1986 "Arbetsförmedling, 

traktamente, vi kan bestämma resdag. Har ringt Koski, han är hemma och tar 

kan 

emot mig när som helst. Han är frisk nu. Vacker fin morgon". Dessutom på

pekar Christer att han har gjort en stjärna för namnsdagen vid detta tillfälle, 
tisdagen den 25 februari, är _Sigvard. Christer kommenterar detta med att 

"detta är Sigges namnsdag". Med ledning av dagboksanteckningen så lämnar 

Christer följande berättelse. Under tiden mars/april 1985 så satt Christer 

fem veckor på T i.llberga fångvårdsanstalt. Han träffade där en man i 6D-års

åldern vid namn Kauko Koski, boende Trönö, Hälsingland. Kauko hade berättat 

för Christer att han var anställd vid ett skogsbolag i cirka 30 års tid. På 

sin fritid så hjälpte han skogbolaget med diverse rivningsarbeten av fastig
heter på skogsbolagets mark. Förutom att få fast ersättning för själva riv

ningsarbetet så erhöll han dessutom byggnadsmaterialet. Det enda arbets

redskap som Kauko använde var kofot samt att han då var tekniskt kunnig på 

hur tillvägagångssättet skulle ske för att riva hus. Christer hade blivit 
ganska intresserad av detta arbete som Kauko utförde på sin fritid och de hade 
dessutom då pratat om att Christer skulle komma till honom och hjälpa honom med 
arbetet samt samtidigt då lära sig tekniken. 
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Christer skulle av den anledningen besöka Arbetsförmedlingen tisdagen den 25 

februari 1986 för att erhålla traktamenten och rese-ersättning till Hälsing

land. Enligt Christer så blev det bestämt att han skulle åka till Hälsing-
land den 13 mars 1986 för att påbörja arbete och utbildning hos Kauko. Christer 

minns besöket hos Arbetsförmedlingen, men han kan i övrigt inte erinra sig 
någonting av vad han företagit sig den 25 februari 1986 . 

Christer tillägger att han vill minnas att arbetsförmedlaren som han pratade 

med vid detta tillfälle hette �likander . 

Beträffande stjärnan för namnsdagen Sigvard, så erinrar sig Christer på frågor 

att han besökt Sigvard Cedergren denna dag. Han vill minnas att han ringt i 

vanligt ordning till honom först, och därefter begivit sig med pendeltåg 
till Stockholm. När han kom till Sigge Cedergrens lägenhet så fann han att 
där fanns förutom Sigge Cedergren även hans bror Roger Cedergren. Dessutom 

var det två till tre andra människor i lägenheten. De satt kring ett bord 
under någon timme utan att någonting särskilt hände. Efter ungefär någon 
timme så tog Sigge fram en finare vin flaska och var sitt glas till samtliga 
som uppehöll sig i lägenheten och i samband med detta så slog det i Christers 

minne att Sigge hade namnsdag och att han då utbrister "grattis" till Sigge. 

Christer minns att han var ensam när han åkte pendeltåget till Stockholm. 

Han minns också att tidpunkten för resan bör ha varit omkring kl 17.00 - 18.00-
tiden. Beträffande resan så säger Christer att antingen har han åkt ifrån 
Rotebro station eller ifrån Sollentuna station. Antingen har han gått av vid 
Karlbergs station eller Stockholms central samt att antingen från Karlberg 

eller T-centralen så har han �kte med tunnelbana till Rådmansgatan. När Christer 

kom till Rådmansgatan så har han inget minne av att han skulle ha ringt ifrån 

någon telefonautomat i anslutning till Sveavägen, utan finner det troligt 

att han har gått direkt fram till porttelefonen och då blivit insläppt av Sigge. 
Orsaken till att han finner detta förfarande troligt, är att tidpunkten på 
dagen var så pass tidigt och det är detta som ger honom anledning att tro 
att han har gått direkt till porttelefonen. 
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När Christer kom upp till lägenheten så minns han inte vem det var som öppnade 

dörren och släppte in honom i lägenheten. Christer gick fram och ..§..!!l.te sig 

till höger om bordet utanför köket. Mitt emot honom satt Reine Jansson, dess

utom satt Roger Cedergren vid samma bord och någon okänd som Christer inte 
minns. Han tillägger att personen, som han inte minns, kan eventuellt ha varit 

