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Protokoll fört vid förhör med pensio
nären SPINNARS, Ulf Håkan f. 540123-7515, 
för närvarande bostadslös, men över
nattandes hos Erling Ofstad, Gillbo
stråket 53 A, 191 78 Rotebro, tfn 08-

754 15 83 . 
förhöret hållet på förhörsrum 1, RK-A2, 
polishuset i Stockholm, med början kl. 11.10, 
lördagen den 17 december 1988. 
förhörsledare: Krinsp Tommy Andersson och 
Torsten Stålnacke, utan tillgång till 
förhörsvittne. 

Spinnars underrättades om att han skall höras kompletterande gällande egen 

och annan per$ons vistelse vid tiden för mordet på Olof Palme, samt göran
den och iakttagelser i samband därmed vid tiden före och efter mordet. 

Inledningsvis uppgav Spinnars att han är mycket orolig och nervös över den 
uppkomna situationen. Spinnars känner sig som en tjallare, något som han 
tycker är olustigt . 

Spinnars känner också stor oro över en eventuell framtida rättegång där han 
kan komma att kallas som vittne. Angående denna sak upplystes han av förhörs-

• ledarna om att vittnesmål är en medborgerlig plikt och om vad därmed är 

• förenligt. 

I sak uppgav Spinnars att han kom hem till Christer Petterssons lägenhet 
mellan klockan 18 och 20, och då troligen mellan klockan 19 och 20, på 
kvällen då Olof Palme mördades. I övrigt, gällande tiden före nämnt klock
slag denna dag, har $pinnars inget att tillföra det han sagt i tidigare för
hör. 

i Då Spinnars kom hem till Christers bostad - eller om de nu möjligen anlände 
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gemensamt - var båda nyktra och ingen av dem var heller påtänd. Christer 
uppträdde enligt vad Spinnars nu minns helt normalt. 

Då Spinnars varit i lägenheten viss tid -(okänt för honom hur länge)- sade 
Christer att han skulle åka in til klubben och köpa knarl< Om Christer 
också nämnde namnet "Sigge" kommer Spinnars inte ihåg. Han minns ej heller 
om beslutet föregicks av ett telefonsamtal eller ej. Christer hade dock 
telefon i lägenheten vid denna tidpunkt. 

Spinnars skulle inte följa med Christer. Om detta beslut kom sig av att han 
inte hade lust att följa med, eller om Christer bad honom att stanna kvar och 
vakta lägenheten då denne själv saknade nycklar, minns ej Spinnars. 

På fråga uppgav Spinnars att han vid ovanstående tillfälle saknade pengar, 
varför det aldrig var tal om 1 fall han också skulle ha knark elle.r eJ. 

Största anledningen till att han stannade i Christers lägenhet var dock den 
att han räknade med att bli bjuden på knark av Christer då denne återvände. 

Hur mycket pengar Christer hade att köpa knark för är okänt för Spinnars. 

Då Christer lämnade lägenheten bar han eventuellt en jacka av Fjällräven
liknande typ, som slutade någon decimeter ovanför knäna och som var militär
grönaktig till färgen. Vad Spinnars känner till så ägde Christer vid aktuell 
tid flera jackor som han dock inte kan beskriva. Vad Christer hade på fötterna 
vet ej Spinnars, som dock tror att Christer kan ha haft jeans på sig då han 
oftast har detta. Christer kan också ha ha ft skinnhandskar på sig. Någon 
mössa hade han sannolikt ej då Spinnars inte kan påminna sig om att någonsin 
ha sett Christer med mHssa. 

På fråga uppgav Spinnars att Christer inte bar på någonting då han gick, 

som exempelvis en väska. 
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Angående Christers utseende uppgav Spinnars att det kan ha varit ' sa att 

Christer saknade mustasch vid denna tid. 

Då Spinnars satt och väntade på förhörs ledarna inför detta förhör, läste 

han Svenska Dagbladet och då en artikel som avhandlade något om eventuell 

mustasch eller ej på gärningsmannen. Spinnars hade då kommit att tänka pa 
.. . • ' 

ett t1llfalle for flera manader sedan da han och Christer kommit 1 d1skuss1on 

huruvida Christer haft mustasch eller ej vid tiden för mordet. Christer 

hade då sagt att han alltid burit mustasch, något som Spinnars är säker 
på är fel, då  han sett Christer utan sådan. Spinnars kan dock inte på något 
vis fastställa tidpunkten för denna iakttagelse. Han vet ej heller hur 
diskussionen uppstod eller varför. 

