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Protokoll fört vid förhör med, 

pensionären, SPINNARS1 ULF Håkan 540123-7515 

Bor Gillbostråket 53 A, c/o Dffstad 

0 

191 78 Sollentuna, tfn 08-754 15 83 . 

Förhöret hållet torsdagen den 

16 februari 1989 på Hamrångevägen 320 

hos Johansson, 187 03 Mamrångerfjärden, 

med början klockan 13.35 . 

Förhörsledare: krinsp Ingvar Kjellvås 

och krinsp Tommy Andersson. 

Förhörsvit tne: Hans Johansson .F d 2 8 0 50 5-6 914 

Bandupptagning. 

Spinnars informeras om att förhöret idag, är ett kompletteringsförhör till 

tidigare hållna förhör i utredningen om mordet på Olof Palme. 

Spinnars kommer hädanefter att kallas för Ulf. 

Ulf tillfrågas om han har varit i kontakt med TT och gått under synonymen 

Gunnar. Denne Gunnar har uppgivit att Spinnars skulle äga ett vapen. Ulf sä

ger dl att nån sån synonym eller att han har varit i kontakt med TT, har han 

inte haft . 

Ulf har heller ingen bekant, som har gått under den här beteckningen och han 

känner heller inte till att nån av hans bekanta varit i kontakt med TT, undei: 

den här synonymen .. 

Ulf tillfrågas om han varit och pratat med bekanta , bland annat Mikael Lars

son, Kjellström, Kryckan Berg, Thomas och Gilda, om Christers görande och lå

tande på mordkvällen. Bland annat Mikael Larssons sammanträffande med Spinnars 

pi en Pub i närheten av Gillbostråket i Rotebro. 
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Spinnars säger då att: "det här 

nån, om Christers göranden den 
är bara 

28:de. " 

i Vidare säger Ulf att det han har 
förhör/ 
sagt om 
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skitsnack och jag har inte pratat 

Christers hemkomst den 28:de och 
Christers göranden den 28:de, vad han känner till är riktiga, nåt annat är 

• .. inte alls nagra uppgifter som han har lamnat . 

s;a "'.5.9 
08 LOpande nr 

GS 

med 

Ullf tillgrågas om uppgifter, e� haA som han har lämnat tidigare, att Christer 

sagt att tåget var försenat den 28.2.1986 från Stockholm. Ulf kan inte komma 
ihåg, när Christer sagt detta och han vet inte var han sade det nånstans. Han 
vet inte heUer hur tåget var försenat. Någon annan detalj angående tågresan, 
nämnde inte Christer för Ulf, vad han kommer ihåg idag. 

Ulf delges förhörsuppgifter från förhör med Offstad, den 28.12.1988, där Dff
stad säger att Spinnars sagt att Christer skulle ha varit så nära mordplatsen 

att han hört skottet eller hört Lisbet Palme skrika något. 

När Ulf delges dessa uppgifter, säger han att de här uppgifterna är inte rik
tiga . Det enda han kan säga, är att han tillsammans med Offstad, diskuterat 
Palmemordet. När detta skett och under vilka former, kan han dock inte när
mare precisera. Det har i alla fall varit en diskussion tillsammans med Off
stad. Ulf är av den uppfattningen att Christer eventeullt kan vara Grandmannen. 
Detta har Ulf sagt till Offstad och till flera andra personer . 

Ulf har den uppfattningen att det hela har grundats på olika tidningsskrive
rier, som Offstad har läst. 

Ulf tillfrågas om hur det går till, när Christer och hans granne Stickan, har 
kontakt med varandra. Ulf säger då att dom via kaklet i köket eller på toa
letten, slår signalen kvart över elva, halvtolv. När den ene gör detta och 
den är hemma, svaras det på samma sätt. Efter denna kontakt brukar för det 
mesta Christer gå in till Stickan. Det här signalsystemet har de har haft, vad 

Ulf känner till i flera år. 

0 
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Dm något sådant signalerande förekommit den 28.2.1986, kommer inte Ulf ihåg. 
Om det här signalsystemet används på något annat ställe, än i köket eller på 
toaletten, känner inte Ulf till. På direkt fråga, tillfrågas Ulf om Christer 
använt den här signalen på Stickans dörr någon gång. Ulf säger då att nåt sånt 
minne har han inte att Christer gjort . 

Ulf tillfrågas om han sedan sista förhöret, då Ulf berättade om branden i Chris-

ters lägenhet, när det brann 
säger då att den berättelsen 
att tillägga. 

på stolen, något nytt dykt upp i hans minne. Han 
h 1.. d d 0 

•• ·kt' h hhar/. t • t' som an amna e a, ar ri ig oc an in e nan ing 

Ulf delges nu förhörsuppgifter, från Christer Petterssons förhör 1989-02-08. 
Där uppger Christer att han bokat tvättstugan i t,!?. fl/3!flfl., dagen innan. Det var 

4!· en nlg och han var ensam hemma, han var inte påverkad av amfetamin eller alkohol, 

vidare hade han fått Spinnars jacka, en blåröd med krage cirka en vecka till 

fjotton dagar innan detta tillfälle. Han hade samlat ihop tvätten i ett oranget 

skynke och gått ner till grovtvättstugan. 

När Ulf får denna uppgift, säger han att detta är helt fel. Hans !berättelse ti
digare, som Ulf har lämnat är helt riktig. Den enda jacka som Ulf har haft, är 
en jacka han har fått i oktober/november 1988, när han muckade från färingsö, 
som var blåröd. Ulf tillägger nu och säger att han hade fått den lite tidigare, 
augusti/september någon gång -88, i samband med permis från Färingsö . 

Denna jacka har han inte haft till Christer vid något tillfälle. 