Lena Åkerlund . .  �e Cedergren uppehöll sig i stort sett hela tiden stående 

kring bordet eller. i anslutning till köket. Christer minns vidare att han uppe

höll sig i Sigges lägenhet i cirka två timmar. Han satt hela tiden till höger 
om bordet utanför köket och samtliga uppehöll sig kring bordet samt pratade 

i allmänna ordalag. Christer minns ej vad de pratade,men på frågor uppger 
han att de inte pratade om amfetamin och ej heller om vapen. 

På direkt fråga säger Christer att han hade inte något amfetamin med sig 

denna gång när han lämnade Sigges lägenhet. 

Beträffande personerna så uppger Christer på fråga att han har icke något 

minne av att någon annan person kom till lägenheten eller att någon av per

sonerna som var där när han kom, lämnade lägenheten. 

Som Christer minns det så var han den första av personerna som lämnade lägen-
heten, och som han 

Christer har inget 

tidigare redogjort för, efter cirka två timmars besök. 

minne av att han ska ha burit på någonting, 

väska eller liknande, då han lämnade lägenheten. Under besöket 
exerrp:l.vis en 
hos Sigge så 

säger Christer att allt var hela tiden lugnt och städat. Det förekom inget 
bråk eller liknande. Christer är helt säker på att han under detta dygn, 
den 25 februari 1986, icke besökt spelklubben Oxen. Ingen av personerna i 

Sigges lägenhet var berusade eller påverkade av narkotika. 

Beträffande hemresan så säger Christer att han minns att han tog tunnelbana 
från Rådmansgatan till S:t Eriksplan, varifrån han gick till Karlbergs station. 

Vid Karlbergs station så tog han sedan pendeltåget tillbaka till Rotebro. På 
direkt fråga så uppger Christer att han har inget minne av att han skulle ha 

pratat med någon annan person eller träffat någon personer, vare sig under in

resan, inne i Stockholm, eller under hemresan tillbaka till bostaden. 

O På direkt fråga om Christers klädsel vid det aktuella besöket i Stockholm så 
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säger han att han "har ingen aning om detta". 

Förhöret avbryts för rast klockan 11.40. 

Förhöret återupptages klockan 12.00 . 

Beträffande tisdagen den 25 februari 1986 så säger Christer att han är helt 

säker på att han då gratulerade Sigge till namnsdagen. Han har dock inget minne 

av att det har nämnts någonting om födelsedagar . 

Christer upplyses om att Sigge fyller år den 24 februari. Christer säger att 

detta är någonting som han inte vet eller har hört talas om tidigare. I övrigt 
minns Christer ej någonting om vad han företagit sig under dygnet den 25 

februari 1986. 

Onsdagen den 26 februari 1986, klockan 00.00 - 24.00. 

Beträffande detta dygn så lämnar Christer enbart negativa svar på ett stort 

antal frågor. Han minns inte något av vad han företagit sig under detta dygn. 

På direkt fråga så uppger Christer att han har ej något minne av att han 
ska ha nyttjat amfetamin under natten till den 26 februari. 

I detta läge av förhöret får Christer titta i fickkalendern där han antecknat 

följande under onsdagen den 26 februari 1986 och delvis in på den 27 februari 

1986. "Handla böcker (se urklipp) till Miriam". Enligt Christer så är Miriam 
en dotter till en tidigare bekant vid namn Lillian Widenlöv. 1986 var hon 
boende på Lundagatan i Solna. Christer vill minnas att Mirja fyllde år an
tingen den 26:e eller den 27:e och att det var fråga om att han skulle köpa 

någon barnbok till henne. 

