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Protokoll fört vid med pensionären 
Håkan Spinnars, fd 54012}-7515. Spnnars 
som förnärvarande saknar bostad bor hos 
kamraten Erling Offstad, Gillbostråket 
53 A, Rotebro, tfn 08-754. 15 83 . 
Förhöret hållet på förhörsrum 1 i Rk A2:s 
lokaler i polishuset Stockholm med början 
klockan 14. 40, söndagen d .en 18 december 
1988 . 
Förhörsledare krinsp Tommy Andersson och 
krinsp Bengt Fredriksson utan tillgång 
tillförhörsvittne. 

Spinnars höres upplysningsvis 

'("1:,:vv- den 17 december 1988 avseende 
Pettersson. 

och kompletterande 

vissa förhållanden 

gällande förhör från lördagen 

i bekantskapen med Christer 

• 
8 

. 

i 
8 

� 

Spinnars uppgav inledningsvis att han spontant kom till polishuset för att få läsa 
igenom gårdagens förhörsutskrifter enär han redan idag har för avsikt att åtminstone 
tillfälligt lämna Stockholm med omnejd. 

På fråga uppgav Spinnars att han de sista dygnen bott hos kamraten Sven Hellström 
i Hagalund . 

Spinnars, som genom kamraten Sven Hellströms försorg troligen kommer att vistas i 
Värmland under den närmaste tiden, lovar att ringa till någon av förhörsledarna 

och meddela sin adress. 

I sak uppgav Spinnars att han har två saker att prata med förhörsledarna om och 
när han så gjort menar han att han sagt allt han känner till i detta ärende. 

Beträffande det vapen som Christer Pettersson i juni eller juli månad 1987 köpte 
av en för Spinnars okänd man på Ahlens i Stockholm, uppgav Spinnars på fråga att 
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definitivt inte var frågan om något leksaksvapen. Efter att ha handlat vapnet sade 
(skröt) Christer Pettersson med att han hade bra kontakter varefter han visade 
fram vapnet för Spinnars. Vapnet var inlindat i en vit plastpåse genom vilken 

Spinnars såg konturerna av en pistol eller revolver. Vid tillfället hade Christer 
Pettersson uppgivit att han fått tio skott till vapnet som han betalat 1 500 kronor 
för . 

Gällande det vapen som Spinnars vid tidigare förhör sagt att Christer Pettersson 
skulle hållit i hemma hos Sigge Cedergren, uppgav Spinnars nu att Christer möjligen 

också kan ha använt ordet magnum i sin beskrivning av detta vapen. På fråga uppgav 
Spinnars att han är rätt säker på att både han själv och Christer Pettersson var 
nyktra då Christer berättade om detta senare vapen. Samtalet avhölls i köket i 

Christer Pettersson lägenhet. Beträffande tiden för det tillfälle då Christer skulle 
haft vapnet i sin hand uppgav Spinnars att det eventuellt kan ha v arit på våren 
1985. 

För att bättre kunna tidsbestämma vissa händelser gjordes under förhöret försök 
att upprätta en tidsstege som utföll med nedanstående resultat: 

Spinnars blev bekant med Christer Pettersson troligen under 1984 och i vart fall 
efter det att denna "muckat" från Kumla kriminalvårdsanstalt. 
Under hösten 1985 minns Spinnars att Christer Pettersson hade en kamrat inneboende 
hos sig på Kung Hans väg 35 i Rotebro. Kamraten heter Ulf Håkansson och kallas 
för Uffe Skåning. Vid denna tid bodde Spinnars själv hos Kryckan Berg i dennes 
lägenhet på Hagvägen i Upplands-Väsby. Spinnars minns att de nu nämnda fyra 
personerna levde i ett kraftigt narkotikamissbruk som det inte trappades ner på 
förrän kanske framåt senvintern 1986. Spinnars tror att Christer Petterssons 
missbruk av amfetamin avtog något i samband med att Håkansson flyttade från lägen
heten,men exakt när detta skedde kan ej Spinnars påminna sig idag. 
Den 15 juli 1986 kan Spinnars lämna som en tidst�ferens, detta var det datum då 
hans far dog. 
I november 1986 vet Spinnars att han 
Under jul- och nyårshelgen 1987 satt 

blev häktad. 