Efter det att Christer gått från lägenheten tror Spinnars att han låste 

ytterdörren själv. 

På fråga uppgav Spinnars att Christer vid aktuell tid hade sina lägenhets
nycklar utlånade till en "Stickan" som en gång i tiden bott i Upplands-Väsby. 

Anledningen till detta var att Christer skulle ha tecknat något kontrakt 
i syfte att hyra ut sin lägenhet. Denna uthyrning har Spinnars berättat om 

i tidigare förhör . 

Angående Christers färdsätt in till Stockholm, uppgav Spinnars att han är 
tämligen säker på att Christer åkte pendeltåg, vilket han brukar passa . 
Att Christer ej åkte bil eller blev hämtad är Spinnars tämligen säker på 
utan att därför kunna ange varför. 

Angående den tid då han låg ensam på 
Spinnars förutom vad han 

en madrass i köket i Christers lägen
sagt i tidigare förhör, att han inte het, uppgav 

ringde till 
och att han 

någon, att Christer inte hade 
inte matade någon katt om det 

vare sig sprit eller knark hemma 

nu fanns någon där . 

Hur det exakt gick till då Christer återvände till lägenheten minns inte 
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Spinnars. Det kan vara så att Christer knackat på, men det kan också vara 
så att Spinnars hört Christers steg på loftgången och då gått och öppnat 
dörren. 

Alltnog, då Christer anlände sade han att det inte blev något och avsåg då 
knarkinköp. Vid detta tillfälle var Christer nykter och ej påtänd och han var 

med stor sannolikhet iförd samma kläder som då han lämnat lägenheten. Han 

hade också ett helt normalt beteende. 

På fråga uppgav Spinnars att han inte vet hur belysningen var i lägenheten 
då Christer anlände. Spinnars vill minnas att det fanns en lampa i hallen, 
en spisfläktlampa och en diskbänkslampa. Under kvällen kan hallampan ha 
varit tänd liksom kanske också någon lampa i köket, eftersom Spinnars tittat 

på klockan med jämna mellanrum. 

Under cle senaste dagarna har Spinnars 14:Jmmit att tänka på att Christer vid 

ett tillfälle sagt att Anso, som då bodde tillsammans med Backis Backlund 
på bottenvåni ngen i samma hus, öppnade dörren till trapphuset åt Christer. 

Anso och Backis Backlund bor numera i Sollentuna och är väl kända av bland 
annat Staffan Carlsson, span, Sollentunapolisen. 

Spinnars har också kommit ihåg att Christer vid något tillfälle - okänt när -

sagt att det pendeltåg han kom hem med aktuell natt, var försenat. Om Christer 

sade det direkt då han kom upp i lägenheten eller senare minns ej Spinnars. 

Då Spinnars fått kännedom om att Christer inte köpt något knark har han för 
sig att han gick hem tämligen omgående. Han har definitivt inget minne utav 
att Christer skulle ha berättat om något som hänt inne i stan. 

Angående promenaden hem och hur han fick vetskap om att Palme mördats, upp
gav Spinnars att han inte har något att säga som ej är sagt, förutom att 
han är absolut säker på att han hörde på radionyheterna om mordet. 
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När, var och hur samt vad de då pratade om har Spinnars inga som helst minnes
bilder av. 

Angående den tid då Christer återvände till lägenheten uppgav Spinnars att 
han inte har mer att säga än vad som sagts tidigare. En relativ lång 
diskussion uppstod härvid mellan Spinnars och förhörsledarna som dock inte 
ledde till annat än att Spinnars fortfarande tror att Christer kom hem vid 
00.15-tiden plus/minus 15 minuter . 

