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Protokoll över förhör med herr, Uli Håkan., 
SI>innars,, fe. 540123j.7S1 '?· 
Spinnars som sakaar: bostad och arbete. av 
tii)änar för närvarande straff.. och är ge
nom kriminal.vården8.ifi;ir.sorg placerad på 
ail.lmänna häktet i atockholm fram till 
den 29 llOV 1i9881 då han skail.]. friges .. 

Rörhör.et hållet på rum 73..5 i Stoclcholms 
polishus.med början klockan 09.40, tors
dagen,den 17 nov 19�8. 

Förhörsledare: Krinsp Tommy �ndersaon • 
Förhörsvittne1 Krinsp Torsten.Stålhacke 

s:pinnars höres upplysningsvis och då bland annat om sin egen ech annan persons 
vistelse vid tiden för mordet på Olof Palm� samt göranden och iakttagelser i 
samband därmed vid tiden före och efter mordet. 

Spilplars underrättas 1m anledningen till förhöret. 

Spinnars uppgav inledningsvis att han vid aktuell tid, och åtminstone aedan, 
januari det året, bodde i Härling Offstads lägenhet på Gillbostråket 53 il!. i 
Rotebro. Spinnars bodde ensam i lägenheten med sin katt.och hade fått låna,. 

lägenheten av Offstad
1
enär denne var intagen på Säters sjukhus,vid denna tid. 

Enär Spinnars även vid den tiden hade ail.koholproblem
1
blev det så att han draek 

sprit mest varje dag. Var han någongång nykter berodde det,mest på att det· inte 
fil.nns pengar actt köpa brännvin för. En normal dag startade för Spinnars del 
oftast med ett besök på SVstembolaget,1va-efter han sökte upp personer med samma, 

� problem som han sjäil.v och som oftast stod att finna i Tureberg eller Sollentuna. 
;i; 
� C.entrum. 

.; 
I 

De perso~ner Spinnarssnästan dagligen umgicks med i februari -86 var Ånders; 

Holmqvist s.om bor någonstans i Tureberg,samt Kmster Pea;terss�n som bor:på 

Kung Hans väg 35 i Rotebro.• 

<'i 0 
� 

4 Ifylls ej om blenkettein används som fonsånningsblod, Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 
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Då han trä:ffade Kris:ter Pett.ersson var det efter telefonkontakt eller genom 
att en av dem kom hem till den andre. Det hände också att de trä:f:llades helt 
apropå i någon av nämnda centrum • 

AngUnde:.. det dygn då Olof:. Pal.me mördades uppgav S·pinnars; att han inte kan 
ange på vilkeillveckodag eller vilket datum detta skedde;,medan klockslaget 
torde ha varit sena kvällen eller framåt natten.• 

Tillfrågad om göranden fredagen den 28 feb 1986, den dag Olof Pail..me mör-
11.adea'; uppgav Sl)innars att han inte kan redogöra . för dessa. Möjligen kan 

det,vara med den dagen liksom de fles::ta.andra dagar att han gick t�ll e.en

trum på morgenen och uppehöll sig där undeu dagen efter att först ha va

rit och handlat på Systembolaget. 

Spinnars vet att han var hemma hos Krister Pettersaon i dennes bostad på 

kvällen och vid tidpunkten för mordet på Olof Pailme men kan inte säga hur. 
ooh var han trä:ffade Krister och ej heller em de trä:ffades på efter mid

dagen eller först på kvällen. 

På fråga uppgav Spinnars till en början a.tt det hänt.många gånger a�t han 
sovit ö..ver i Krister_ Petterssons, lägenhet, något. som han efterhand ändllade 

till ett par tillfällen,då fråga •m vistelse nattten me.llan den.27 och 28 

feb -86 uppkom,och då det ifrågasM;tes, hur han kunde v.ara. så säker på att 
ha sevit i sin bostad just den natten utan act;t kunna lämna en enda referens.' 

