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Bifogat brev har jag erhållit från__ Jag har ingen uppfattning om

sakfrågan men vill självfallet överlämna det till polisen
' för bedömning.

Med vänlig hälsning

MLM/m.
Mats Hulth ;
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Mats!

Här är den informationen som jag hoppas du kan vidarebefordra på något sätt
åt mig sedan det visat sig omöjligt att komma Fram per telefon till polisen.
Som du väl känner till har jag tidigare intresserat mig rätt mycket för

Genom mitt stöd åt
. Min sages-

- hade uppfatt—man — som ju inte hade en aning om det här med
ningen att det var en

Jag har ingen aning om det är så som min sagesman påstår men vad som är
rätt och Fel rår polisen bedöma. Vad jag också Fått höra av samma sages-
man är att

Strax före valet ringde min sagesman upp mig och berättade ganska upp—
rört att en lokal på Västerlånggatan,
snett emo a mes os a . e 5 U 3 1 en konsthandel eller galleri.
Den uppgiften har jag inte alls kollat eftersom jag tyckte det fick
vara nog med

___

Det som jag tycker kan gå?? intresset att kontrollera i-det-här är om
det ligger någon som helst sanningshalt i förbindelserna med_Alla uppslag och idéer i jakten på Palmes mördare måste väl prövas
och om mördarna haft statsministerns bostad under uppsikt så måste
det väl ha skett inifrån något hus i närheten, inte från någon ut-
siktspost på den smala gatan.
Det låter som en riktig rövarhistoria det min sagesman har uppgett
och jag har ingen aning om det ligger ens ett uns av sanning i den.
Jag överlåter det åt andra att bedöma.

Min sagesman har jag inte lyckats få tag i och det gör att jag inte
tycker jag kan uppge något namn. Jag ska .Eörsöka få tag i min sages—
man och kolla.
Hälsningar


