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Ja~ har tidipare- tör c:a en och en halv ■lnad aedaa och under 
a&•• aignat\l' tillställt Alcta~rayndi~etea ea alcrivelae d~ jag 

Han läanar en berlttelae om att..ban kort tidigare mött en ■an so• 
koai t till Stoclchola för att. mörda Palme. 
Pl Säpo. tar me.n tydligen inte hane uppgitter pl allvar utan rycker 
på axlarna lt tokea. 
Jag ttsrmedar att Du också anser att det är utomordentligt anmärtninga 
V"ärt att här koJ1111er en 

och al sker mordet. 
•• detta 

Det är ft,r 111g obekant~ varit töre■ål tör en verkligt, 
nnggnann unders~ming i sammanhanget. 

)(an kan trlga s14t 
Han var väl bekant med !lera peraoner där. 
Vill han ha utomstående personer som kan bekräfta att. han lä■nat 
uppgifterna ooh i al fall varför. 

VartHr denna tystnad nu när han skulle ku.nna göra sig en li tea 
föra~enhet genom att.; kontakta massmedia. 
Utan tvekan skulle detta medföra en riy "affär" och vara synnerligen 
pinsam t6r i synnerhet Säpo. 

Btt.. försl~gz 

Plocka in !11! handlingar 
där han fi~rerat- och ~l igenom dem. 
Kanske Ditt intneaae väckf,Yad vet jag. 
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