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01 Polisdislrikl (där uppslcgot mollagits) 
STOCKHOLMS 

.. 02 Äib0'1Scirliiåi"" .......... ·•·····•······· 

KSN 
· ·03 · UJ>Poiflsmottaiiåi å '  · · · ·· · · ··· · ·· · · · ·· 04 telefon 
Krinsp BT Bengtsson 57;0 

10 Brott med vilket uppslaget hör samman 
Palmemordet 

SPANINGSUPPSLAG 

i grövre brottmål 

05 da�m 00 k6"e'cfö 
198 -10-15 1 • 
I " Spanlngsuppslaget lämnat 
il vid person- n 

l
l

gt besök por telefon 

12 Uppglf1slämnarens ellernamn och t'llla förnamn (i rätt löljd, tilllalsnamnet ma,keras) 
Svalen, ULF Conny 

13 Yrke/lllel 14 PostadrO$$ (1.11delningsadress oeh ortsadress), telefon bostaden 
sjukpensionär Kavaljerbtcken 14, 172 42 SUNDBYBERG, 
15 Arbetspl;)t$ (tubetsgivare, postodross och totolon arb<Het) 

l()J/03 
07 AvsniU 00 Löpande nr 

7'\ //// _..,, I I 

?als 1ör itJrtursstämpel 
\. , .J r� ,. . 14 

n per brev n 
I F•Ar I -mA..nl -dag l -nr 
45 10 06-1338 

tfn 28 83 74 

16 Uppslaget avser 17 Hindel$8 (kort rubricering t e x  Iakttagelse av person, fordon, gods. skoltloss:Sning otc mod angivande av lid 
QCh pl8t$) ;i Mi$$ltlnkt 

person n fordon . .  Y.J.1:��_;:1,.:i..�.t .. P.:r.?,:t ... ?,:v ... �§.����.;:�.� ... f.1?.;: ... �.::1 ... rn.��-d.e.1: ... ��-d.�.1:1: .............. ..... 
7 gods n 

vfd pendeltåget i Upplands Väsby, 

18 I sak .  (anteckna för&1 kind pOt'$ons yrke, mimn, födelsetid, bostad, telefon och a1belsgivare - okänd gersons kön, å lder, signalement och kUl.dsel -berört fordons reg nr. fabrikal, typ, årsmC>doll, färp m m  samt annat 900.S med no3igrann beskrivninP t .  ärette, övriga sakuppgifter mod angivande av 
ev hållpunkter for tider och platser samt bedömmng av uppgiftslämnarens trovår ighet och ev spr t -eller narkollkaptverken) 

Det antecknas, att Sval�n rutinmässigt tillfrågades i samband med utredning 
av narkotikabrott, huruvida han kände till något om Palme-mordet. 

Svalen säger att han i somras i:xxxmlaa:11 för 3-4 månader sedan hade hört underl 
uttalanden av en typ som lai;ll(Z kallas "Spinnarna:11 och som bor i Rotebro/ 
Sollentuna någonstans. Han beskriver "Spinnarn" som en våldsbenägen, farlig 
och labil person eoln som varande i ;o-årsåldern och kraftig och satt i kroppe 
Denne skall vara mycket väl känd av polisen därute. 

Vad 0Spinnarn" sagt framkom inte, men det skulle ha med Palmemordet att göra. 
Svallm hade då tänkt att ett sil.dant uttalande gör man inte om man: 1. Har 
något med det heB:a att göra(eller)2, är omdömeslöst tokig, 
Svalen talade om det hela under stark ångest och var uppjagad (rädd för 
11Spinnarn eller uppgiften?) Nå.got sammantaget intryck av värdet i hans uppgif 
gick inte att f Il., Kanske bör han höras vidare. 

Svalen omtalade också något annant: När han rotade i en oontaainer en natt så 
hade ett gäng tonåringar dragit förbi och uppträtt stöddigt. En kille i 20-
ll.rsll.ldern med negroida drag i samlingen av 15-16-ll.ringar hade snackat med 
Sval�n på ett provokativt sätt och bl a sagt ill hmom "om han inte hade 
läst i tidningarna" sedan förtydligade sig personen och sade att han menade 
Palmemordet, Det v

a
r jag 1 hade grabben sagt,och pekat på sig själv. 

Om detta var Svalen betydligt villigare att berätta, samt att han värderade 
det! hela som nonsens. Detta var nog bara ett gruffgäng , enligt Svalens 
uppfattniug. Killen med negroida drag skulle vara"mörkare än en mulatt, 11 

Utdrag ur ASP-registret på en möjlig"8pinnarn• bifogas. c;.ir�'er Ohicr11,,,_�) 

(',,I ,- � - n Forts-blad 
19 Ovanstående uppslag 20 Tagit del 

Ö .b f Uof... V 7 kan anknyta till upp$l;)g nr 
21 
7 anknyter Ull uppsl�g nr 

22 Registre ra t: 
Signatur 

123 Arendel tilldelat 

Med leto linjer avgränsade avsnitt ilylls ej av uppgiftsmoll.a garen 

I datum I signalur 

Spanl chef I S.itr spaningschef J Registrator 
Signah 

I 
S: ignatur 

I 
Signatur 

-
24 Fä igboarbetat: d.atum I 25 Spancher: sign 

Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 


