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Kozber höres i Palmeutredningen. 

Protokoll fört vid förhör med 

Kozber, Waldemar Alojzy, född 

550502-3175. Boende Kung Hans 

väg 57A, 2 tr, 191 76 Sollentuna, 

telefon 08-7547968. Kozber är 

fortfarande arbetslös. 

Förhöret hållet måndagen den 8 

maj 1989 med början klockan 14.45 . 

Han höres i sin bostad. 

förhörsledare: krinsp Inge Uvemo 

och krinsp Per Gustavsson, RK A-2. 

Inga övriga närvarande. 

Bandupptagning. 

Kozber informeras vidare om att anledningen till förhöret är en komplettering 

till det tidigare förhöret rörande hans bekantskap med Christer Pettersson. 

lfaldemar Kozber kommer fortsättningsvis under förhöret att kallas lfaldemar. 

På fråga om, lfaldemar och Christer Pettersson pratat politik uppger �laldemar 

att det inte gjort det någongång. Han har själv av nyfikenhet frågat Christer 

i anslutning till riksdagsvalet 1988 ifall Christer röstat. Tilil det skulle 

Christer ha sagt att det har han gjort. När Waldemar ställde denna fråga är 

han inte riktigt på det klara med, men det var i anslutning till riksdagsvalet 

1988. 

Utöver detta har lfaldemar aldrig pratat politik med Christer Pettersson efter

som han själv kommer från Polen och kanske har en annan syn på politik än 

svensken. Han menar att i Polen var man tvungen att lämna fram sedeln medan 

det ju i Sverige är helt frivilligt. 
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Hågge har även berättat för \faldemar att han och Christer Pettersson varit och 

röstat. Hågge hade sagt att han röstade på socialdemokraterna. 

• .. 
Att Christer Pettersson var socialdemokrat har Waldemar fatt hora av Christer 

personligen • 

Waldemar kan inte erinra sig att han skulle ha sett något Palmefotografi vid 

något tillfälle hemma hos Christer Pettersson . 

Någongång under valperioden 1988 så övervägde Waldemar ifall han själv skulle 

rösta i den svenska riksdagsvalet. Han var dock osäker på om han skulle göra 

det, varför han vid något tillfälle frågade Christer om han skulle rösta. 

\faldemar fick dock inget klart besked av Christer Pettersson att han skulle 

rösta, men Christer hade dock sagt till Waldemar att om man röstar så röstar 

man ju helt klart på socialdemokraterna. \�aldemar fick den uppfattningen om 

att Christer alltid röstat på socialdemokraterna och inget annat parti. 

Rörande andra politiska personer så har inte Christer fällt några uttalanden. 

�laldemar kommer dock ihåg att han och Christer någongång under hösten 1988 

pratade om valet i USA. De pratade då bland annat om presidentkandidaten Bush 

och någon till. Waldemar kommer ihåg att han frågade Christer vem han tror 

skulle bli ny president i USA. Vad Christer svarade på den frågan det kommer 

�laldemar inte ihåg idag. Något utöver detta har de två ej pratat i politisk 

hänseende rörande andra personer. 

Någongång under våren 1988 berättade Christer Pettersson för \faldemar att han 

haft någon främre post för dom andra fångarna då han satt på anstalten. Detta 

förknippar Waldemar med någon social verksamhet. När det gäller sociala bitar 

då tänker Waldemar direkt med knytning till socialdemokratiska partiet. 

Rent allmänt säger �laldemar att han ju snappar upp ett och annat när det gäller 

politik men att han ju inte är så intresserad av det hela. Han menar att han 

inte känner till vad partiledarna heter i alla partier förutom Ingvar Karlsson. 
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Ser han moderaternas partiledare exempelvis på TV, då kan han koppla ihop namn

et med partiet. De övriga partierna är mera främmande för lfaldemar. 

VPK sammankopplar dock Waldemar ihop med �lerner . 

Om terrorism av olika slag har lfaldemar aldrig pratat om med Christer Petters

son 

Waldemar berättar att han är katolik och att Christer Pettersson sannolikt är 

döpt som protestant. Tillsammans läste de gamla och även nya testamentet. Oe 

läste olika avsnitt för varandra som de sedan diskuterade. De diskuterade även 

judendomen. 

Waldemar berättade att de ju läste olika avsnitt ur bibeln för varandra. 

Christer läste då bland annat Job böckerna. Dessa böcker har Waldemar läst 

själv tidigare. De läste även Moseböckerna. \Valdemar menar att de inte ältade 

något avsnitt mer än någonting annat utan att de läste delar och så diskuter

ade de, och så läste de någonting annat. De hoppade från bok och avsnitt till 

avsnitt 

På fråga om Waldemar och Christer pratat speciellt om Palmemordet, säger Wald

emar att de inte gjort det. 

Dagen efter mordet, den 1 mars 1986, gick \faldemar hem till Rista Birkstrand 

någongång vid 12.00-tiden på dagen. På vägen till Rista läste Waldemar på löp

sedlar att Olof Palme var död. Då han kom upp till Rista så berättade han för 

Rista vad han sett på löpsedeln. Rista berättade då att Christer ringt honom 

och berättat att Palme var död. Christer hade då gråtit i telefonen för Rista. 

