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Protokoll fört vid vittnesförhör med 

WIKANDER, Lars Eric f. }10218-0654, 

Solängsvägen 96, 191 54 Sollentuna, 

tlfn: 08 - 754 61 04. 

Anställd såsom platsförmedlare, Arbets-

förmedlingen Sollentuna, tfn 08 - }52650. 

förhöret hållet på rikskriminalen ans-

dagen den 28 december 1988 med början 

klockan 14.25 . 

Förhörsledare: Krinsp Roger Jansson, RK. 

Förhörsvit tne: Ej tillgängligt. 

�likander har inledningsvis upplysts om att han höres med anledning av utred-

ningen angående mordet på Olof Palme. Wikander har vidare underrättats om 

att han höres främst beträffande sina kontakter med den i """"· upplysningsvis, 

• 

• 

0 

utredningen misstänkte Christer Pettersson, då denne vid ett fler tal till-

fällen enligt varit uppgift . i kontakt med Wikander i dennes egenskae av elats-

förmedlare eå Arbetsförmedlingen i Sollentuna 

Som framgår av ovan är Wikander anställd såsom platsförmedlare på Arbets

förmedlingen i Sollentuna. I egenskap av sådan kom han att för första gången 

komma i kontakt med Pettersson i november månad 1985. Under förhöret har Wikander 

tillgång till Petterssons akt och han kan av denna utläsa att denna första 

kontakt ägde rum 85-11-13. Wikander uppger beträffande denna första kontakt 

att han dessförinnan hade studerat Petterssons akt och därvid dragit slut-

satsen att Pettersson sannolikt skulle komma att bli tämligen svårplacerad på 

arbetsmarknaden. För varje daganteckning i nämnda akt är handläggarens signa-

tur antecknad. I �likanders fall används signaturen LE\�. 

llikanders första intryck av Pettersson var, oaktat den uppfattning han fått 

efter att ha studerat Petterssons akt, att Pettersson ändock föreföll att 

vilja ha hjälp med att söka jobb. 
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Med daganteckningarna i Petterssons akt, som stöd för minnet, erinrar sig 

Wikander att Pettersson vid detta tillfälle, d.v.s 85-11-13 ville ha res

penningsrekvisition för resa till Vallvik. Pettersson påstod sig ha möjlighet 

att där få anställning som rivningsarbetare hos en arbetsgivare vid namn Kauko 

Koski. Någon ytterligare minnesbild från denna första kontakt med Pettersson 

har Wikander ej. �likander kan således ej erinra sig Petterssons klädsel vid 

detta tillfälle, eller huruvida det var någonting speciellt med dennes ut

seende. Det enda Wikander kan säga är att han ansåg att Pettersson gav ett 

allmänt ovårdat intryck. Wikander kan ej heller erinra sig att Pettersson 

berättade någonting om sig själv ellel!' sitt umgänge. Vad 1,hkander kan erinra 

sig är således endast att man samtalade om Petterssons tilltänkta resa 

till Vallvik. 

Efter denna första kontakt har \Hkander kommit att besökas av Pettersson 

mer eller mindre regelbundet. Av daganteckningarna i Petterssons akt kan 

utläsas att nästa kontakt ägde rum 85-12-09. Av daganteckningen beträffande 

detta besök kan Wikander utläsa att detta besök ej var avtalat i förväg. 

Pettersson uppgav sig då ha för avsikt att arbeta som snöskottare och han 

hade då ej heller aldrig kommit att resa till Vallvik, eftersom arbetsgivaren 

där enligt Pettersson, blivit sjuk. Vid detta tillfälle erbjöds Pettersson 

anvisning till ett två-veckors arbete, bestående av avlastning av möbler vid 

Star Hotell. Pettersson sade sig dock ej vara intresserad av detta då han an

såg detta arbete för dåligt betalt . 

IHkander tillfrågas om Pettersson nämnde vilken arbetsgivare han skulle ha 

i egenskap av snöskottare och �likander uppger att detta aldrig, vad han 

minns, kom på tal. Något övrigt beträffande detta arbete kan Wikander ej 

erinra sig. Av daganteckningen utläser Wikander att Pettersson erhöll tid 

för återbesök den 30 december. 

