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Protokoll fört vid förhör med sjukpensionären 

SVALE:N
1 

Ulf Conny f. 451006-1338., bor Kavaljer

backen 14, 172 42 Sundbyberg, tfn:08 - 288374. 

Förhöret hållet på kriminalpolisen i Stock

holm/Palmeutredningens lokaler, Kungsholms
gatan 37, 7 tr., den 16 september 1988 med 

början kl. 12.00. 

förhörsledare: Krinsp Thure Nässen utan tillgång 

till förhörsvittne. 
förhöret anknyter till spaningsuppslag 0.44 . 

Swalen underrättades om att han skulle höras närmare angående en uppgift han 
lämnat till utredningspersonal vid narkotikaroteln 1986-10-15, vilken rörde 
mordet på statsminister Olof Palme. 

Det äger sin riktighet att �an vid ett förhör hos narkotikaroteln lämnat en 

uppgift om mordet på Olof Palme, varefter han uppger följande: 

Någon månad efter mordet, kan eventuellt vara två, �han genom en bekant 

vid namn Mikael Larsson, som vid den tidpunkten bodde i Sollentuna, � att 
en kriminellt belastad person som kallas för "�pinnarn" skulle ha befunnit sig 
inne i Stockholms City vid tidpunkten för mordet. Larsson hade även nämnt 

något om att ''.Spinnarn", som även vid tiden bodde i Sollentuna, skulle ha 
varit tillsammans med någon "kompis" som även skulle vara bosatt någonstans i 

Sollentunatrakten. Enligt Larsson skulle de även ha "någonting med mordet att 
göra", eller känna till någonting om det. 

Si,alen, som tyckte det hela var otrevligt hade väl "funderat på att gå till 
polisen" och berätta vad han hört, men det hade icke blivit av förrän han till

frågades av förhörspersonal på narkotikaroteln. 
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Larsson hade nämnt det hela för Swalen vid två tillfällen och man hade "väl 

diskuterat" om att ringa eller skriva anonymt eftersom Larsson var rädd för 

"Spinnarn", då denne tidigare varit våldsbenägen och "spöat upp" honom vid 

något tillfälle. 

Swalen berättade vidare att Larsson sedan en längre tid tillbaka arbetat på 

ett tryckeri - 5 konsulter - Reklam & Repro - , företaget skulle vara beläget 

på Barnhusoatan intill Drottninggatan i Stockholm. Larsson har numera flyttat 

från Sollentuna och bor under adress: Forsås, Postlåda 1037, Näsåker, 

tfn: 0622 - 108 89. Vad han arbetar med där visste icke Swalen . 

Han trodde dock att Larsson vid ett eventuellt förhör skulle berätta "lite 
närmare" om de uppgifter som han med all sannolikhet "sitter inne med". 

Swalen beskriver "Spinnarn" på följande sätt: lAlder c:a 35 år, längd 183-185 cm, 

mörkblont hår, kraftig kroppsbyggnad, /lite b1tig, kan eventuellt ha varit 
kroppsbyggare eller arbetat tungt när han var yngre/. 

Här tillfrågades 51,alen om "Spinnarn" brukar vara beväpnad och om han sett 

honom inneha något vapen . 

Swalen uppgav då att han icke umgåtts med "Spinnarn". Däremot hade han träffat 
honom några gånger, så han visste vem han var. Han har vidare för sig, att 

"Spinnarn" flyttat uppåt landet, men var kände han icke till . 

icke/ 
I övrigt kände Swalen till några andra detaljer, men trodde att Larsson skulle 
lämna dessa vid ett förhör. 

Det nedtecknade upplästes för Swalen och han lämnade anteckningarna utan erinran. 

Förhöret slut kl. 13.00. 

Stockholm som ovan 

0 Thure Nässen 
krinsp 
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