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Protokoll fört vid förhör med 

sjukpensionären Leif Wilhelm Berg, 

född 470226-9434, Hammarbyvägen 54, 

nb, 194 36 Upplands Väsby, tfn: 0760-
70526 

Förhöret hållet i Bergs bostad med 

början klockan 08.40, tisdagen den 
4 april 1989. 

Förhörsledare: krinsp Tommy Andersson 

och krinsp Bengt Ödmark, utan tillgång 

till förhörsvittne. 

Leif Berg underrättas om att han skall höras kompletterande i utredningen om 

mordet på Olof Palme, och då bland annat om Christer Petterssons förmåga att 

tåla sprit, vilken Berg telefonledes uttalats sig om. 

Inledningsvis upplystes Berg om vikten av att han under förhöret är sannings
enlig och nogsamt talar om under vilka former han fått vetskap om olika för
hållanden - exempelvis om de är självupplevda, berättade för honom av annan 

eller rena spekulationer. 

I sak uppgav Berg, såsom han tidigare meddelat telefonledes, att han reagerat 

kraftigt över en artikel i pressen, i vilken stod att läsa att Christer Petters

son i förhör sagt att han druckit 50 centiliter starksprit under en kortare 
tidsrymd på mordkvällen. Enligt Berg skulle Pettersson vid tiden för mordet 

inte ha kunnat ta sig hem om han druc�it den angivna mängden och anför följ

ande som stöd för sin åsikt: 

Under hösten/vintern 1985, befann sig Berg, $pinnars 

och Christer Pettersson i den förstnämndes lägenhet, 
(då inneboende hos Berg) 
belägen på 

Uppands Väsby. Berg minns inte vad och hur mycket de drack, men 
Hagvägen i 

vet att 
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Christer Pettersson blev så "fulltrött" att han inte orkade vara uppe, utan 

gick och lade sig att sova på Spinnars säng innan denna och Berg ens var halv
fulla. Om Christer Pettersson druckit tidigare denna dag vet ej Berg, som dock 

inte har något minne av att Christer Pettersson skulle ha varit berusad då de 

träffades vid tillfället ifråga . 

Den andra händelsen Berg relaterar till inträffade sommaren 1988, då han, 
"Hågge" Holmkvist och Christer Pettersson drack tillsammans i Berg nuvarande 
lägenhet. 

"Hågge" och Christer Pettersson kom då hem till Berg vid 11.00-12.00-ticlen på 

dagen, medförandes några flaskor vin de just inhandlat på systembolagat i Upp

lands Väsby centrum, från vilket det kanske tar en kvart att promenera hem till 
Berg. Om Christer Pettersson och "Mågge" drack någonting på vägen kan Berg nu 

ej uttala sig om, men vet att det i så fall inte kan ha varit mycket då ingen 

av dem var berusad då de anlände till Bergs lägenhet. 

Det de drack var 20-procentigt Mariellavin och redan innan det var slut i flask

orna hade Christer Pettersson blivit så "fulltrött" att han inte kunde vara 

• 
uppe, utan i stället blev tvungen att lägga sig att sova. 

• 

0 

"Hågge" och Berg fortsatte att dricka och gick därefter och handlade mer sprit 

då de inte fått i sig mer än att de just "kommit igång" . 

Angående det tillfälle sommaren 1988, då Berg beskyllde Christer Pettersson 

för att vara identisk med "Crandmannen", uppgav Berg att det är fel såsom för
hörsledaren skrivit i utredningsanteckningarna från den 3 april 1989. Christer 
Pettersson svarade bara med ett tvärt "nä" på beskyllningen. Ordet "nä" sades 

på ett sådant sätt att det stod fullt klart för Berg att ämnet inte ytterli

gare skulle diskuteras. Då Berg märkte Christer Petterssons starka reaktion 

sade han: "men jag säger ju inte att du är mördaren, jag säger ju bara att jag 

ger mig fan på att du är Grandmannen." 
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Vid tillfället befann de sig i Bergs lägenhets vardagsrum, just på väg ut. 

Berg var nykter och samma gällde troligen även för Christer Pettersson. 

Berg kan inte svara på hur det kom sig att han och Christer Pettersson pratade 

om mordet just då, men det kan ha berott på att Christer Pettersson nämnt någ

ot om att han var hörd i utredningen; en slutsats som dock kan vara en efter

handskonstruktion, då nu frågan ställ.s av förhörsledaren . 

Angående det spaningsuppslag där Berg uttalat sig om Christer Petterssons nar

kotikamissbruk under hösten/vintern 1985-86, uppgav han på fråga att det för

höll sig så att det mest var Berg och Spinnars som under denna tid var till

sammans, vilket var naturligt då de bodde ihop. 