Nästa tillfälle som Pettersson besökt Arbetsförmedlingen i Sollentuna var 

enligt daganteckningen 86-01-15. Pettersson hade således ej kommit på avtalad 

tid för återbesök den 30 december. Av daganteckningen kan utläsas att den som 
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Pettersson då kommit i kontakt med var kundmottagaren Kurt Karlsson. Vid 

detta besök erhöll Pettersson sannolikt endast ny tid för besök. 

86-01-20 hade �likander telefonkontakt med socialsekreterare Marianne Heffner, 

Socialförvaltningen i Rotebro. Av daganteckningen drar Wikander slutsatsen att 

det då var Heffner som kontaktade l�ikander angående Pettersson. l�ikander 

kunde ej erinra sig vad som sades vid detta samtal, men förmodar att det rörde 

sig om att Heffner ville kontrollera huruvida Pettersson skulle erhålla 

beredskapsarbete . 

Nästa kontakt som Wikander hade med Pettersson var 86-02-11. Av daganteck

ningar kan Wikander utläsa att Pettersson dessförinnan hade varit till kund

mottagningen på Arbetsförmedlingen 86-01-29. Pettersson hade då erhållit tid 

för besök hos Wikander 86-02-03, klockan 10.00. Pettersson kom dock ej på 

denna tidpunkt. Då Pettersson besökte Wikander 86-02-11, talade Pettersson 

om att han avsåg att senare under våren flytta till Bollnäs, där han enligt 

uppgift skulle ha släktingar. 

Wikander kan nu ej erinra sig att någonting övrigt kom att diskuteras vid 

detta besök. 

Inte heller har Wikander någoO som helst minnesbild av Petterssons klädsel 

vid detta besök. 

Wikander till frågas beträffande Petterssons klädsel och uppger att Pettersson 

brukade "vara klädd som vilken lodis som helst". Beträffande Petterssons ut

seende vid detta besök, uppger Wikander att han är tämligen säker på att 

Pettersson vid denna tid hade ganska långt, ovårdat mörkt hår. Wikander är 

helt säker på att Pettersson ej hade skägg, däremot är Wikander något osäker 

på huruvida han hade mustasch eller ej. Enligt Wikander är det dock mest 

troligt att Pettersson då ej hade mustasch. Vid detta besök avtalades om ny 

besökstid den 25 mars. 

Oaktat att nästa besökstid var bestämt till den 25 mars, kom Pettersson att 

besöka Wikander redan 86-03-11. Med daganteckningen som stöd erinrar sig 
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�likander att Pettersson då sade sig ha för avsikt att åter försöka få kon

takt med Arbetsgivaren i Vallvik angående arbete. Pettersson sade dock ingen

ting om att han hade för avsikt att resa till Vallvik och tala med arbets

givaren. Vad som avtalades var att Pettersson skulle ta kontakt med Wikander 

efter det att Pettersson haft kontakt med arbetsgivaren i Vallvik. Något 

ytterligare som kom att diskuteras vid detta besök kan �likander nu ej 

erinra sig . 

Tillfrågad om Wikander kan erinra sig huruvida Pettersson var sig lik vid 

detta besök, uppger Wikander att han i vart fall ej har någon minnesbild av 

att Pettersson då på något sätt ändrat sitt utseende. IHkander kan ej erinra 

sig Petterssons klädsel, men uppger att den högst sannolikt var ungefär lik

nande den han haft vid sina tidigare besök. Inte heller kan Wikander erinra 

sig att Pettersson vid detta besök på något sätt till sitt beteende var sig 

olik. 

