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1/) 
Q. 
a: 

01 1-'0IISdl&lllkt (dar uppslaget monagl tS) SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

07 Avsnitt 08 Lopande nr 

_Stockholm 
02-Arbetsenhet 

Rikskrim 09 Plats för fOrtursstämpel 

03 Uppgl flsmottagara 04 telefon 05 datum 06 klockan 

8 - -

1

11 Spamngsup.pstaget lämnat 

7 vid person n Palmemordet. llg t besök per telefon 
12 UppgIftslamnaren s efternamn och alla fornamn (I ratt folJd, till talsnamnet markeras) 

1111111-
Föreståndare 
15 Arbetsplats (arbetsgivare . postadress 

• • f f I • - , I; • I I I I • • I I I 1' I • I • I an e av t d 

7 mlsstånkt n 
person fordon anställning . ....................................................................... .. 

7 gods n 
18 f sak. (anteckna fö:-,...,.t ..,.k=-1n_d,...p-•-,..-o-ns'--yr..,..ke-.-n-am-n,-f""öd..,.a..,.ls-e"'t1d..,..,""'b-o'""st-ad..,..,..,.ta""'l-,ef-on-oc-:-h-a-,rb,...a..,.ts_g.,..lv-ar_e ___ o..,.k=-1n--:d,-pe_ra_o_ns....,...,kö,...n-• ..,,1,.,.de_r_, ""'sl-gn_a.,..le_m_en'""t_o_c:-h -,-kc:IA..,.ds_e..,..I -_-

berört fordons reg nr, fabrikat, typ, lrsmodell, filrg mm samt annat gods med noggrann beskrivning . Darefl er övriga sakuppgifter med angivan de av 
ev hAllpunkter lor tider och platser samt bedömnfng av uppgiflsllmnarens trovå, d lghat och av sprit· eller narkollkapåvarkan) 

I januari 1986 annonserade man etjter sjukvårds~iträden till vårdavdelningen. 

Bland de sökande fanns David ■■■· Det var dock hans mamma som ringde och talade 

om att han sökte arbete, men kunde inte få något i Dalarna, där de bodde. Enligt 

mamman hade han gått någon slags introduktionskurs som sjukvårdsbiträde. Inom för

valtningen tyckte man att det skulle vara roligt att satsa på en pojke för att blanda 

upp personalen. ringde till hans skola och taäide med Davidslärare och fick 

då uppgift om att han hade varit ganska mycket sjuk. Läraren talade för att David 

skulle få arbetet och så blev det också. Då han sökte tjänsten var han tillfälligt 

anställd vid brandstationen i Rättvik. Han hade även lämnat referenser till en 

snickare, där han arbetat. 

David kom till 

och med den 18 
och samtalade med och blev sedan anställd från 

feb 1986. Han hade då lyckats få bostad hos någon utlänning, som 

hette - · 
David arbetade fredagen den 28 feb 1986 kl 0700-1600 ooh var seda n ledig till 

tisdagen den 4 mars. Om Han var sjukskriven vid denna tid framgick inte av de 

anteckningar 

om detta. 
hade för närvarande, men hon skall återkomma med besked 

David arbetade sedan fram till någon gång i juni 1986, då han blev uppsagd. Enligt 

fungerade han inte på rätt sätt. 

Efter mordet på Palme höll han på och talade inte om något annat och tyvärr orkade 
Forts-bla d 

19 Ovanstående upps lag 20 Tagit del 

7 kan anknyta till upps lag nr Spaningschef I Bltr spaningsche f I Registrator ·-'--=---- - ----------------- 1 
21 Signatur I Signalur I Signatur 

anknyter till uppslag nr 
22 Registrerat : 23 Ärendet tilldelat 24 Färdigbea rbetat : datum I 25 Spanchef: slgn 
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Med fela lln Jer avgränsade avsnitt 
i fyll s oj av uppgiflsmollngare~ 
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Ex 2. Till spaningschefens parm (i nr-följd inom avsnitt) 
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N 