$:pinnars vill minnas att han var spik nykter på kvällen den 28 feb 19.Si 
då han låg på en madrass i köket n Krister Pectterss:on bostad. Då nykter
heten ifrågasattes uppgav S:pinnars att han åill tid brukar· tappai. minnet, då 

han är på "fyllan" och så har ej ske::tt denna kväll! .• 

• Ifylls ej om blankene,n använd$ ,om fortsältningsblad, Ex. 1: Till originalpärm (i nr-följd} 
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$.pinnars har inte på något sätt. ä.i:ldrat uts.eende sedan mordet på _Olo:tr 

Palme. Skägg har han ail.drig hatt och mustasch vill han minnas att han, 

hade då såväl s.om nu. Möjlligen. var han vid den tiden. 5, kila, tyngre. Han.. 

väger cirka 100 kilo idag. Hur han var klädd vid aktuell. tid minns., han ej• 

Närmare tillfrågad därom uppgav S�innars att,. han befann sig i Kristexr 

Petterssons lägenhet den 28 feb 1986 då denne inte hade några nyckla:n· 

till sin lägenhet varför Spinnars - därtill ombedd - vaktade den medan, 

Krister a;jälv åkte in till S,tockholms city där han skulle träffa 113.ågge" 

på spelklubben för att köpa. 11tjack11 av denne. Med tjack åsyftades för

modligen amfetamin. 

Krister lämnade lägenheten mellan - såsom S-pinnars vill minnas, - n•�-

18 och 20. Krister åkte troligen pendeltåg till Stockholm då han inte ha:n· 

någon bil och SiJinnars hade ej heller hört något om någ_on even�eil taxi 

eller skjuts • 

Krister_ Petterssons� lägenhet. består av ett rum och kök och han brukar. 

hålla den städad och anygg_. Aktuel]. kväll låg Si;>innaras och s;l.umra:de på 

en madrass; i köket • 

Krister återkom till lägenheten vid en tidpunkt s.om Spinnars. slutiligem 

v�ll ha t�ll cirka 00.30. Denna tidsangivelse diskuterades,mycket vid 

förhöret och $pinnars --�v: den först tilll. 23, -24 tiden. Det framkom 

att,Krister Pettersson och $pinnars diskuterat denna tidpunkt;som Spin

na.rs. tidigare,hörts om;och Pettersson hade då v.arit arg, öve�'att,Spin� 

nars, ange.tt en tidpunkt för Pe.tte3:!Ss:ona; hemkoma,it som enJ.igt. dennes v=· 
f.elaktig.· 

Efter att frågan flera. gånger diskute:rrats angav $:pinnars 11;1.�em fön' Pet;.. 

• Ifylls ej om blankeucn anvtlnd::i som fonstmnin.gsblad. Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 
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terse.onsshemkomst till oo.3p eller strax där före. Spinnars anser sig_ 
tämligen. säker på tidpunkten.' 

Ställd inför frågan hur han så el!lakt kan ange tiden för Patte:n.ssDn$ hem
kemS!t.då han inte vet vad han gjort under dagen, inte vet hur de träf:f!a� 
dea, och ej heller med mindre_ äargµiml. än t,;å timman· kan ange när _  Petter� 
ss.on åkte in till s_tockhollnl,, uppgav Spinnars f.ölj ande; 

Han är en av dess.a,personer som inte kan klara�sig utan klocka. A<tt han 
innehade sådan nämnd kväll är han säker på,men minns däremot eJ om de� 
fanns en klocka i lägenhetens kök eller ej. Då SRinnars nu är tvungen att, 

sitta på anhållningsavdelningen lider han mycket av att inte :få haa klockae' 

Då Krister Pettersson åkte in till Stockholm hade S�innars.ingen anledning 
att s.tup i ett titta. på sitt., armbandsu:o.. Då Krister däremot inte hade åter
vänt in•m ett par timmar - vilket han borde ha gjort då restiden inte,myck
et kan överstiga en timma.- började $:pinnars ledsna på att ligga och vänta,. 
Att han under dessa omS!tändigheter, ideligen tittade på sin klocka,samtidilrt
som han :funderade över varför P�tter.sson aldrig kom� tycker S,pinnars äJ:r 
fiilll t naturligt_ och menar också att detta är anledningen tilJL att han är_ 
tämligen säker på hur mycket klo.ekan vazr då Pettersson kom hem.1 

Pe.ttersson uppgav för &pinnars a:tt, han inte fått tag på någett 11tjack11 och 
Spinnars gick hem till sin lägenhet på Gillbostråket nästan •medelbart; ef,.. 

ter det att Pettersson kommit.hem. 