Vad Wikander kan erinra sig uppträdde Pettersson då på samma sätt som vid 

tidigare kontakter. Wikander fick således ej något intryck av att Pettersson 

var i annan sinnesstämning eller före föll att vara nervös. Wikander nämner 

i detta sammanhang att Pettersson, som regel vid sina besök på Arbetsför

medlinge� brukade vara "mer eller mindre påverkad av alkohol". �likander till

frågas av förhörsledaren om Wikander tror sig kunna skilja på påverkan av 

alkohol och narkotiska preparat, varvid Wikander uppger sig tro att så är 

fallet. Wikander uppger att han ej vid någon kontakt med Pettersson fick in

trycket av att Pettersson var påverkad av narkotika. Pettersson var dock aldrig 

"ordentligt påverkad" då han besökte �likander. Hade så varit fallet, hade 

�likander gjort särskild anteckning om detta i daganteckningarna. 

Nästa daganteckning i Petterssons akt är gjord 86-03-13. Den som gjorde denna 

daganteckning är enligt Wikander Håkan Malmgren, vilken numera tjänstgör som 

kontorsföreståndare på Arbetsförmedlingen i Upplands Väsby, tfn: 0760 - 931 85._ 
Malmgren erhöll då ett telefonsamtal från SJ:s resebyrå och det framkom då 

att Pettersson befann sig där och ville använda biljettrekvisitionen från 

november 1985, för en resa till Vallvik. Då en biljettrekvisition endast är 
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giltig i en månad, erhöll Pettersson ej någon biljett. Högst sannolikt, med 

anledning av detta, kom Pettersson att senare samma dag besöka Arbetsför-

medlingens kundmottagning, varvid han kom att träffa Håkan Malmgren. Av Håkan 

Malmgrens daganteckning framgår att Pettersson då var "fruktansvärt oför-

skämd, gapade och skrek". Vidare framgår av daganteckningen att Pettersson 

då uppträdde mycket. hot fullt. IHkander upp g er att Malm g ren även muntligen 

gjort för denna händelse och det har då framgått att Pettersson uppträdde 

mycket hotfullt och aggressivt. 

redo-

Nästa daganteckning är gjord 86-03-14 och då sannolikt av en tillfällig vikarie 

vid namn Gunilla Johansson. Av denna daganteckning framgår att Pettersson 

då besökt kundmottagningen och att han erhållit tid för besök hos Wikander 

den 21 mars, klockan 09.00. 

86-03-18 har Håkan Malmgren gjort en daganteckning av vilken det framgår att 

Malmgren ringt till socialsekreteraren Marianne Heffner och diskuterat ärendet, 

d. v. s Pettersson. l�ikander kommenterar denna daganteckning med att han för

modar att denna telefonkontakt grundar sig på Petterssons uppträdande den 13 

mars. 

86-03-21 har Wikander gjort en daganteckning om att Pettersson ej kom på 

utsatt tid, d.v.s klockan 09.00. Wikander vill minnas att Pettersson då an

lände för sent, varför Pettersson endast erhöll ny tid för återbesök och då 

till den 26 mars, klockan 14.00. lhkander erinrar sig att han vid detta 

sammanträffande med Pettersson frågade denne om anledningen till sitt upp

trädande den 13 mars. Wikander kommer ihåg att Pettersson då inte hade någon 

annan förklaring än att "det var en jävla typ som han talade med". Något 

ytterligare kan Wikander ej erinra sig beträffande detta sammanträffande. 

Nästa kontakt som Wikander hade med Pettersson, var enligt daganteckning i 

Petterssons akt 86-03-26. Av den daganteckning som Wikander då gjorde kan 

han utläsa att Pettersson då erhöll en anvisning till Städningskåren, Malm-

vägen 10, Sollentuna, tfn 08 - 93 96 58. Man överenskom om att Pettersson skulle 

ta kontakt med arbetsledaren Pentti Virtanen och sedan höra av sig till Wikander. 
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Någonting övrigt beträffande detta besök kan Wikander nu ej erinra sig. 

Wikander lade således ej heller då märke till någonting speciellt, vare sig 

vad gäller Petterssons klädsel, utseende eller uppträdande. 

86-03-27, ringde Pettersson till Wikander och meddelade att han varit hos 

Städningskåren och att han skulle få besked huruvida han skulle få arbete 

eller ej den 1 april . 