Vidare säger han att tvättstugenyckeln hos Offstad har varit borta vid något 
tillfälle. När detta hänt, kan han dock inte komma ihåg. Han är dock helt över
tygad om att han inte, innan han åkte till Christer i samband med att han tvät
tade, varit till Offstad för att tvätta. Detta grundar han sig på att han hade 
bandaren/kassettradion hos Christer. Vidare tillägger Ulf att han vid den aktuel
la tiden vid tvätten, som han berättat om tidigare, hade endast en jacka. Det 

förefaller för honom helt omöjligt att han skulle gå utan jacka, i och med att 
det var så kallt ute vid den här tiden. 

· llylls ej om blanketten an ... ands som 1011sattningsblad. E,c 1: Till originalpärm (i n r -följd) 
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Vidare delges Ulf) Christers förhörsuppgi fter, om att Christer bör jade tvätta vid 

19-tiden, det var sista tiden. Christer lade in tvätten, gick tillbaks till sin 

lägenhet. Han var ensam i lägenheten, läste, tittade på TV ett par timmar, gick 

ner och tog ut tvätten och hängde upp den, satte på termostaten och gick åter 

hem till lägenheten . 

När Ulf får reda på detta, säger han att det här känner han inte igen, utan 

tvättningen han känner till, är som han har lämnat tidigare. 

• 
Ulf håller fortfarande fast vid sina tidigare uppgifter han har lämnat. Vidare 

tillfrågas Ulf, om Christer hade TV vid tidpunkten då branden som Spinnars upp

givit inträffade. Ulf säger då att han är lite osäker på detta, om han hade 
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TV eller ej. Ulf har för sig att Christer inte hade någon TV. 

Vidare delges Ulf uppgifter från Christers förhör, där Christer säger att ef

ter det att han hade lagt i tvätten och gått hem och lagt sig att sova och vak= 

nat vid nio, tiotiden på söndagen. Därefter gick Christer ner till tvättstugan, 

lade ihop tvätten i överkastet/skynket och gick upp till sin lägenhet, ställde 

tvätten på en stol och gick till Offstad. Offstad var ej hemma och Christer 

gick tillbaks till sin lägenhet. Han var borta i cirka tio minuter. När han kom 

hem, satte han sig på toaletten och i samband med detta, kände han röklukt . 

Han fick då se att det brann och det som brann var ett antal klädespersedlar 

och Spinnars jacka brann mest . 

När Ulf delges detta, så säger han att det är helt fel, det måste vara en vals. 

Ulf kan inte förstå varför Christer pratar på det här sättet. Det måste vara 
Christer/ • säger han att -he:n-inte minns, pa grund av att han vid tillfället var påtänd. 

Rent spontant säger Ulf att han någon gång för-e förra förhöret, som hölls 1989-02-06, 

av någon person, som han inte kommer ihåg, berättat att Anders Olsson sett hur 

Christer kastat ut en jacka från loftgången. När detta skett, att Christer kas-

tat ut jackan, kan inte Ulf säga. Ulf erinrar sig nu att det eventuellt skall 

vara Kryckan som berättat detta för honom . 

0 
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Vidare delges Ulf att Christer pratat med honom om branden, samt att Christer 

tvättat en träningsoverall åt Ulf vid ett tillfälle. 

När Ulf delges detta , säger han att i samband med branden, som han berättat om, 

blev han lite sned/förbannad på Christer. Christer sade då att han skulle få låna 

hans jacka, vilket han fick göra. I samband med detta, visade Christer den 

ljusblå jackan för honom. Jackan var rnidjekort. Detta då menat den jackan som 

bl!ann. Vad Ulf kommer ihåg, var det en hel del kvar av jackan. Han visar på 

vänster sida att den var borta på något sätt. Det kan även va ra höger sida . Det 

syntes dock klart att det var en jacka. Christer visade inte någon liten detalj, 

utan han såg jackan i sin helhet, med de tidigare nämnda delarna bortbrända. 

Ulf studerade dock inte jackan något närmare. 

Vidare säger han att Christer har möjligen tvättat någon träningsoverall åt 

honom vid något tillfälle, när detta skett, kan han dock inte säga. Ulf har inte 

något minne av nån sådan tvätt, men som sagt var, det kan vara mycket möjligt. 

Efter det att Ulf delgetts Christers uppgifter, är han absolut säker på att den 

tvättning han beskrivit tidigare i förhöret, är den riktiga tvätten. Nån annan 

tvättning, känner inte Ulf till. Vidare säger Ulf att Christer och han inte ha r  

tvättat tillsammans vid något annat tillfälle. Däremot har det hänt att even

tuellt att Ulf slängt ner några kläder vid något annat tillfälle. När detta 

skett, kan inte Ulf komma ihåg . 

Anledningen till att inte Christer fått tvätta åt Ulf, beror på att Christer 

ställer in all tvätt på 90 grader och tvätten blir förstörd. 

Av den anledningen lånade Ulf nyckeln till grovtvättstugan, som ligger till vän

ster om Christers balkong av Stickan, våren 1986. Detta beroende på att i 
denna tvättstuga finns det ett väldigt bra torkrum. 

Ulf tillfrågas om han har någonting att tillägga, varvid han säger att så inte 

är fallet. 
0 
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F = Förhörsledare 
S = $pinnars, Ulf 

F. Vill du ha bandet uppspelat? 
S. Näe, näe, det går-, näe, det är bra. 
F. Godkänner du bandet som det är? 
S. Ja. Jaa, ja. 
F. Du godkänner bandet som det är? 
S. Jaa. 
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F. Då avslutar vi förhöret klockan 14.50. 

Mamrångerfjärden den 16 fety-uari 1989 

- � 
0'·- cY;fl-,-

Ingv:2 Kjellvås/ rinsp . 
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