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03 Upprattat(d) av· te leto,, ·  04 Fortsatt• I Uppgiltslämnate (ellernamn och tornamn) 
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Mordet oå statsminister Olo:f!. Palme ,c] Fö1h6(Sptol P1omemo1i.o 1Q88-12-20 
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Protokoll förtvid förhör med Rena-ionär 

Uli: Håkan S1?innars2 it. 540123-7515t 

:ft'. n boendes hos, kamraten Er.ling_ Offsta.dl 

Gillbostråket 53 • !!',, Rote bre, tfn 08-

754 15 83. 

Förhör.et hållet på rum 71 ,, polishuset 

S,tockholm, med början klockan 16.10 

den 18 dem 1988. 

Förhörsledare: krinsp Bengt Fredrik

sson och Temmy Andersson utan til]gång 

till förhörsvittne. 

Ef:ter dilt att huvudförhöret avslutats klo.ekan 15. 55 samma dag, uppkom 

yt-t.erligare en fråga v.ilket påkau.Iar· nedanstående· • .  

Angående det ��ktum a;d;t. Yvonne A-xberg i förhör uppgivit a�t Spinnars: 

vid e.tt tillfälle ringt till henne och sagt att han g enom Christer. 

Pe:ttersson skulle kunna ordna fram vapen på nolltid, med vilket han 

s-kulle akjutai Axberg,, uppga-:v $-pinnars att han blivit a:nmäld och döindl 

för �tttha uttml.at sig i ungefär de ordalagen • 

Gärningen. är erkänd av 51\d.nnar111 B'.Om uppgay att orden filrlJ!it;; då han 

-viar pj �yllan ech i samband med att han ringt till Axb.erg,för at� 

skällla-' på henne:, d .å .  hon enligt honom p:oa.tade, en massa 11s!ki t!' • 

Det kan mycket väu. v:a:ra .. såsom Axberg sagt att han hotat med Christer' 

Pe1ttersID:>n då S-pinmu:s vet att Axberg är my_cket rädd för Chris.ter s-.oJJL 

lien trä:f:ll.att ech också har v.etska1> om har dömts för dråp. 

A,-t;t Spinnars., · ech Christer 

der i S�ocll:holm kan han möjligenihaiaagt även om 

de1t_. 

arbeta:de som torpe.,.. 

han, nu ej kommer ihåg 

' 

• lfytls e; om b!onkctton används som fortsäl1nlngsblad .  Ex 1: nu originalpärm (i nr-följd) 
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SPANINGSUPPSLAG 
Sid nr •• 4.2 

i grövre brottmål 
07 Avsnitl 08 l.Opande nr 

02 Art,ct$Cl'lhel" 

I UppglltsUl.mnare teftemamn och IOrn.imn) 

09 Stolt mea vi tket uppgill,en höf samman· 05 

h F01h0tsprot 

I 06 I U1.$krifl$datum 

10 I $,tik 

0 

n Promcmo,i:i 

Bakom e.tt sådant. ut::talande finru, dock enligt Spinnars, a.baolut 

ingen verklighetsbakgrund. Har han, sagt s:å som Axberg angen�s:å 

han. syftet varit att skrämma henne till!. erdentl!ig rädslaa,.:t',ör 

att på så sätt nå det r.esultatet att hon slutade snacka: 11skit 11 

em honom. 

Det samtal som förhöret handlar em ringdes :från OlmJehanss.ons 

hem. Olm oc.h A-veberg har tidigare v,ari t" sammanboende,, dock ejj dåc 

t.el,eflmsamtalet ringdes. 

Förhöret slut klockan 16.2.0 dag som ovan, 

Godkänt ur primäranteclai.inrum. 

TOIILlllY Andersson . B.engt Fredriksson 

• llylls ej om blankeuen anvands som fortsällnlngsbla d .  Ex 1: Till originalpärm (I nr-följd) 


