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Mordet å Olof Palme F0rh611prot 881121/GT 

Protokoll över förhör hållet med herr Ulf 

Håkan SPit-.',IARS, f. 540123-7515. 
Spinnars, som saknar bostad och arbete, 
avtjänar för närvarande straff och är genom 
kriminalvårdens försorg placerad på allmänna 
häktet, avd. 7:2, i Stockholm, fram till 
den 29 november 198B då han skall friges. 
Förhöret hållet på allmänna häktet i 
Stockholm, avd. 7:2, med början kl 19.40 
måndagen den 21 november 1988 . 
Förhörsledare: Krinsp Tommy Andersson utan 
tillgång till förhörsvittne. 

Spinnars höres upplysningsvis och då bland annat om sin egen och annans persons 

vistelse vid tiden för mordet på Olof Palme, samt göranden och iakttagelser 

i samband därmed vid tiden före och efter mordet. 

Förhöret hålles som komplement till förhör från den 17 november 1988. 

Spinnars underrättas om anledningen till förhöret . 

Inledningsvis uppgav Spinnars att han har tänkt mycket på vad han sade vid 
förhöret den 17 november 1988. Det han sagt lämnar honom ingen ro och han 
ångrar i dag att han öppnat sig på det sätt han gjort. Spinnars är rädd för 
följderna om Krister Pettersson får läsa vad han sagt om honom. Detta föran
ledde Spinnars att be polisen att de vicl ett eventuellt förhör med Krister 

Pettersson skall vara mycket försiktiga med att delge denne vad Spinnars 
sagt och då särskilt de omdömen Spinnars gjort om Krister Pettersson. 

Spinnars menar att Krister Pcttorson inte är en person att leka med då han är 
påverkad och beväpnad med exempelvis kniv. Pettersson skulle nog bli "tokig" även 
i nyktert tillstånd om han fick reda på vad Spinnars har sagt. Även om Spinnars 
nu - som han själv uttrycker det - känner sig som en "golbög" vidhåller han 
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att allt som står i förhöret är riktigt. 

Efter att nu ha haft ett par dagar på sig att fundera.uppgav Spinnars pa 

fråga att de vapen han hört talas om i samband med Krister Pettersson är de 

som han berättade om i det förra förhöret. Beträffande det vapen som Marry 

Mikaalinna skulle ha blivit gripen med så skall tiden för den händelsen 

vara i april 1986. Angående det ny lackerade vapnet, troligen tillhörigt de 

rånarbröder som bodde i Krister Pe tterssonl;l läceobet, kunde Spinnars be-

rätta att den händelsen måste ha inträffat någon gång mellan maj och september 

1987 Vid tillfället var Spinnars intagen på Färingsö kriminalvårdsanstalt 

och har således fått historien berättad för sig av Krister Pettersson i efter-

hand. 

Då undertecknad börjar prata om eventuellt vapen, placerat i botten på Krister 

Petterssons säng i hans lägenhet, ställer sig Spinnars helt frågande till 

saken och uppger att han aldrig har hört talas om något sådant och än mindre 

sett något vapen där. 

Med hänvisning till det tidigare förhöret uppgav Spinnars spontant att Krister 

Pettersson sagt att han kunde införskaffa varghagel och vapen inom tidsrymden 

av en timma om det var så att det behövdes. Krister Pettersson har för Spinnars 

också nämnt vem eller vilka som skulle kunna skaffa vapen och ammunition med 

så kort varsel, men då det är mycket länge sedan som saken diskuterades 

kan Spini1ars nu inte komma ihåg dessa namn . 

Beträffande de tillfällen Spinnars följt med Krister Pettersson då denne 

skulle besöka Sigge,uppgav.han att han är rätt säker på att detta skett vid 

tre tillfäl.len. Sista gången var i maj 1986 då även Ehrling Offstad var med. 

Vid det tillfället sade Krister att han skulle gå upp till Sigge och då han 

lämnade Spinnars och Offstad hade han med sig 1.500 kronor som tillhörde Offstad. 

Krister "blåste" dock Offstad och Spinnars
1
då han försvann från platsen utan 

att meddela de andra två. Om Krister verkligen var uppe hos Sigge vid detta 

tillfälle är för Spinnars okänt. 
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På fråga uppgav Spinna1·s att han hört att Sigge skulle ha sin spelklubb nagon-

stans på Sveavägen. Dm klubben var belägen i närheten av Sigges. bostad vet ej 

Spinnars. 

Med åsyftan till föregående förhör uppgav Spinnars att han efter att ha funderat 
några dygn vill ha tiden för Krister Petterssons hemkomst fredagen den 28 
februari 1986 till klockan 00.15, plus-minus femton minuter. Spinnars känner 
sig tämligen säker på denna tidsangivelse. 

På fråga från förhörsledaren, som tycker det är orimligt att Spinnars skulle 
legat spik nykter under en tidsrymd av fyra till sju timmar, på en madrass i 

Krister Petterssons kök, i ensamhet en fredagkväll, uppgav Spinnars att det 

inte är så konstigt som det kanske verkar. För det första hade Spinnars vid 
tillfället inga pengar, bolaget var stängt och han hade inget annat för sig. 
Någon radio eller tv fanns visserligen inte i lägenheten; å andra sidan fanns 
det inga möbler i den han lånat av Offstad, så det kunde gå på ett ut var 

någonstans han fördrev sin fredagkväll. 

