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Protokoll fört vid förhör med, 
sjukpensionerade SPINNARS, ULF Håkan, 
född 540123-7515, med bostadsadressen 
c/o Johansson, Hamrångefjärd, Hamrånge, 
tfn 0297-20239. 
Förhöret hållet på rum 24, avd. 111 B, 
Gävle Lasarett, med början kl 11.40, 
fredagen den 14 april 1989. 
Förhörsledare: krinsp Tommy Andersson 
och krinsp Thure Nässen, utan tillgång 
till förhörsvittne. 

Spinnars underrättas om att han skall höras upplysningsvis i utredningen om mor
det på Olof Palme, i egenskap av kamrat till den för gärningen misstänkte Christer 

Pettersson och då bland annat om uttalanden denne gjort angående vapen och am

munition 

Förhiret är ett komplement till tidigare hållna förhör. 

Inledningsvis uppgav Spinnars då frågan framfördes att han tror att den person 
som kallar sig för Gunnar och som under den synonymen meddelat sig till TT, är 
identisk med en man som brukar hålla till i Sollentuna Centrum och som heter 
Lasse Lind och är medlem i Sverigepartiet. Spinnars kan inte styrka sitt påstående 
på annat sätt än att det synonymen Gunnar sagt till TT,stämmer bra överens hur Lind 
brukar uttala sig samt hans personlighet rent allmänt sett. 

Angående det förhållandet att Spinnars den 11 april 1989, till förhörs ledarna sade 
varghagel och 

att den man från vilken Christer Pettersson sagt sig kunna införskaffa �MM�äXX�X�X 

vapen inom loppet av någon timma, torde vara identisk med en person som kallas 
för Ove Gotland, uppgav han nu följande: 
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Spinnars är ej hundraprocentigt säker på att Ove Gotland är den man som avses 
enligt ovan, men tror dock så. Spinnars har själv aldrig träffat Ove Gotland 
men varit med och väntat i en närliggande trappuppgång medan Christer Petters
son varit upp ensam, för att inhandla narkotika. 

Vid de två till fällen han och Christer begav sig till Ove Gotlan:d åkte de med 
allmänna kommunikationsmedel. Spinnars är ej riktigt säker på om de åkte med 
tunnelbana eller pendeltåg, men i vart fall begav de sig till Stockholms södra 
stadsdelar. Oet var troligen en hyresfastighet som Ove Gotland bodde i och hu
set kan ha varit rött . 

Angående tiderna för besöken hos Ove Gotland, uppgav Spinnars att det troligen 
inträffade efter mordet på Olof Palme och då med något års mellanrum. Vid det 
första tillfället tror Spinnars att också Hågge Halmkvist kan ha varit med, 
till skillnad från det andra då Christer och han var ensamma. 

Det är för Spinnars obekant hur Christer Pettersson och Ove Gotland kan känna 
varandra men han gissar att det kan ha avtjänat straff tillsammans vid något 
tillfälle . 

Angående det tillfälle varvid Christer Pettersson uppgav att han kunde inför
skaffa varghagel och vapen inom tidsrymden av någon timma, uppgav Spinnars på 
frågor att de befunnit sig i Christers lägenhet och att tidsperioden troligen 
var under hösten 1985. Christer var enligt Spinnars påtänd . , •s , ·och 
llracead" ..ett uttryck varmed Spinnars menar att Chris-
ter befann sig i ett tillstånd där han uppträdde forcerat och sade allt möjligt. 

Spinnars tror ej att Christer Pettersson och Ove Gotland haft något umgänge ef
ter ovan relaterade tillfällen, vid vilka för övrigt Christer ej fick köpa nå
gon narkotika, något som föranleder Spinnars att tro att Christer var "nobbad" 
till att köpa narkotika av Ove. 

Spinnars uppgav att han själv aldrig träffat Ove Gotland. Över huvud taget var 
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Christer mycket hemlighetsfull vad beträffar sirobekantskaper med verkliga brotts
lingar &h såsom Spinnars nu minns det, så har han i den kretsen endast träffat 
Uffe Skånin91 Holgersson och Harry Miekkalinna. 

På fråga uppgav Spinnars att han hört namnet på och även sett de personer -ett par
som fick höra Christer Petterssons lägenhet under dennes fängelsevistelse hösten 
-86 - vintern -87. Spinnars kan dock inte vid förhörstillfället komma ihåg vad 
mannen och kvinnan hette, men minns att den senare var rödhårig och ful och att 
hon hade en kraftig haka . 

förutom vad Spinnars tidigare berättat kommer han inte ihåg några bränder i 

Christer Petterssons lägenhet. Trots en uppmaning om att tänka efter nogominns 
han endast bränderna vid brännvinskokningen och den gången de av honom själv 

nytvättade kläderna brann. 

I anledning av ovånstående delgavs Spinnars att Leif Berg i förhör uppgivit 
nedanstående: 

Strax efter det att Christer Pettersson hämtats till förhör och sedemera anhål
lits och då polisen i samban.� därmed så intensivt letat efter Spinnars för att 
förhöra honom hade denne varit hemma i Bergs bostad och där sagt att han var 
närvarande då en av Christers jackor fattat eld. 