Dessutom finns antecknat för den 26 februari 1986 "kontakta Nils". Beträffande 

detta så är Christer väldigt osäker på vad som är avsett med denna anteck

ning. Han finner det dock troligt att eventuellt kan det röra sig om någon 
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amfetaminkontakt eller liknande . Eventuellt så ska det finnas en koppling 

till anteckningar under dagnoteringarna i almanackan där det står antecknat 

"Ribban 7 C, 4 tr, Berger". Enligt Christer så avses där Ribbings Väg i Edsberg 

och det kan förekomma någon kontakt mellan den tidigare till honom bekante 

Mikael Larsson och kontakta Nils. V 

Christer erinrar sig att han aldrig köpt någon bok till Miriam. 

I övrig med ledning av dagboksanteckningar så minns Christer inte någonting 

annat som han kan ha företagit sig under dygnet den 26 februari 19B6 . 

Christer erinrar sig att han känner en person som kallades för ''Nisse Nepal''. 

Anledningen till att han kallades för "Nisse Nepal" ,  var att han hade hasch 

vid enstaka tillfällen, vilket kom ifrån Nepal. Enligt Christer så är hasch 

ifrån Nepal relativt ovanligt. Christer är lite osäker, men säger att han vill 

minnas att det finns en koppling mellan Mikael Larsson på Ribbings Väg 1 

och denna "Nisse Nepal". 

Torsdagen den 27 februari 1986, klockan 00.00 - 24.00. 

Beträffande detta dygn så lämnar Christer även i detta fall negativa svar på 

ett stort antal frågor. Han minns inte något om vad han kan ha företagit sig 

under detta dygn . 

Ingen notering finns i fickalmanackan för torsdagen den 27 februari 1986, 

förutom den tidigare relaterade över.skrivningen om att han skulle handla 

böcker till Mirja. 

I Christers bostad har beslag skett av Expressens löpsedel av den 28 februari 

1986. Beslaget har ägt rum 1988-12-14 med beslagsliggarnummer 9502-88-62. 

Christer förevisas löpsedeln, vilken lyder: "Dataprofessorns hemliga dagbok 
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Stockholms 53:or såldes utomlands." Oessutom finns det nertill på löpsedeln 

en mindre bild av Carola Häggqvist och noterat "Carola i Florida i färg". 

Anledningen till att Christer har denna löpsedel är att han tänkt att prata 

med sin syster som är född 1953. Christer säger att troligtvis förhåller sig på 

det viset att han skulle då höra hennes åsikter om att hon eventuellt skulle 

stå i dessa register. Christer har icke något minne av när eller var som han 

tagit denna löpsedel. 

Christer kan inte svara pii varför han har sparat denna löpsedel i sin bostad, 

men hänvisar till att han sparat på så mycket "skit". "Jag sparat på allt", 

säger Christer. 

Christer förevisas baksidan av löpsedeln där han har gjort följande � 

teckning: "Skriv: Je.rro tack för brev. Kan du tala om för mig hur jag kan få 

läsa domen. Bland annat ska jag kontrollera min egen utsagas återgivning. 

Undertecknat Petter, fri broder". Enligt Christer så" är "Terro" detsamma som 

Lars Tingström. Med ledning av detta så menar Christer att det eventuellt kan 
vara som så att han då hade fått för sig att det skulle kunna vara Lars 

Tingström som var den omnämnde "dataprofessorn". Det kan vara detta som gör 
att han har lagt beslag på löpsedeln. Han anser dock att detta är mindre 

troligt, utan vidhåller att det med större säkerhet var av intresset till 
sin syster Christina Pettersson. I övrigt angående anteckningen på löpsedelns 

baksida så säger Christer att det blev aldrig av att han kontrollerade vad 

sin utsaga vid denna förhandling som han åsyftar vid Svea Hovrätt. Beträffande 
detta så har han tidigare relaterat om händelsen i tidigare förhör. 