13 ., 
~ 
a: 

01 Polisdistrikt' 

02 Arbotsonhet· 

03 Upprattal(d) av· telefon· 

SPANLNGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 07 vsnllt 

04 Fortsätt- Uppglftslamnaro (efternamn och fbrnamn) 

x7 nlngsblad 

09 Brott med vilket uppgiflen hor samman• OS 06 

Forhorsprot 7 Promemoria 

10 sak 

vi inte lyssna på honom. Han ruaode ut varje eftermiddag och köpte båda kvälls
tidningarna. De skulle han sparatill sina barnbarn, för de skulle bli historiska. 

kan nu inte erinra sig om David talade för eller emot Palme. 

Lingheim fick ofta telefon från Davids mamma, som ville höra hur det gick för 

sonen. Vid dessa telefonsamtal kom det fram att David hade haft . politiska gruhb

lerier. Han var livrädd för ryssar. Föräldrarna hade troligen varit i Ryssland 

och David hade då varit väldigt rädd att de skulle ta med sig biblar så att de 

skulle åka fast där. Han var också rädd för att ryssarna skulle överfalla Sverige. 

Han grubblade ständigt och bad även 

Han orkade inte gå till ar-betet trots att han hade 

endast ett par tre kilometrar, utan ofta tog han taxi. 
kommer nu inte ihåg hur han reagerade efter mordet, om han var ledsen 

eller glad. Han hade emellertid ett enormt intresse för vad som stod i tidningarna. 

Det var liksom "grejen" att Palme blev mördad. Hon minns inte om han någon gång 

sagt att han tillhörde någon politisk organisation. 

David hade några mystiska saker för sig och påstod en gång att han hade fått en 

läkare till kompis till vilken han försaann ibland då han var ledig. Läkaren 

skulle troligen bo någonstans i Värmland. I övrigt hade han into några bekanta 

som känner t.Hl. Ingen besökte honom på arbetsplatsen och han nämnde 

aldrig någon som hon minns. På arbetsplatsen var det. troligen 

som han hade mest kontakt med • 
inte någon djupare 

vänskap, utan insl<räJQkte sig till sf.lmtal under arbetstiden. 

beskriver David som mycket blek, mager och bortklemad. Han hade djupa 

grubblerier och svårt för att sova och var därför ofta trött. beskriver 

honom som smal, lite långsmalt ansikte, stora ögon och använde alltid glasögon, 

mörka ögonfransar, Han hade lite självlockigt hår, brunaktigt. har inte 

sett honom bära peruk. Klädseln kommer hon inte ihåg mer än en gråaktig, vadderad 

rock samt. att han ofta hade s.k. diplomatportfölj. 

förevisas ett passfoto och säger med en gång att det är David, men då 

han arbetade på sj ukhemmet var han betydligt smalare . Hon visas även de övriga 

bilderna av David och känner igen honom med anmärkningen att han bär peruk. Kläder-

na känner hon inte igen. påpekar att det är mera sällan hon ser perso-

nalen i ytterklider. 

vet att David bodde hos någon, som hette , eftersom det i 

Ex 2: Till spaningschefens parm (i nr-foljd inom avsnitl) 
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01 Poli6distrikt• 

.. 
02 Arbetsenhet' 

03 Uppranat(d) av· tolofon· 

09 Bron med v,lkot uppgiften hör samman· 

10 sak 

SPANINGS UPPSLAG 
I grövre brottmål 07 Avsnitt 

Sid nr 

08 opende nr 

04 Fortsätt- Uppglllslomnere (efternamn oc ornamn) 

-;J ningsbiad 

05 

Forhörsprot 7 Promemoria 

början av Davids anställning blev feladresserat beträffande hans avlöning. Oevld 
hade helt enkelt inte anmält att han var inneboende hos -

uppger att David var väldigt snäll mot patienterna, men han fungerade 

inte på huvudets vägnar. Han befann sig någon annanstans i tankarna, Han vae en 

fanatiker beträffande Palme och led av rysoskräck. 

