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Protokoll fört vid förhör med, 

AXBERG, YVONNE Viola Birgitta, 501016-0108 

Bor Urmakarvägen 4, 817 03 l-lamrångefjärden, 

tfn 0297-20217. Anställd Gävle Lasarett, 

tfn 026-12 96 00. 

Förhöret hållet i den hördes bostad, 

onsdagen den 5 oktober 1988 med början kl 11.2 

Förhörsledare: krinsp. Thure Nässen och 

krinsp.Ingvar Kjellvås. 

Förhörsvittne: ej tillgängligt. 

Bandupptagning. 

Axberg skall höras i anledning av att hon har haft hand om Ulf Spinnars, genom 

skyddskonsulenten i Sollentuna. 

Yvonne har haft hand om Spinnars under så kallad frivård. Detta har skett mellan 

åren 81-, -82 fram till hösten -86. Vårdperioderna har varit olika långa, men de 

har skett med jämna mellanrum. 

Yvonne tillfrågas om Spinnars haft nAgra kompisar med sig under hans vårdtid 

hos henne. Hon drar sig då till minnes och säger att han brukade ha kompisar med 

sig, bland annat en kille vid namn Christer, okänt efternamn. Spinnars hade kallat 

Christer för Torpeden. Vidare hade Spinnars en kompis till, som Yvonne inte kan 

säga namnet på. 

Vad Yvonne kommer ihåg idag, har Christer varit här, tre/fyra gånger. När det detta 

skett tidsmässigt, kan hon inte säga, men det är både före och efter händelsen, när 

Spinnars och Christer Pettersson misshandlade en polis, ute i Sollentuna. Detta 

har Spinnars berättat för Yvonne. Händelsen med den misshandlade polisen, inträf

fade 860109. Vidare har Spinnars berättat för Yvonne att han blivit osams med 

Christer, vid ett tillfälle i samband med ett annat lägenhetsinbrott. De hade då 

slagits med kniv, men har senare blivit sams. 

• Ifylls eJ om tiaankeuen anvlinds $Om f ortsättn i ng5blad. Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 



• 

• 

• 

• 

0 

0 

01 Pol i$di$1rikl' SPANINGSUPPSLAG 
Stockholm · 02. Årb�i;c·�h�,: · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · I grövre brottmål 

. 03'UPP�åi1�iid1·��; ................... ·,eieiön: ........ . 04 F0flSäll· l7 ningsblad 
�0-9

-
8
-,o-

n
_m_ed_ v_<l.-el-U-PP_9_ilt-en_ h_0 _ < ,-.m-,.-,-•• ---- -- --- --1-0S 

h Forhorsprot 
10 I sak. 

07 ÅV$t'li lt 08 Lbp.ande nr 

I Uppgifl.slamMre (ellernamn och tomamn) 

I 06 I UISk1i11sdatum 
n P,o,.emo,la 881008 GS 

När Christer varit här uppe och hälsat på $pinnars, hade de oftast suttit uppe 

på Christers rum och haschat. De gick dock ner i köket och åt vid olika till

fällen, men något större umgänge med familjen hade de inte, när Christer var här 

och besökte dem. Christer och Spinnars drack även lite vin. Så deras tillstånd 

när de kom ner och åt mat, var lite lummiga, säger Yvonne . 

Yvonne tillfrågas om hon i samband med Christers besök sett något vapen . Hon 

säger då att något vapen har hon inte sett, varken knivar eller revolver/pistoler. 

Hon har heller inte sett att de hade hasch, men de var lulliga ändå, som hon sa. 

Yvonne hon noterade nämligen haschlukten på $pinnars rum . 

Spinnars hade ej heller aldrig vapen vid något tillfälle under vistelsen hos 

Yvonne. Det enda han hade var en slidkniv. Denna bar han oftast i byxlinningen . 

Yvonne berättar nu i samband med att vi pratar vapen att Spinnars den 19 maj 1988, 

ringde från Yvonnes granne, före detta sambo, Ola Johansson och hotade Yvonne. 

Bland annat sade han att han skulle skjuta sönder hennes knäskålar. Han skulle 

kunna få vapen utav Christer i Stockholm. Vapnen kunde han greja på en timma, 

sade han. Han återkom dock efter en kvart och sade att han hade ordnat fem andra, 

så någon kontakt med Christer, vet inte Yvonne om han har haft. Det hela slutade 

dock med att polis tillkallades och det lugnade ner sig. Emellertid skrevs en 

anmälan på det hela. Spinnars var vid detta tillfälle, något berusad. 