Christer är inte säker på när han fört anteckningen på löpsedelns baksida 
i förhållande till när han fick löpsedeln. 

Christer underrättas om att det på löpsedelns baksida så finns det även en 

följesedel där det framgår att kunden är Häggviks Närköp, Skälbyvägen 3 i 

Sollentuna. På detta säger Christer "ja, det är i Skälby" och erinrar sig då 
att han i tidigare förhör omnämnt att han, tillsammans med Spinnars, gått förbi 
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denna Närköpsbutikoch att Spinnars vid detta tillfälle hade rivit ner någon 

löpsedel. Christer vill dock erinra sig att denna löpsedel skulle avhandlat 

någonting om Palmemordet. Enligt Christer så är det enda gången som han har 

varit med och man har rivit ner någon löpsedel och säger vidare att detta måste 
vara den löpsedel som Spinnars har rivit ner-. Med "riva ner", menar Christer 

att han fattar med handen och sliter bort löpsedeln . 

Christer tillfrågas om han tidsmässigt kan placera när han fick tag på denna 

löpsedel. Han är dock mycket osäker på detta och säger att det enda som han 
minns, det är ett tillfälle när Spinnars rivit ner löpsedel, vilket han tidigare 

har relaterat, men när det skett minns han inte. 

Hur löpsedeln var anbringad i anslutning till Närbutiken, minns Christer inte, 

Enligt Christer så finns Närköpsbutiken i anslutning till ett två-våningshus. 

Christer minns inte hur löpsedeln har suttit fast. Med detta menar han om den 

varit fasttejpad eller fastsatt med perforering mot väggen. 

Efter ett antal frågor beträffande när Christer har fått tag på denna löpsedel 

kan han inte besvara. 

I Christers bostad har vid samma tillfälle beslag skett av DN:s löpsedel av 
den 1 mars 1986. Beslagsliggarnummer 95D2-88-63. Löpsedeln har följande text: 
''Extra Olof Palme mördad. Skjuten i City''. 

Christer förevisas löpsedeln och underrättas om att det på baksidan finns en 

följesedel där mottagare är Häggviks Närköp, Skälbyvägen 3, Sollentuna. 
Christer anger då som förklaring att det är antagligen vid detta tillfälle 

som han tidigare angivit, där $pinnars "rivit ner" löpsedeln. Förmodligen, 

säger Christer, så har han anledning att anta att Spinnars rev ner två löp

sedlar och att de på något sätt följde med varandra vid detta tillfälle och 

att det är det som gör att han har sparat löpsedlarna. 

Tidpunkten kring februari 1986, så vill Christer minnas att Spinnars hade 

sin post ställd till en Lasse Kjellström på Häggviksvägen, okänt nummer. Det hände 

då ofta att $pinnars besökte den adressen för att ta reda på om han hade någon 

• Ifyll s ej om bltmkctton onv;1nds som lol'\s3Uningsblad. Ex 1: Till originaJpårm (1 nr•.föl Jd) 
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post och att de efter detta begivit sig till Sollentuna centrum. Christer på

pekar att den här promenaden förbi Kjellströms villafastighet på Häggviks

vägen, och vidare ner till Sollentuna centrum, den har Christer och Spinnars 
gått vid flera tillfällen. 

På fråga så uppger Christer att när de går från Kjellström på Häggviksvägen 

och till Sollentuna centrum så passeFar de Häggviks Närköp på Skälbyvägen . 

Sannolikt, enligt Christer, så har han och $pinnars passerat Häggviks Närköp 

under någon dag efter den 28 februari 1986. Christer säger här att han finner 

det sannolikt att det skulle ha skett på måndagen den 3 mars 1986. Christer 
har inget minne av att han och $pinnars vid detta tillfälle, när de hämtade 

posten hos Kjellström, skulle ha blivit sedda av honom eller någon annan per

son, som kan bekräfta händelsen. 