Förhöret avslutat kl 1240. 

har senare ringt och mattelot att hon kontroilerat Davids tjänstgöring 

den 28 feb och 4 mars. Han var i tjänst båda dagarna • 

0 

Ex 2: TIii spaningschefens pärm (i nr-följd Inom avsnitt) 
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Rikskriminalen 1987-03-20 

Spaningspromemor ia 

DAVID -

Föreståndarinnan har kontrollerat i journalerna 

över arbetstider för personalen och då kunnat konstatera att 

- verkligen arbetat fredagen den 28/2 1986 under tiden 

07 -1600 samt att han efter ledighet åter inträtt i tjänst 

i sin turlista den 4/3 1986 . ~ uppger att det finns 

;J;;J;f~ng 
r 

kr,insp 
L 

Tillägg 

för närvaro, dvs avbockning. 

- uppgav vidare att - seda n ef ter den 4/3 arbetat 

varje dag i sin turlista. 

AA 

AB 
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01 Pollsdlstrlk t (där uppslaget mollegl ls) 

Stockholm 
··02 Arbetsenhet 

Rikskrim 
03 Uppgiflsmollagare 04 telefon 

Alf' Andersson 7282 
10 Brott med vilket uppslaget fiör samman -

Iförd - Palme 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

os datum 06 klocka n 

S~ 1ngsuppslaget llimnat 

vid person• n 
llgl besök por telefon 

12 Uppgf flslamnarcns ollernamn och alla fornamn (I rall folfd. lllllalsnam net markeras) 

V-å.:rdinna 
--, 14 Postadress {uldelningsadress och ortsadress), telefon bostaden 

15 Arbetsplat s (nrbclsg1varc postadress och telefon arbetet) 

Bloms•erf'ondens Sjukhem, Annebodavä n 25 Älvs ö tfn 

07 Avsnitt 08 Lopand• nr 

b 

16 Uppslaget avser 17 Händelse (kort rubr icering t ax akttagetse av person, fordon, go s, s 01 ossnIng etc med angivande av li d 
och plats) 

7 misstänkt n 
1_..!.-'CP.::.;er.::.so::.:n;__....,_....,_f_or_d_on ___ 1Hörd . ang . · -David som -är -ans-tä.l-ld -vi-d··sju.khemm~t. · 

7 gods n 
18 1 sak. (anteckna Ulr■t ki nd persons yrke, namn, fodelHlld, bostad, telefon och arbetsgivare - okl nd per■ona kön, ålder, signalement och _klftdsel -

berört fordon s reg nr, fabrikat, typ, årsmodell , fftrg m m aaml annat gods med noggrann beskrivning. Oftrertor övriga sakuppgifter med angivande av 
ev htl llpunkl er ror tider och platsar samt bedömnrng ev uppglftsllmnarens trovilrdigh et och ev sprit• eller narkotikap åverkan) 

uppger att - anställdes den 14 juli 1986 som sjukvårdsBiträde 

vid 13jukhemmet. - .fhade den utbildning som erfurdras. - skötte de för 

sta månaderna arbetet till bel å tenhet men började sä småningom att visa. att h 

var nägot udda person. - tycktes vara mycket rastlös och pratade all tid 

om allt med alla och verkade på grund av detta något på.frestande för andra. 

I lunchrummet där persoanl, patieme:f:r och gäster utirrin äter brukar 

springa"mellan borden och prata om al lt möjligt. Personalen märkte att -

började läsa i böcker under sin arbetstid. - hade alltid en bok med sig 

och s ågs ofta komma gå.ende sakta i korridoren läsande i en bok. Han hittades 

även ofta sittande någonstans med en bok till synes helt ointresserad av sin 

omgivning. har för en kort tid seda.n hai't ett enskilt samtal med 

- beträffande hans engagemang i arbetet. - tycks ha skärpt sig 

samtalet. - st år nu under ett visat tryck frin arbetskamraterna. 