Spinnars på Kronobergshäktet i Stockholm och 
� l c3an var sedan föremål för samhällsomhändertaganden fram till det han "muckade" 
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den 15 februari 1987. 
I april månad 1987 häktades $pinnars åter för att sedan friges efter fängelsestraff 
den 1 augusti 1987. 

Vid den tidpunkt som Spinnars anger till sommaren 1985 eller kanske t o m  så tidigt 
som sommaren 1984 - i vart fall under sommaren - utspelade sig följande: 

Spinnars och Anders Hol2er Holmqvist kommer gående utanför Christer Petterssons 

bostad på Kung Hans väg 35 i Rotebro varvid Spinnars ropade upp mot lägenheten. 

Christer som hörde detta inbjöd Spinnars och Holmqvist till lägenheten. Väl där 

visade det sig att Christer kommit över amfetamin�an bjöd både Spinnars och 

Holmqvisj: på: Till skillnad mot Spinnars, som fann amfetaminet mycket starkt, tog 

Holmqvi�a han redan vid den tiden endast missbrukade alkohol. Något mer än så 

hände inte den dagen men senare berättade Christer Pettersson för $pinnars hur han 

kommit över den narkotika han bjudit på. Det förhöll sig så att han vid �t till

fälle då han befunnit sig hos Sigge Cedergren blivit ombedd av denne att leverera 

50 gr amfetamin till någon person som för Spinnars är okänd. Istället för att 

full följa det han åtagit sig för Sigges räkning1 stal han det och åkte hem till sin 

lägenhet. 50 gr partiet använde Christer sedan själv förutom en dos då och då som 

han bjöd $pinnars på. Efter en tid blev Christer Pettersson mycket rädd över sitt 

• tilltag och skaffade därför en mängd stick- skär och huggvapen som enligt Spinnars 

låg överallt i lägenheten. Det var under denna tid som Christer sade att han säker

ligen skulle få betala igen skulden på något sätt och han använde också, enligt 

$pinnars, uttr ycket "jag kanske får släcka någon för det här". På fråga uppgav 

$pinnars att det stod fullt klart att ordet "släcka" betydde döda. 
• 
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Vad $pinnars 

brytt sig om 

säker på att 

nu tycker är konstigt med denna sak är att det verkar som Sigge inte 

att Christer rf/;3 honom på 50 gr amfetamin. Spinnars är absolut 

Christer Pettersson besökte Sigge i dennes lägenhet även efter stölden. 

Vid förhöret kom det åter igen att diskuteras vid vilken tidpunkt Christer Pettersson 

anlänt till lägenheten på kvällen den 28 februari 1986. Angående detta uppgav 

Spinnars att han inte hade något att säga förutom vad som har sagts vid tidigare 

&rhör. 
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Samtal uppstod också gällande om det förekommit försök från Christer Petterssons 
att påverka Spinnars i riktning mot att säga att Christer Pettersson skulle ha kommit 
hem tidigare. I saken uppgav $pinnars att det visserligen under diskussioner mellan 
honom och Christer Pettersson, från Christers sida uttalats att Spinnars skulle 
ändra på tiden. Detta har dock uttalats som ett led i diskussionen och aldrig varit 
av den arten att det är att betrakta som direkt påverkan. Christer Pettersson har 
aldrig uttryckligen sagt åt Spinnars att denne skall gå till polisen och ändra sin 
förhörsutsaga avseende tidpunkten och han har heller aldrig frågat Spinnars om 
denne så gjort. Angående Christer Petterssons skryt om att han kunde fixa fram bl a 

varghagel på mindre än en timma uppgav Spinnars att han hört namnet på den som 

skulle kunna effektuera en sådan beställning men han kan för sitt liv inte påminna 
sig personens namn. Spinnars tror dock att det är människor på södra sidan av 
Stockholm som skulle kunna ordna en sådan sak. 

Beträffande det foto på Olof Palme som Christer Pettersson hade stulit, och som 

han förvarade i sin bostad, uppgav Spinnars på fråga att det vat ett fint foto 
som Christer satt inom glas och ram. 

Förhöret slut dag som ovan klockan 15.55 . 

Tommy Andersson 

krinsp 

Bengt Fredriksson 
krinsp 
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