Av daganteckningarna kan Wikander utläsa att nästa kontakt med Petterssoriågde 

rum 86-04-15. Pettersson besökte då Wikander, oaktat att någon besökstid 

då ej var avtalad. Beträffande detta besök har Wikander endast antecknat 

att Pettersson erhöll en anvisning till Star Hotell för lokalvårdarjobb. 

Wikander kan ej erinra sig vilken förklaring Pettersson hade till att det 

ej blev något arbete hos Städningskåren. Någonting i övrigt beträffande detta 

besök, kan Wikander nu ej erinra sig. 

86-05-06, kontaktades Wikander av Eivor Sunden på Försäkringskassan. Sunden 

gjorde då förfrågan huruvida Pettersson var aktivt arbetssökande eller ej. 

86-05-12, har Wikander gjort daganteckningen "kom ej". �likander kommenterar 

denna anteckning med att Pettersson sannolikt någon gång dessförinnan varit 

till Kundmottagningen och erhållit denna tid för besök hos Wikander. Den i 

kundmottagningen som givit Pettersson denna besöktid har dock ej gjort an

teckning om detta i Petterssons akt, utan endast i Wikanders tidsboknings-

blad . 

Nästa kontakt som Wikander hade med Pettersson, var enligt daganteckning, 

86-06-02. Wikander besöktes då av Pettersson, vilken omtalade att han av Social

förvaltningen blivit meddelad att hans ärende skulle upp till diskussion för 

eventuell förtidspension. Wikander uppger att han vid detta besök fick in

trycket av att Pettersson ej längre var det minsta intresserad av att erhålla 

något arbete. Pettersson gav då intrycket av att vara tämligen nöjd med 

att erhålla förtidspension i stället för arbete. Någon annan förändring 

i förhållande till tidigare besök kan Wikander dock nu ej erinra sig. 
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Wikander vill således minnas att Pettersson vid detta besök var sig lik, såväl 

vad gäller klädsel, utseende som uppträdande. I samband med indikteringen på

pekar l�ikander att Pettersson då högst sannolikt ej hade samma klädsel som 

vid besöken under vinter, men att Pettersson så att säga bar samma typ av 

klädsel, fast mer sommarbetonad . 

Efter denna kontakt, d.v.s kontakten 86-06-02, ej haft någon ytterligare 

personlig kontakt med Pettersson. 

Av daganteckning gjord 87-03-25, framgår enligt Wikander dock att Pettersson 

besökt Arbetsförmedlingens kundmottagning denna dag och att han då omtalat 

att han avtjänat ett sex månaders fängelsestraff och nu önskade stå till 

arbetsmarknadens förfogande. Pettersson informerades då om att han skulle 

erhålla vidare besked av förmedlingens arbetsvägledare. 

Arbetsförmedlingens vidare handläggning av Petterssons ärende framgår av 

Petterssons handläggningsakt. 

Wikander tillfrågas beträffande daganteckning gjord 87-04-02 med signaturen 

ATT. Den som gjort denna daganteckning är enligt Wikander Anders Tegstam, 

vilken är kontorsföreståndare på Arbetsförmedlingen i SOllentuna. Av an

teckningen framgår att arbetsledare och lagmedlemmar är rädda för att ar

beta ihop med Pettersson, detta enligt Pekka Salmi. Wikander till frågas vem 

denne Pekka Salmi är och Wikander uppger då att Salmi är den i Sollentuna 

Kommun som Arbetsförmedlingen har som kontaktman, då det gäller beredskaps

arbeten och offentligt skyddade arbeten. 

Bland de handlingar Arbets förmedlingen i Sollentuna genom l�ikander tillhanda

hållit, utredningen finns en handskriven anteckning angående en kontakt med 

Arne Eriksson på Arbetsförmedlingen i Söderhamn samt en anteckning angående 

en privatperson, vid namn Tekla Eriksson. Wikander tillfrågas om han vet vem 

som gjort denna anteckning och Wikander uppger att det högst sannolikt är 

Måkan Malmgren som gjort denna anteckning. Då l�ikander tar del av denna an

teckning noterar Wikander att det telefonnummer som är angivet till 
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privatpersonen Tekla Eriksson, är samma telefonnummer som Pettersson upp

givit som den "s.k. arbetsgivaren i Vallviks" telefonnummer. Se daganteck

ning gjord 86-03-11. I övrigt kan �likander ej kommentera denna anteckning. 