- moder ringer mycket ofta till - pä arbetet och är ofta sjukligt 

oroad för sin son. Samtalen g.\r oftast till biträdande sjuksköterska som är 

arbetsledare. 

upp lever - som JllYCket ensam person. ha~ fr ågat hono m 

beträ.ffbde kamrater ooh - .fhade sva.ra.t att han kände nA.gra. som han träffat 

på gatan i Stockholm. ha.r myck et ofta sett - kolllI!la halvspringa.n 

till bussh 1llp l atsen när han &är l e dig. Han med!'ör alltid sin svarta attache po~ 

.föl~. 

ej hört - tala om politi k eller än mindre om mordet på. Olof 

säg&r att hon ej heller lyssnat särs k ilt uppmärksamt på 

och därför ej lagt märke till om - haft nA.gon enre m politisk uppfattning. 

Forts-bla d 

19 Ovanstående uppslag 20 Tagit del 

kan anknyln~ uppslag,~n::..r _________________ _ Spaningschef I Bitr spaningschef I Registrator 

21 

"' 7 anknyter 1111 uppslag nr 
1Z 22 Reg,slrora l . 23 A0-e .,..e.,...t "'t~l,.,..,....~,..1 ,-t -----

Signatur I Signatur I !lgnatur 

; Signatur 
"-rr 

Med foto l111Ior avgransodo avsnitt 
ifylls • e1 av uppg,1tsmollag.11en 

Ex 2 Till spaningschefens pärm 
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01 Polisdistrikt• 

· 02 Arbo1sonho1• 

03 Uppra1101(d) av· 

~ 

telefon· 

09 Bron mod vilket uppgillon hor samman· 

10 sak 

forts. 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

04 Fortsätt-7 ningsblad 

05 

Forhörsprol 

Sid nr 

os Lopan e nr 

Ne,l anledning av att :får kännedom om polisens int:ressa .för F • . n 

kommor att va.ra. mera lyhö.r.d i'öi: vad - talar om. Lincl ~ är 

dook hel't införstädd med att allt ske:r: med stöNta sekretecs. 

- ad tror a-'i;t - vanligen reser hem till föräld.ra.:rna. ,mder långledig

heterne .• 

- tillhandahåller oas - arbe'tsi:::cherua som redovisas i särsfil t PU. 

0000000 

a: Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnill) 
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RIKSKRIMINALEN 1987-03-23 

Spaningspromemoria 

ang DAVID -

Tjänstgöringstider 

870323 07-15 

24 L 

25 14-21 

26 7-17 

27 7-15 
28 L 

29 L 

30 L 

31 14-21 

870401 7-17 
02 7-15 

03 I, 

04 7-12 - 16-21 

05 7-16 
06 7-17 
07 7-15 
08 L 

09 14-21 
10 7-16 
11 L 

12 L 

13 14-21 

14 7-17 

15 7-16 
16 L 

17 14-21 

18 7-17 
19 7-12 - 16-21 

Denna arbetscykel fortsä·hter sedan oändligt 

AA 
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01 Polisdistrikt (där uppslaget mottagits) 

Stoc kholm 
· ·li2 · Ärtiiitiiäntitii · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · 

.~ /~?.-;I.~~.€i:r;)l.PI?.~A ........ . 
03 Uppgift smottagaro 04 leleron 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

05 datum 06 klockan 

10 Brott med vilket uppslaget hör samman 111 Spaningsuppslaget lämnat 

å 1 f P 7 vid person- n Mordet p · 0 0 al me llgt besök per teleron 
12 Uppgift slämnarens efternamn och alla förnamn (i rätl följd, tilltalsnamnet markeras ) 

13 Yrke/titel I '4 Postadress (utdelningsadress och ortsad ress). teleron bostaden 

15 Arbetsplats (arbetsg ivare, postadress och teleron ar betet) 

07 Avsnitl 08 Löpande nr 

b 
09 Plats rör rörtursstämpe l 

n per brev n 
I F-år I · mån! -dag I -nr 

16 Uppslaget avser 17 Händelse (kort rubricering t ex Iakttagelse av person , fordon, gods, skottloss ning etc med angivande av lid 

7 misstänkt n och plats) 

1_~p_e_rs_on __ ~~ f_or_do_n ___ 1lJ_J;!l).;f9~_j_~J,-~~-··~Y. .. ~P.?:~.~-~g-~~P..P.~1~g._~;i;' ... ~~-~7.7.9..s .. J~~ ---~Y..J! .. ;ls; .. i.iL.~~e.. 