På vägen hem träffade in:te SpinnarSl någon pers.om och han tror inte heller_ 
att någen av hans grannar såg honom. 

Omedelbart efter hemkomsten gick S�innars och lade sig. Vid femtiden vaknade 
han dock av, radion som han hade stod på hela,natten. Via radion fick 

0 reda på att Olof Pall.me var mördad. Händelsen som sådan föranledde ej $,pin-

nars att ring� eller på annat sätt ta kontakt d å • Ifylls ej om blanketten används som fOfl$lltlningsbla d .  
me n gon. Ex 1: Till originalpärm { i  n r -följd) 
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Angående Pe:tterssona. person uppgav S,);>innara, att. han är underli� fålsk, 
kamratt�uv, känslig, labil. och ibland också ftarlig. Vid ett tillfälle 

högg0 Petter.ss..on med en kniv. 5i>innars i huvudett. Spinnars i sin tur äJ:.

doak inte rädd f'ör Pe:ttersson och ha:c' vid något eller några tillfäll!.ett 

&lagit ner honolll. 

Beträffande Petterssons;kvdnnliga beka:nta var han f'ör något år sedan 
tillsammans med AnkL. Isberg-Hansa-on� Tidigare ändå träffade han ibland. 

någon kvinna neråt landet. Vid tiden.för mordet på Olof' Palme hade inte 
Pettersson något kvinnlig# s:iillskap enligt vad S1)1nnars .minns. 

$pinnars har ail.drig s�tt eller hört tal11s om skjutvapen i Pe..tt.enssons 

besittning förutom någon pistol som skulle ha varit nylackad och hängt, 

på terk i lägenheten i samband med att ROliaen kQlll på besök. Såsom 
S-R.innars har fattat var piatolen troligen ej Pe.tterss..ons utan tillhörde. 
förmodligen de två.1'rånarbröder" aom vid den tiden. bodde hos Petter.saon • 

&pinnars och Pe.ttersson blev bekanta,under 1984 efter det att,den senare 

frigivits från ett längre fängelseatrat:t·. Pe:tte:osson har.  :f'ör S.l)innarsi 
berättat hela sitt livs historia och då även innefattande de brott han, 
begått. S.p_innars är medveten om att Pette:t'.sson stuclci t ner en person- med.i. 

bajonett� ett vapen som f'ör övrigt enligt vad Pettersson sagt skmll fin
na-s, på polisen mus,eum och varai den mest skarpsiipade baj one.tt som polisem 

har sett .. ' 

Pettersson har för Spinnara; skrutit mycket över de personrån ha,;. begått; 

i syfte att komma över pengar och sprit. Pettersson har också sagt�att 
em han skulle komma act;t,begå ännu ett mord.så skulle han inte bete sig 

lika-klumpigt som tidigare,utan se till så att han klarade sig undan, 

straff' i så f'ail.lo 

• Ifylls ej om b lankeuen anvllnds som ro,t$Allni ngs-blad.  Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 
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Spinnars tror inte attPettersaon medvete:ftunderlåtit att berätt a - om 
något avg�Sr-llrott han begått. Pe:ttersson har inte på något sätt antydit 
något som att $pinnars skulle ha förespeglats,att. Pexterseon �--
något med här aktuellt brott att göra,. $.pinnars tror dock att Petter

sson skulle kunna hålla tyst med en sådan sak bara han beställlt sig,dä.:r

för • 

Pettersson tyckte själv att han v.ar lik den första fantombildenJ e;tt 

förhållande han inte var särks.ilt glad åt då han ju vid sitt•tajonett• 
dåd11sprungit samma väg som Olof PaJ.mes. mördare. förmodaa ha gjort. 