Beträffande det förhållandet att Krister Pettersson saknade nycklar till 
sin egen bostad uppgav $pinnars att det förhöll sig så att han var i färd 
med att hyra ut lägenheten till en person som heter "Stickan", vilken skall ha 
suttit på Kumla, vara född 1953 och under hösten 1985 ha varit bosatt i 

Upplands Väsby. Nämnde "Stickan" hade troligen nycklarna till Krister Petterssons 
lägenhet vid denna tid i anledningen av den förestående förhyrningen . 

På fråga uppgav Spinnars att han inte kan komma på några personer han pratat 
om Krister Pettersson med förutom familjen Ola Johansson i Hamrångef järd. 
Beträffande personer som skulle kunna ha något att berätta om Krister Pettersson, 
menar Spinnars att Risto Birkstrand, boende på Orabantstigen 1 i Rotebro, 
kan vara en sådan. 

Gällande Krister Petterssons kvinnliga bekanta tillfrågades Spinnars vad han 
menat med en kvinnlig bekant som skulle bo neråt. Efter att ha funderat ett 
tag kommer Spinnars på att den kvinna han menat och som Krister Pettersson 
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umgicks med någon gång vid tiden för mordet på Olof Palme bor i Katrineholm, 

eller åtminstone gjorde det då. 

Angående Krister Petterssons bruk av alkohol och narkotika uppgav Spinnars 

att Pettersson numera mest super. Tidvis dricker han T-sprit ihop med en granne 

och detta troligen av ekonomiska skäl. Då Krister använder narkotika, injicerar 

han detta. 

Då Krister Pettersson blir påtänd, och särskilt då 

om vad i 

han varit vaken länge, 

maniskheten består,uppgav blir han enligt Spinnars manisk. På fråga 

Spinnars att Pettersson blir så till sitt sätt att han inte tål motsägelser. 

Det går då han kommit i nämnt tillstånd inte att diskutera med honom då hans 

ord är lag. V1d sådana tillfällen är Krister Pettersson beredd att ta till 

våld vid minsta lilla motgång. Enligt Spinnars förhåller det sig dock så 

att Pettersson har lärt sig hur han blir vid dylika tillfällen, varför han 

aldrig går ut i de lägena. 

Beträffande det tillfälle då Krister Pettersson korn hem till bostaden på 

fredagen den 28 februari 1986 uppgav Spinnars att Pettersson absolut inte var 

i ett tillstånd som nämnts ovan vid detta tillfälle. Spinnars äi' hundra

procentigt säker på att Krister Pettersson inte var påtänd då han återkom 

till lägenheten. 

I sammanhanget uppgav Spinnars också att Krister Pettersson är ofarlig utan 

vapen. Med vapen menar då Spinnars knivar , yxor eller andra stick- och skärvapen. 

Enligt Spinnars har Krister Pettersson mani på knivar och är ej heller sen 

att använda dem, särskilt inte då han "tänder på", då han vid dessa tillfällen 

blir helt vansinnig och är i stånd till vad som helst. 

Beträffande Spinnars och Krister Petterssons umgänge efter mordet på Olof 

Palme så kan Spinnars inte säga annat än att det troligen var ungefär likadant 

som före mordet. Hur de två umgicks dagarna direkt efter mordet minns ej 

Spinnars. 
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sina förehavanden vid tiden för mordet pa 

vad Spinnars har förstått i en polisbil. 
Krister Petterssons bostad. Pettersson visste 

om att han skulle höras och bad därför Spinnars att närvara vid förhöret 
.. f . p e n och som denne formodar, vittna om att han be unnit sig 1 K11ster ett rsso s 

lägenhet aktuell kväll . 

Spinnars sade dock att han inte skulle följa med och att Krister fick sköta 
sina affärer själv och att om han inte hade gjort något så hade han heller 
ingenting att vara rädd för . 

Spinnars uppgav slutligen att man kunde skicka brev till honom på hans mors 
adress som är Kvarnvägen 20, 194 00 Upplands \läsby. Efter frigivningen kommer 
troligen Spinnars att bosätta sig hos familjen Ola Johansson, som har adress, 
Hamrångevägen 32D, 817 03 Hamrångef järd. 

Förhöret slut klockan 20.45, dag som ovan. 

�lä

�

s och godkänt. 

� � Tommy An ers - n 
krinsp 

Tlllägg: 

I samband med att Krister Petterssons uppträdande under berusning diskuterades, 
uppga.v Spinnars också att Pettersson inte hopppar på vem som helst - slumpvis 
utvald. Han skaffar sig naturligtvis en anledning som i och för sig inte 
behöver vara särskilt stor eller välgrundad. 

0 

Då Krister kom hem på mordkvällen nämnde han inte ett ord om att Palme var 
skjuten och inte heller något om att det hänt saker i Stockholms city, eller 
något om polispådrag eller dylikt. 
Spinnars kan inte se något skäl till varför Krister skulle ha mördat Olof 
Palme och han har ej heller hört att Krister skulle tycka illa om Palme eller 
socialdemokratin. 
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