Wikander uppger avslutningsvis beträffande Petterssons klädsel att han har 

minnesbilden av att Pettersson tämligen ofta var iklädd vanliga blåjeans . 

'llikander vill även minnas att Pettersson mycket ofta bar joggingskor av okänd 

färg och okänt fabrikat. Wikander har fått intrycket av att Pettersson klär 

sig ovanligt tunt. Wikander menar med detta att han ej har någon minnesbild 

av att någonsin ha sett Pettersson klädd i någon tjock jacka, toppluv a eller 

dylikt typisk vinterklädsel. Wikander uppger sig vidare ha en vag minnes-

bild av att Pettersson även under vintertid brukade vara iklädd joggingskor. 

Wikander vill vidare minnas att Pettersson mycket ofta brukade bära en möjligen 

blå- och vitrutig flanellskjorta. Denna skjorta hade möjligen även inslag 

av andra färger. 

Tillfrågad om �likander har någon minnesbild huruvida Pettersson brukade bära 

med sig någon väska, portfölj eller dylikt, så uppger Wikander att han endast 

kan erinra sig ha sett Pettersson med någon plastkasse. Wikander uppger i detta 

sammanhang att han tämligen ofta sett Pettersson uppehålla sig på torget i 

Sollentuna Centrum, där Wlkander har sin arbetsplats. Det umgänge �likander 

sett att Pettersson har är uteslutande andra s.k alkoholproblematiker, vilka 

brukar uppehålla sig på torget i Sollentuna Centrum. Wikander kan ej erinra sig 

att Pettersson vid något sammanhang berättat om några andra kontakter eller 

umgänge som han haft. Inte heller kan Wikander erinra sig att Pettersson vid 

något tillfälle sagt sig ha tillgång till någon annan lägenhet, förråd, garage 

eller lokal av annat slag. Vad som där emot vid något tillfälle kommit att 

nämnas är ett gammalt hus tillhörigt släkten, beläget någonstans utanför 

Bollnäs. Wikander uppger i detta sammahang att han och Pettersson aldrig kommit 

att bli speciellt förtroliga, varför Pettersson aldrig berättade någonting om 

sig själv utan höll sig till sådant som gällde sin roll, såsom arbetssökande. 

Pettersson har inte vid något tillfälle kommit in på att diskutera politik 

eller någon enskild politiker . Wikander har således aldrig hört Pettersson 

• Uylls oj om blankellen används som fortsällnlngsblad .  Ex 1: nn originalpärm {i nr-följd) 



• 

• 

• 

• 
I 
� • 
i .. 
I 
i 
l/ w 

il .. 
0 

'? 
� • 
� 
g 
� 
;; ; 
! 
N 

� 
0 • 
C 

01 Pohsdi stflkl' 
······················································ 02 Ar1>etsenhe1· 

..................... ·-
03 U1mrlillal(d l av· 181(lfon· 

09 9ron mc(I vi1kel up.pgilten hor samman· 

10 I Stlk 

SPANINGSUPPSLAG 

i grövre brottmål 07 Avsni ll 

04 Forts.Il!· I Uppglltslamnare (oftcrna.mn och lörnamn) h ni ng!!lblad 
05 

� 
I U1skri ltsdatum 

n Promomori a 

08 LOpande nr 

kommentera någon politiker och då även inbegripit Olof Palme. 

0 

Wikander tillfrågas avslutningsvis om han har något ytterligare att tillägga 

som kan tänkas vara av betydelse för utredningeri varvid Wikander uppger att 

så ej är fallet . 

Wikander uppger sig ha uppfattat vad som indikterats, varför han avstår från 

återuppspelning av bandet och godkänner detta utan erinran . 

Förhöret avslutat kl. 17.1S. 

Stockholm som ovan 

Roger Jansson 

krinsp 
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