Vid ett tillfälle.strax efter mordet stal Krister Pettersson en. bild, 

av Olof,:Palme. Bilden hade funnits invid de listor för namnpåskrift 

som lagts ut på ■ffentlig;;,. platsen och som hade till syfte att låta 
allmänheten visa sitt del tagande och sin avsky för mordet,. Pettersson 
tog hem bi&d.en och grättöver den, något som Spinnars,själv såg. Spin
nars fann ej Pe.tterssons beteende trovärdigt • 

Spinnars vet ej, men tror att Pettersson kan ha fått vetskap om moraet. 
genom morgontidninge�. Tillfrågad därom uppgav Spinnars att P■ttersaon 
troligen prenumererade på Dagens Nyheter.men det kan orrlcså,ha:.varit 
Stockholmstidningen som han hade ett tag. 

Då:Pe:ttersson kom hem till sin lägenhet på mordnatten nä.innde han ingett 

■m a:tt någon var mördad och uppträdde inte på något sätt annorlunda .el

ler besynnerligt.' Om Pe:tterss.on skulle ha haft andra.kläder då han kom 

hem än då han for,skulle S�innars.trolligen ha lag; märde t�lldMta:; 

Enligt Spihnars har PetteDsson inte på något aä:tt ändrat utseende eller 
beteende efter mordet på Olof Pawne. Han ser ut ungefär nu som då. 

• llylls el om b
lanketten anvands som IOrtsåttn ingsblad. Ex 1: Till originalpärm (i nr-föl

j
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:eå. fr• upp�v. &pinnars att-; han ha:f.t; nycklar til]. Pe;t..t'erss.on:s. läg_en-

het" under nå&9n vecka. ungef.är.· ett år före mordet på Olo:ll: Palme. Vd.d tilJ:,

f:ället avtjänade Petterssom straff ech $"pinnars hade. loNat setill hans 

ka.tt;under tiden. De.t blev dock rät� snabbt så att Risto Birks.tam full

följde d.enna syssla. då han vid den tiden bedde bättre till än1 S-pinnars • 

Vid ytterligare diskussion em nycklarna och ting dällemkring
1
fnamkom art;t; 

S�innars., vid e:tt till:ffälle kommit till lägenheten då fönutom Kris.ter 
c,, 

även Mikkalina och en för. Sipinnara, •känd man och kvinna,. 'Jiefann sig_ där. 

Kz,:iater hade pz,:ata.-tc något om actt, &pinnars var skyldig honom en tjänat; 

och att saken nu gällde att märka. Kujtim i någon si1.ags, vende-.t:ta.. Sås.om 

�Rinnars uppfattade situation så skulle Mikkal.ina.och Krister redan ha 

r.�rit iväg för rutt genomföra.uppdraget,dock utan hitta Kujtim. Med sig 

hane de velat haf..t Spinnars, som dock inte varit hemma d-å KriateD:' kom

mit för att be om hjåälp,,varför denne cyckt s.önder brevlådan och lämna:lt 

kv.ar sin& llY.Ckl� • 

Då S.pinnars,kom hem och såg förödelsen och dessntom hittade ny,cklarna 

förstod han att, Krister varit framme då det är den enda person s.om 

Sct>innars; kan tänka, sig .-. göra1 något dyl1k1t; 

Efter det attc S.pinnars varit i Kr,isters lägenhet i cirka.. 5, minute:r:· 

gick ldik.'lca.lina. och den för Spinnars, •kända.mannen och kvinnan därifrånl. 

$pinnars har vid.. senare tillfälle hört cykten om a.tt. Mikka:il.ina skull.e 

haJl'torskat11 med någon 1'Magnumrevolv.en'' eller pis.tol efte·re det aitt,; han 

lämngde Kristers bosta:d. 