När Rista fått detta samtal av Christer fick lfaldemar aldrig klarhet om, men 

Waldemar menar att det måste ju ha varit innan han själv kom hem till Rista. 

1/aldemar har aldrig frågat Christer själv vad han gjorde den 28 februari 1986. 

Han menar att det enda han vet om vad Christer ska ha gjort den 28 februari är 
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det han fått via massmedia. Waldemar och Christer har aldrig pratat om vad 

Christer skulle �a gjort den 28 februari 1986. 

Om Christer Pettersson ändrat beteende på något vis efter den 28 februari 1986 

säger Waldemar att han inte kan ha någon som helst uppfattning om. Men han tyck

er dock inte det. Waldemar menar att han ju aldrig sett Christer Pettersson 

som någon Palmemördare, utan att Christer Pettersson har alltid varit Christer 

i hans ögon med det beteende han normalt hade . 

Waldemar ser inte Christer Pettersson såsom någon missbrukare. Han berättar att 

de två ju druckit tillsammans någongång men att det är väldigt begränsat efter

som både han och Christer har begränsade tillgångar. Om Christer Pettersson 

använde narkotika eller andra stimulansia säger Waldemar att han ju aldrig 

knarkat ihop med Christer. Han tror dock att Christer kan ha rökt någon pipa 

hasch, men att han personligen aldtig själv varit med om det. Han har aldrig 

heller varit närvarande med Christer under den tid som han kan ha rökt hasch. 

'tlaldemar sä,ger att han ju själv använt all slags narkotika men han menar att 

han ändå inte missbrukat det utan mera prövat på det . 

Waldemar menar att Christer verkar vara för sund och ha ett sunt tänkande för 

att ha missbrukat . 

Någongång L1nder år 1988 frågade Waldemar Christer om han gjort värnplikten. 

Waldemar har för sig att Christer svarat att han gjort värnplikten. Han kommer 

dock inte ihåg var och när Christer gjort värnplikten i så fall. Själv har 

Waldemar inte gjort någon militärtjänst. 

Något speciellt utöver detta med militärtjänst hade de två inte diskuterat. 

Ämnet vapen hade de två aldrig diskuterat. På fråga om Waldemar sett något 

vapen hemma hos Christer så säger han att det har han inte gjort. Christer 

för övrigt aldrig nämnt någonting om vapen för Waldemar. 

• Ifyl l$ c; om blanketten används som fonsattntngsb4ad. Ex 1: TIii orlglnalpänn (i nr-fOfjd) 



• 

• 

• 

• 

, 01 Pol isdistrikt" 
SPANINGSUPPSLAG 

Sid n,9--7-6 

� 
� 

0 

0 

i grövre brottmål 07 AvsniU 08 l6p-ando nr 
02 Arbetsenhel" 

. 0 3 ·  Ui,i:;,äi1åiid>. ä;: .........•.•....... -,�i;i��: ........ . 04 Forte.an- I Uppglttslåmn.irc (cfletnamn och lomamn) h ningsblad 
09 0,011 med vilket uppgille-n hör samman· 05 

� 
I Ulskri ltsdatum 

1000.n�_no i:-1! h FörhOrsprot I I Promemori:i 
10 I sak 

0 

Waldemar säger att han ju själv inte gjort värnplikten och därför ej heller 

är speciellt intresserad av vapen. 

Rörande kondoleansböckerna uppger Waldemar att han kommer ihåg att han skrev 

i minst en av böckerna. Såvitt han kommer ihåg så var kondoleansböckerna ut

lagda under en ganska lång tid efter mordet. Det första tillfället som han 

skrev i böckerna var väldigt tidigt. Den andra gången tror han i så fall att 

det var i slutskedet av den tid som kondoleansböckerna var utlagda. Waldemar 

menar att han kommer ihåg att då han var ut för att skriva i kondoleansboken 

första gången att han skulle ha varit ensam. Hur det var andra gången det 

kommer han inte ihåg. Vid något av de två tillfällena försökte Waldemar rimma 

ihop någonting eller skriva någonting på prosa. Han kommer inte idag ihåg vad 

han skrev. 

Då han skrev första gången i kondoleansboken så tror han att det skedde 1 Rote

bro centrum. Var eventuellt det andra skrivandet skulle ha skett det minns inte 

Waldemar. Huruvida han var ensam eller hade sällskap vid det andra skrivnings

tillfället det kommer inte Waldemar ihåg. 

F = Förhörsledare 

K = Kozber, \faldemar Alojzy 

F. Ja du Waldemar, nu tänkte jag ta och avsluta förhöret. Klockan har blivit 

15.40. Jag ska ta och fråga dig om du kan godkänna det indikterade? 

K. Ja . 

F. Ou behöver inte lyssna igenom bandet? 

K. Nej, jag behöver inte det. 

Rotebro som ovan 

Inge Uvemo 

Krinsp. 
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