Spinnars delgavs att han i ett tidigare förhör angett tiden till 01.tiden, 
något som genast fick honom att fundera över om det kunde tänkas vara så 

att det är Christer som påverkat honom i riktning mot klockan 00.15 

Vid flera till fällen har Christer skällt på Spinnars angående dennes tids

angivelse då Christer skulle ha återvänt till lägenheten. Christer har sagt 

att Spinnars har fel och menat att han skulle ändra på den. Formerna för hur 
tiden skulle ändras har det dock aldrig talats om och Christer ha.r troligen 
aldrig sagt till Spinnars att denne skulle gå till polisen och där ändra sin 
t1dsang1velse. 

Spinnars informeras om att polisen från flera håll, bland annat från för
hör med Kjellström, har uppgiften att Spinnars skulle sagt att Christer för
varat mordvapnet från "Palmemordet" hemma i sin lägenhet • 

Spinnars skall också ha sagt till bland andra Kjellström att Christer pratat 
om mordet då han återvände till lägenheten på kvällen den 28 februari 1986 . 

Spinnars blev upprörd över vad som delgavs honom och uppgav att han absolut 
inte kunde minnas att han sagt något dylikt och om han gjort det så är det 
"fylltjafs" som inte har någon grund i verkligheten. 

Så långt komna i förhöret lättar Spinnars sitt hjärta gällande en sak sorn 
tryckt honom under lång tid. 

0 

• Ifylls ej om blanketteD används som lorts.ällnlng$blad, E.x 1: Till originalpärm (i nr-följd) 



• 

• 

• 

• 
8 

g 

8 

01 Pollsdistnkt' 
SPANINGSUPPSLAG 

• S!d nr •• 3 5 

02 A1l.>el$enh1W 

. 03 ' U�(åiråi<d1 �v-" ..... -............ ·1�i;i��; ....... . 

09 Broll med vilket uppgifton hö1 t;.111nmon' 

10 IMk 

i grövre brottmål 

04 Fo,1sa11-h nlngsblad 

os 

h ForhOrsprol 

07 AV$rlitt 08 L.Opande nr 

I Uppgiftslämnaro (eltCmilmn och fOm.imn) 

I 06 I Vtsk1illS(U1h,.1m 

n P1ome1no1ia 

Då han sommaren 1987, troligen den 21 juni eller 21 juli, hade permission 
från Färingsöanstalten, befann sig han och Christer i Stockholms City. 

Utanför Ahlens i City bad Christer att Spinnars skulle vänta utanför medan 
han själv gick in på varuhuset och då troligen till restaurangen. Då han 
återkom ut från Åhlens berättade han för Spinnars att han köpt en pistol 
- eller om han använde ordet "picka" - med tillhörande ammunition. Christer 
hade betalat 1. 500 kronor för vapnet som han förvarade i en, troligen vit 
plastpåse, innanför jackan - eventuellt i innefickan . 

Spinnars har aldrig sett vapnet ifråga och kan därför inte uttala sig om 
vare sig typ eller modell. 

Detta var vid den tiden då Christer hade "rånarbröderna" hemma i sin lägen
het och han skröt med att vapnet skulle användas - såsom Spinnars uppfattade 
det a vid ett rån. Christer hade s<1gt något i stil med; "läs tidningen 
i morgon". 

Efter besöket i City följde Spinnars med Christer hem till dennes lägenhet; 

ett besök han dock inte har några minnen i från då han var "full". Han ha1· 
i efterhand fått veta att han blev sparkad i huvudet av Christer varefter 
denne satte honom i en taxi ut till Färingsöanstalten. 

Spinnars uppgav vidare angående vapen att Christer skrytit om att han hos 
Sigge, känt på och tjafsat med tunga och häftiga vapen. När detta skulle ha 
skett är dock för Spinnas okänt. 

Uppgiften från tidigare förhör, gällande det att Christer till Spinnars 
skulle ha sagt att han kunde "fixa" fram bland annat varghagel på en mycket 
kort tidsrymd, anser Spinnars fort farande vara riktigt, men han kommer ej 
heller nu på från vem Christer så snabbt skulle kunna ordna en sådan sak. 

Förhöret slut klockan 13.30 dag som ovan . 

Oommy Andersson 
krinsp 

Torsten Stålnacke 
krinsp 
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S-oi:ld.agen.dem 18 dee; 1988, klockan 14.40, genomläste: $,pinnars; 
förhörsutskriften 1 sin helhet. och lämnade den utan. erinran� 
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