Under förhöreta, g�, uppstod med jämna, mellanrum frågan huruvid& S:,pin

nars, varit med Krister Pettersson vid dennes.,b.esDk hos,Sigga. Kngående 

dettaiuppga.N Spinnars att han vid åtminstone tre till fyra tillfällen 

f.öJ.jttmed Krister då denne skulle. besöka 11Sigg!! 1\ men att han inte vid 

• llylls ej 0111 l>lankc1t-0n ;111w3nds $Om lortsåttn ingsblad. Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd} 
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något t�llfälle varit med upp i dennes lägenhet.och det .mest på grunQ 
av. rutt han inte fick det för Krister. 

11Sil.gge 11 är en person s:om Spinnars, lr.onom veterligt, aldrig träff'.at; men 
s.om han har hört talas. om säkert 50 gånger..• 11Sigge11 skmll vara. i 50-

årsåldtt= och bo vid Sveavägen. Efter mycket diskuterande om bostadens; 
exakta l.äge ritade Sp_innars, upp v� han ansåg vara. läget; för 11SiggeaJ1 
bostad.' Utan tvivel är det ett av de första husen på Tegnergs1-tan,, se;tt. 
tirån Sveavägen, som $pinnars tecknar. platsen för och huset är beläget . 
på Tegnergatans norra. sidao' Teckningen siämmer väl överens med den platSl 
11Sigge 11 Cedergren bodde på vid tiden för mordet på Olof,: Pa.lme0• 

(l 

Spinnars kan dock inte förstå varfön pol.isen är så intresserad av denna. 
sak då han vill minnas art;t det var minst. ett år före mordet på Olo:ff Pawne 
a.om han med Krister till adressen. 

Vid de tillfällen $pinnars var med K:cis..tei:r då denne skulle besöka 11Sigge11 

väntade BR1nnars.ute Rå Sveavägen där han gick fram ODh åter t111 des$ 
Krister återkom. Vid nå.got tillflUle väntade han på den pizzeria som 
ligger strax norr om nämnda korsning. Den gången dröjde det dock länge. 
innan Krister kom varför $pinnars ledsnade på att vän.ta och istäJ.Iet gick 
därifrån ensam. 

Vid till.fällena ifråga är det för S!)innars okänt om Krister och 11Sigg_e11 

haft,tel.efonkontakt :!innan b.esöken. $pinnars fön1tsa:tte dock att så var f.ail.4' 
let. Vid något eller. några tillfällen hände det QOCk att 11Sigge11 inte v.ar 
hemma1 -åtminstone var det vad Krister S{! - varför de då is..täll.et kunde 
köpa,en ka:sse öl och gå och sätta sig vid Kastell. holmen. Det bände eckså.. 

astt de åkte in till. S,tockhol.m för att besökm !Sigge11 utan &tt vet& em han 
var hemma eller ej • 

S1.utl.igen uppgav $:pinnars at� han trots �1.lt,inte kan tro att Kriste�· 
Pe;ttersson kan ha. något.att göra.med mordet på Olof:Balme. Han. kan ej 
heller komma på någen person,förutom vad som nämnts,i förhöret, som pe,
lisen kunde ha nytta _ av rutt prata .. med vad gäl.ler_ Krister Pettersspn. 

Förhöret slut .. klockan 11.05 dag som ovan\, 

�mläs..t ch godkänt. 

'\�·'-"-->-\-'-"L!""-'''4.ll.'Cl..r-Tommy Ande 

1r:l:llägg; Ef..ter att ha läst igenom förhöret uppgav S.pil).n:aa:'a, a:tt P.ettersaom 
inte direkt gråtlit, då han tittade på fotot på Olof Pailme. Mer.a,. då så at:t; 
t:å:aarna runni:t0 �ngående det att; Pe.-tter2son och Mikkailina skulle ha. varit 
eah letat eftel:ll'Kujtim sA var det så att det var flera.dag.m: efter händelsen. 
&.em Spinnars fick vetskB4> em den och då genom att Pettersson berättade. 

• llylls ej om blanketten ar1vands som fonsattningsblad. Ex 1: Till originalpärm (I nr-föl jd) 