Spinnars hade Christer som, så att säga stöd i ryggen, när det drog ihop sig 

och han skulle bråka med Yvonne. han sade bland annat så här att: "Christer och 

jag arbetar ihop som torpeder i Stockholm och det är ingen som rår på oss." 

Yvonne till frågas om, vad hon hade för kontakt med Spinnars i samband med mordet 

på Olof Palme. Hon säger då att Spinnars då troligen befann sig i Stockholm. 

Själv jobbade hon nattpass på Gävle sjukhus. 

Yvonne kan inte komma ihåg när $pinnars vistades hos henne, under hösten -85 

eller under -86, fram till mordet på Palme. Hon är osäker på om han över huvud 

taget befann sig här . Hon kommer dock ihåg att han kom hit någon gång våren -86. 
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Närmare tidpunkt, kan hon dock inte säga. Hon har dock ett minne av att vid det
ta tillfälle, lånade hon ut pengar till Spinnars, så att han kunde åka taxi. 

Spinnars stannade kvar över sommaren -86. Under denna tid, hade inte Spinnars 

något besök av Christer. Spinnars hade dock besök utav, som Yvonne säger, andra 

killar ifrån Stockholm. Vilka dessa var eller vad de hette till namn, kommer 

hon idag inte ihåg . 

Yvonne tillfrågas om Spinnars vid denna tid, pratade nånting om Palmemordet. 

Hon säger då att när Spinnars varit hos henne cirka en vecka till fjorton dar, 

hade de pratat lite flyktigt om Palmemordet. Det var Ulf som tog upp det, i sam

band med att de träffades i köket över en kopp kaffe. Ulf tog en kopp och satte 

sig vid köksbordet och sade till Yvonne på följande sätt: "vad tycker du om Palme

mordet?" Yvonne sade då att: "de som utfört mordet, de kan de inte få fast." 

Spinnars svarade då att: "de gömmer sig bra väl, det där var bra planerat." Sam

tidigt som han sade detta, såg han, som hon säger, full i sjutton ut, smålog 

lite. Något ytterligare pratades det inte om, utan Yvonne var tvungen att gå 

ut och lämnade köket. Yvonne tillägger här att de, hela famlijen, har diskute-

rat Palmemordet lite från och till, under tiden Spinnars befann sig hos henne. 

De har via radio och TV, följt utvecklingen och både Yvonne och Spinnars var 

överens om att mordet måste vara planerat. Spinnars nämnde dock inte att han 

visste något ytterligare om mordet . 

Yvonne tillfrågas om Christer besökt henne efter Palmemordet. Hon säger då att 

Christer har inte varit här. Yvonne tillfrågas om Spinnars under sommaren -86, 

pratade någonting om vapen. Yvonne säger då att nåt speciellt för sommaren -86, 

kommer hon inte ihåg, utan som hon säger, Spinnars pratade alltid om vapen . 

Vapnen skulle Spinnars skaffa genom sina kompisar i Sollentuna. Namnen på dessa 

kan inte Yvonne säga, men som hon nämnde tidigare, förkommer Christers namn. 

Yvonne hon beskriver Christer på följande sätt, cirka 30-35 år, cirka 180 lång, 

normal kroppsbyggnad, halvlångt hår, hon är osäker på hårfärgen. Hon kan inte 

beskriva några ansiktsdrag. Hon säger att de oftast var påtända och såg lite 

tokiga ut. Hon tillägger dock att får hon se honom igen, kommer hon att känne 

igen honom. 
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Besöket som gjordes av Christer, skedde cirka ett år innan Palmemordet. Vid detta 

besök var även en annan kille med, som var cirka 30 år, cirka 170, smal kropps

byggnad, halvlångt hår, tunnt ansikte. Någon ytterligare beskrivning, kan hon 

inte lämna på denna man. Hon vet inte vad denna kille heter. Han ska dock vara 

fdm Sollentuna . 

F = Förhörsledare 

A = Axberg, Yvonne 

F. Ja Yvonne, du har hört vad jag har dikterat in på bandspelaren. Vill du ha 

bandet uppspelat eller godkänner du bandet som det är? 

A. Jaa, det gör jag. Jag har hört vad du har sagt. 

F. Du godkänner bandet som det är? 

A. Jaa. 

F. Då avslutar vi förhöret klockan 12 .. 20. 

Hamrångefjärden den 5 oktober 1988 

Ingvar l(jell vås/krinsp 
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