Christer Pettersson i sin tur höll si,g för sig själv då han "pundade". Berg 

finansierade sitt amfetaminmissbruk på s� sätt att han blev bjuden på det 

mesta av Spinnars, som kan ha finansierat sina inköp genom att själv sälja 
för Peter Vingrens räkning. 

Berg och Spinnars kunde "punda" en tr ,e till fyra dagar i sträck medan Christer 
Pettersson kunde hålla på minst tre gånger så lång tid. Angående vad som står 

i spanings.uppslaget ifrågan, det att Christer Pettersson skulle ha "pundat" 

tjugoåtta dagar i sträck, uppgav Berg att han känner igen uppgiften som sån 

och att han troligen sagt så till polisen efter att ha fått det berättat för 

sig av Spinnars. Hur Christer Pettersson finansierade sitt missbruk vet ej Berg. 

På fråga uppgav Berg att Christer Pettersson under hösten/vintern 1985-86 

varit i någorlunda kondition och ej så smal som narkomaner ibland kan bli, 

även om han naturligtvis inte var lika rund som om han inte missbrukat nar

kotika. Det är också så med Christer !Pettersson att han aldrig låter bli att 

äta då han knarkar. Pettersson "tipsade" också Spinnars vid ett tillfälle om 
att man skall äta fil för att hålla magen igång, något som möjliggör att man 
kan äta även då man är inne i ett kraftigt missbruk. 
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Från nämnd tid minns inte Berg Christer Pettersson såsom "fladdrigare" än van

ligt. Berg menar att Christer Pettersson kunde stå stilla om han bestämt sig 

där för. 

Från det att Berg i mitten av februari 1986 flyttade från sin lägenhet på 

Hagvägen, träffade han inte Spinnars och Christer Pettersson på åtmistone 

hela det året, förutom då att han vid ett tillfälle mötte Pettersson på 

pendeltåget. Detta var under sommarmånaderna och Berg vad vid tillfället 

på väg till Skansen. Christer Pettersson hade gått upp i vikt och var till 
sitt uppträdande lugn, glad och positiv. Han verkade rent allmänt vara i 

fin form och Berg menar att Pettersson vid det tillfället måste haft ett 

längre uppehåll i sitt bruk av narkotika. 

Berg gör inga förslag om vilka vi skall prata med angående Christer Pettersson 

och vapen. Vad Berg vet har Christer Pettersson aldrig haft tillgång till bil 

och han har aldrig hört denne prata om terrorism eller utrikespolitik. 

Vid något eller några tillfällen har Christer, Pettersson haft mindre utlägg 

om olika religiösa spörsmål, men aldrig på ett grubblande sätt utan mera då 
från en filosofisk betraktelsegrund . 

Berg \,ir inga minnesbilder av Christer Pettersson iförd mössa eller bärandes 

någon väska . 

Någongång under hösten 1985 var Berg vid ett tillfälle hemma hos Christer 

Pettersson. Närvarande var förutom de två nämnda också Ulf Spinnars. Om de 

anlände till lägenheten samtidigt alla tre, eller om Christer Pettersson var 
hemma då Berg och Spinnars anlände, minns ej Berg, som inte heller kommer 
ihåg hur de kom in i lägenheten. 

Berg blev av Christer Pettersson bjuden på mycket starkt amfetamin, det stark
aste han någonsin smakat, och blev sittandes hela natten vid köksbordet, syss
elsatt med att "serva" Christer Petterssons skrivmaskin. Köksfönstret var helt 

• llytls el om blankel le.n anvand.s som lottsAUningsblad .  Ex 1: Till originalpärm ( i  nr-föl
j

d) 



• 

• 

• 

• G 

!! 
. 
. 

I 
. • 
C 
·� 
J � 
g 
G 
0 � 
� 
� 
� 
g 
G 
N 

ö 
.. 
G 

! 
N 

i 
0 

& 

01 Poli$di$1rik!' 
SPANINGSUPPSLAG 

I grövre brottmål 07 Avsnitt 08 Lopande nr 

. 03 ·upp�åi1�i<d1 ·��: ................... ·,�ic;�;: ........ . 04 Fortsatt- I Uppg iftsl.'lmn/HC (elt(HMmn och fOrnllmn> 
h ning:;.blt1d 

09 8,ou med vi lkel uppgi ften hor samm.in· os 

h FOrhorsorol h Promemo,ia 

I Utsk.fiftsdatum 

1989-04-09 EA 
10 I .sak 

och Berg vill minnas att det ej var utrustad med persienn. Istället fanns or
dentliga gardiner som var fördragna hela natten. 

förhöret slut klockan 10.15 dag som ovan. 

��H<O--
Tommy A,�-;,;= 

Krinsp . 
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