Angående ovanstående uppgav Spinnars att han inte har något som helst minne av 
någon liknande händelse och att han definitivt inte uttalat sig på sådant sätt 
till Berg. Spinnars delgavs då av förhörsledaren att det enligt Berg förhåller 

sig så att Christer och Spinnars vid tillfället befunnit sig i den förstnämndes 

lägenhet, där jackan fattat� efter det att Christer försökt rengöra den med 
aceton. Jackan, som var av modern militärtyp och grön till färgen, skulle Christer 
sedan ha kastat över loftgångsräcket. 

Angående ovanstående uppgav Spinnars att han aldrig sagt något liknande till 

Leif Berg. Däremot tycker sig Spinnars minnas att han hört något liknande från 

O 
någon som han nu ej kan komma på vem det var, men att han skulle berättat något 
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liknande för Berg håller han för uteslutet. 

På frågor uppgav Spinnars att Christer Pettersson har haft två gröna jackor. 

Båda var av militärjacketyp och den ena var den som Stor-Erik fick, något som 

Spinnars berättat om i tidigare förhör. Var den andra jackan finns vet ej Spin-

nars
1
som dock vill minnas att Christer Pettersson sagt att den gått sönder. Den-

na senare jacka var den som hade snörning i midjan. Angående det att jackan skul-

le gått sönder så håller inte Spinnars det för otroligt • pa något sätt, enär Chris-

ter förstör mycket kläder normalt. 

Beträffande sin bekantskap med Lasse Kjellström, uppgav Spinnars att han känt ho

nom sedan troligen 1969. Angående den händelse som Kjellström berättat om i för
hör, den då Christer Pettersson tagit en kniv ur en låda i Kjellströms kök och 
sedan hotat denne med, uppgav Spinnars att det är riktigt såsom Kjellström har 
sagt. Vid tillfället fanns Kjellströms båda barn i huset. 

På fråga uppgav Spinnars att Kjell ström har kört honom många gånger, men han kan 
inte minnas .att Christer Pettersson varit med vid något av dessa tillfällen. 

Angående det brev till Olof Palme, som någon väninna till Christer Pettersson 
skulle ha skickat, uppgav Spinnars att han aldrig har hört talas om det förutom 

då att han läst någon artikel i en tidning. Spinnars kan inte minnas att han 

diskuterat artikeln med Leif Berg. Vilken kvinnan var som skrivit brevet vet 
inte Spinnars och ej heller vad hon tyckte om att inte ha fått svar . 

0 

På fråga uppgav Spinnars att han och Christer Pettersson inte var osams under våren 

1988. Visserligen var det då som Spinnars gav Christer en "rak höger", men detta 
berodde på att denne betedde sig illa mot Ola Johansson på Bro Löts stuteri, nå

got som dock inte förde med sig någon kvarhängande osämja mellan Spinnars och 
Christer. Två dagar efter händelsen på Bro Löts stuteri häktades Spinnars och han 
var sedan frihetsberövad fram till den 19 november 1988. Något utrymme för osäm-

ja kan således ej ha funnits. 

Angående Offstads förhörsuppgi ft, den där han uppger att Spinnars till honom skulle 
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ha sagt att Christer Pettersson var så nära mordplatsen vid tillfället för mor

det att han hörde Lisbet Palme skrika, uppgav Spinnars att Offstad måste ha 

hört på då Spinnars högläst ur någon kvällstidning, i vilken han är säker på 

att uppgiften stått att läsa. 

På fråga uppgav Spinnars att han aldrig träffat Lasse Kjellström hemma hos Leif 

Berg, men däremot förhåller det sig så att Kjellström sökt Spinnars där. Spin

nars delgavs uppgifter ur förhör med Berg var i denna uppger att Christer Pet

tersson kan ha somnat i samband med alkoholkonsumtion. Angående Bergs påståen

de uppgav Spinnars att det förhåller sig så att det är vanligare att Christer 

somnar än att han håller sig vaken då han druckit alkohol. Detta förhållande 

kommer sig av att Christer Pettersson dricker så mycket han kan på så kort tid 

som möjligt, varvid han blir full och somnar. Spinnars vill ha det till att det

ta med att Christer Pettersson somnar då han dricker alkohol händer vid 80-90 

procent av tillfällena. 

Angående det tillfälle Berg hänvisar till i sitt förhör, uppgav Spinnars att 

han tror sig om att minnas tillfället i fråga, men inte när det inträffade. 

På fråga uppgav Spinnars angående ovanstående, relaterat till här aktuell mord

kväll, att Christer naturligtvis skulle tagit ett glas brännvin åt gången under 

sin vistelse på klubb Oxen,om ej annat stått till buds. I normala fall kan dock 

inte Christer dricka brännvin glasvis om han har möjlighet till att i ett svep 

inta en större mängd. Hur det än förhåller sig med Christer Petterssons alkohol

intag på kvällen den 28 februari 1986, så är Spinnars hundraprocentigt säker 

Rå att Christer var nykter då han kom hem till sin lägenhet. 

På fråga uppgav Spinnars att han inte har några ideer om varifrån Christer Pet

tersson skulle fått tag på ett vapen om det nu eventuellt skulle vara så att 

han har någon delaktighet i mordet. Angående detta spörsmål uppgav Spinnars ock

så att det förhöll sig som så att Christer Pettersson aldirg delgav Spinnars 

någonting om eventuella brott och brottskumpaner. Det är ju så att Spinnars 

inte ens fick följa med upp till folk när Christer hade ärenden till dem. 
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