Christer tillfrågas om anledningen till varför han sparat löpsedeln och svarar 
då som tidigare att $pinnars "kastar bort allting men det gör inte jag". 

På direkt fråga om varför Christer sparat denna löpsedel, så säger han att det 

är "en person som intresserat mig". Christer tillägger också "varför har jag 

en bild av August Strindberg på väggen". "Det är en person som intresserar mig" . 

I Christers bostad har vid samma tillfälle beslag skett av Aftonbladets löp
sedel av den 1 mars 1986. Beslagsliggarnummer 9502-88-65. Löpsedeln har 

följande text: 
"Extra Olof Palme död. Sköts på öppen gata. Mördare jagas" . 

På frågor beträffande denna löpsedel, så säger Christer att han vill minnas 
att när han kom ifrån Rosenbad lörda�en den 1 mars 1986 vid kl. 14.00-tiden, 

så tog 
ningen ----=-

han denna löpsedel vid pressbyråkiosken i Rotebro. Beträffande anled-

till att Christer tagit och sparat denna löpsedel, är som han angett 
tidigare. Olof Palme var en person som intresserade honom .  

Christer tillägger att han tyckte om och beundrade Olof Palme. 
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I Christers bostad har vid samma tillfälle gjorts beslag av Aftonbladets löp

sedel den 15 mars 1986. Beslagsliggarnummer 9502-88-64. På löpsedeln finns 

en ansiktsbild av statsminister Olof Palme där han luktar på en ros. Löp

sedelns text är "Farväl. Folkets hyllning." 

Beträffande denna löpsedel • 
sa säger Christer på fråga att han minns inte var 

eller när han har fått tag • pa denna. Anledningen till att han tagit den och 
dessutom sparat den är som han angivit tidigare, att han tyckte om och 
beundrade Olof Palme och ville därför ha denna löpsedel. 

Christer vill göra följande ändring av förhöret 1989-01-12. 

I detta förhör så redogjorde Christer för att han och Spinnars vid ett till
fälle under försommaren 1986, skulle ha besökt Olof Palmes grav och därefter 

hoppat över staketet vid Adolf Fredriks Kyrka. 

Christ@r säger här att han minns händelsen fel. Hösten 19B5 så hade Ulf 

Håkansson och Christer varit inne i Stockholm. Christer hade besökt Sigge 
Cedergren på Tegnergatan 16. Under tiden hade Ulf Håkansson väntat på Svea
vägen, utanför Kentucky Frey Chicken. Efter det att Christer lämnat Sigge 

Cedergrens bostad, så gick de över Adolf Fredriks Kyrkogård. Det är denna 

händelse som Christer relaterat i förhöret den 12 januari 1989. Christer erin
rar sig dessutom att han sommaren 1987, tillsammans med Hågge Holmqvist hade 
besökt Olof Palmes grav. Innan de kom till Adolf Fredriks Kyrka så hade de 
uppehållit sig vid Johannes Kyrka, där de hade tagit en pipa hasch. De hade 

sedan för avsikt att gå ner till Vasaparken och gjorde även detta. På vägen 

dit så gick de fram och besökte Olof Palmes grav. Ingenting särskilt in
träffade vid detta besök vid Olof Palmes grav. 

Förhöret avslutas klockan 13.00. 

Christer önskar icke ta del av det indikterade förhöret, utan godkänner det i 
sin helhet såsom det är indikterats. Han önskar dock att efter utskrift få 
ta del av förhöret. 

anuari 1989 L..---
• llyl 6 ej om blanketten :uwands som I0t1$�11ningsblad. 
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Ledare: Regeringen står maktlös• Kultur: Ny skröna·av Giinter Grass ,· · '  
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