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Protokoll fört vid förhör med 

sjukpensionerade Spinnars, Ulf Håkan, 

född 540123-7515, med bostadsadressen 

c/o Johansson, Hamrångefjärd, Hamrånge, 

tfn. 0297-20239 . 

Förhöret hållet på avdelning 121, 

Gävle lasarett, med början klockan 

11.10, fredagen den 21 april 1989 . 

Förhörsledare: krinsp Tommy Andersson 

och krinsp Thure Nässen, utan tillgång 

till förhörsvittne. 

Spinnars underrättas om att han skall höras upplysningsvis i utredningen om 

mordet på Olof Palme, i egenskap av kamrat till den för gärningen misstänkte 

Christer Pettersson, och då bland annat om eventuella uttaland�n från denne 

angående politik och religion mc,·d mera. 

Förhöret är ett komplement till tidignre hållna förhör . 

Inledningsvis delgavs Spinnars förhöret från den 14 april 1989, vilket h,m 

godkänner i sin helhet utan tillägg eller förändringar . 

Ulf Spinnars har i tidigare förhör uppgivit att han a�drig hört Christer 

Pettersson säga något negativt om Olof Palme. På vidare frågor angåend•� 

detta, uppgav Spinnars att han .inte kan minnas några uttalanden ,om Pett

ersson eventuellt gjort om Olof Palme, något s•3m också gälle:' det social

demokratiska partiet. Spinnars kan inte minnas att han hört Pettersson ut-

tala sig om personer 

avhängigt det faktum 

eller dylika ting då 

inom politiken över huvudtaget, något som säkert är 

att Pettersson och Spinnars aldrig pratade politik 

de inte hade 

skulle vara så att Pettersson vid 

den sortens umgänge, och ä•,en 

något tillfälle uttalat sig .i 

om det 

ovan-
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stående ting, så skulle Spinnars idag inte komma ihåg detta enär han skulle 

slagit dövörat till om spörsmålen i fråga kommit på tal. 

' 
. . .. Sp1nnars uppgav pa fraga att han _aldrig hart Chr1ster Pettersson uttala sig o 

terrorism, och ej heller hört honom kommentera terroristdåd, som exempelvis 
flygplanskapningar eller annan tagande av gisslan. Spinnars uppgav dock spon
tant att Pettersson ser upp till Axmyr - en person som Spinnars själv aldrig 
träffat, men som avtjänar ett livstidsstraff för ett dubbelmord i Gävle. 

m 

Då saken diskuterades, uppgav Spinnars att Christer Pettersson vid många till
fällen sagt att Tingström var felaktigt dömd. Såsom Spinnars upp fattat saken, 

gjorde dock Christer Pettersson inte socialdemokratin eller Olof Palme ansvar

iga för domen. 

Då Christer Pettersson var påtänd hände det åtskilliga gånger att han genom 

högläsning citerade. q,1beln. Såsom exempel anger Spinnars då han, Pettersson 
och Uffe "Skåning" t{g��i�i?, "tände på" i Petterssons lägenhet. De gjorde då 
så att Holgersson höll sig i köket medan Spinnars ockuperade toaletten under 
det att Pettersson uppehöll sig i lägenhetens rum. Spinnars kunde då innifrån 
toaletten höra hur Pettersson hade högläsning ur bibeln - okänt vad - med katt
erna som åhörare. Pettersson spelade också upp spontant påhittade teaterstycken 
för katterna och använde sig därvid av en 4-5 olika röstlägen, för att däri
genom spela rollen av samma antal personer. \lid sådana till fällen kunde Spinnars 
få föreställningen av att det fanns fler personer i lägenheten än de tre nämnda. 

\lid ovanstående tillfällen kan 
uttalat sig om politik, och om 

det mycket väl vara 
så har varit fallet 

så att Christer Pettersson 
har 

enär Pettersson har för vana att prata ihållande efter 
Spinnars inte lyssnat, 
något dygns påtändning. 

Spinnars har i tidigare förhör använt ordet "huggig" för att beskriva Christer 
Petterssons tillstånd då han "tänt på" med amfetamin. Ombedd att utveckla vad 

han avser med "huggig", uppgav Spinnars att han menar att Christer Pettersson 
blir ordentligt arg för minsta motgång vid dylika tillfällen. Han kan exempel-
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vis inte acceptera om någon i hans lägenhet ställt en mjölktetra fel eller lagt 

en tidning där den inte bör vara, utan överreagerar då med att bli arg och gal
en, varvid han skäller på den han anser ha felat och något utrymme för den per
sonen att säga emot eller försvara sig finns inte i dessa lägen . 

Såsom Spinnars minns hände det aldrig vid situationer såsom här beskrivits att 
Christer Pettersson pratade om Palme som person eller om mordet på densamme. 
Inte heller brukade Pettersson då tala om brott han begått, något han däremot 
kunde göra då han inte var påverkad . 

\:' 6,-..- Spinnars har inget att tillägga vad avser uppgifterna om "Ove Gotland", för-
� S\i�t � utom då att han inte alls är säker på att det var denne Pettersson avsåg med 
\C.i)lbbS I vad han sade om att han kunde ordna varghagel och vapen inom tidsrymden av 

någon timme . 
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På fråga om Spinnars möjligen har några ideer om vem eller vilka utrednings
männen borde tala med för att nå vidare resultat i ärendet, uppgav han att 

Hågge Halmkvist borde veta en hel del men också att denne säkert inte skulle 
säga något . 

På fråga om Petterssons stuga i Bollnäs möjligen kunde vara av intresse i ut
redningen, uppgav Spinnars att han inte hade någon uppfattning därom. Efter 
mordet - dock ej i synbart samband därmed - ville Christer Pettersson att 
Spinnars skulle följa med honom upp till stugan i Bollnäs. Pettersson ville 
att de skulle bo där samt att Spinnars skulle hjälpa till med renoveringen av 
huset. 

Förhöret slut klockan 13.15 dag som ovan. 

�\JLc r:i 1' 19SlllA. 
Tommy �son 
Krinsp. 
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