18 I sak. (anteckna först kind persons yrke, namn, födelsetid , bostad , leleron och arbetsgivare - oklnd gersona kön, ålder , signalement och klädsel -
berört fordons reg nr, fabrikat, typ, årsmode ll, färg m m samt annat gods med noggra nn beskrivni ng. ärefter övrig a sakuppgifter med angivande av 
ev hållpunkter för tider och pla tser samt bedömning av uppglftslämnarens trovärdighe t och ev sprrt- eller narkotikapåverkan) 

Andersson pli R lf :in.former ade a tt de t in om sna r t id ska ll st a rt as en unde rsökn i 

av spaningsuppa l age t nr D-6770 och att vi, skr iv ande pa , endas t f ått en de l av 

ärendet i sin he lhet. Ander ss on undrade hur vi kunnat få det t a ti ps ? 

Hur som he lst ville han a t t vi & skul le bearbeta ärende t, utan avvakta och se 

Vid kon tak t med Ander s s on 870414 visa de de t s i g a.t t D 6770 handlägges v i d 

RK och finns ko ppl a t til l äre nde med Al f Ener s t r öm och s om nu.mer fi nns 

ant ecknad till~ 

Forts-blad 

19 Ovanstående uppslag 20 Tagit del 

7 kan anknyta t ill uppslag nr Spaningsche f I Bitr spanlngsch er I Registrator 

21 

.-; 7 anknyter till uppslag n 
~ 22 Registrerat : 

Signatur I Signatur I Sign atu r 

IJ) 
a. 
a: 

till delat 
Signatur / c)l:i:J 

Med reta linjer avgränsade avsn itt 
ifylls e1 av uppg,ftsmottagare"I 

I datum I signatur 24 Färd igbearbetal: datu~ I 25 Spancher : sign 

Ex 2: Till spaningsc hefens pärm (i nr-följd inom avsnitt) 
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Rikskriminalen 

Till 

krinsp Bäckström 

KK 1 

Ang Fredin, David 

Signalement 

1987-04-14 

26 år, 178 cm, smärt, smalt ansikte, veka drag, rak näsa, ordinär mun, 

blå ögon. Går något framåtlutad med nå got krum r ygg . 

Har mellanblont locki gt ga nska utväxt hår som kan sägas vara något 

yvigt. 

Svart parkas me d huva 

Vit parkas med huva 

grönaktig midjelång skinnjacka 

Gr åvit grovt fiskbensmönstrad jacka av midjemodell 

Skor avs k slamkrypartyp 

Vinröd lång halsduk 

Bär peruk som är mörkblond till svart i färgtonen, rakt långt hår 

i pageliknande frisyr.(Dock ej c'_pagefrisyr) 

Bär alltid glasögon med rödbruna bågar. Stora glas • 

Bär alltid på en svart sk attacheportfölj med kodlås. 

Beteende 

Är alltid vaksam. Tror sig vara skuggad var han än befinner si g . 

När han gå.r på gatan vänder han om och går tillbaka. Tittar på folk 

omkring sig. Tar av sig peruken vid vissa tillfällen och sätter på den 

igen vid annat tillfälle. 

Saknar fordon. Åker bu ss och T-bana. 

0000000 

Alfa 

tfn 7282 
Good luok! 

,<?,)-{ J-/ '( ~--



• 
• 

·• 
• 

01 Pollsdlstrlkt (dår uppslaget mottagits) 

02 ij~\iilmolm -

. llI - Eko 
03 Uppg,ttsmottngare 04 telefon 

tifi K~cla.cOll- 74,'>6 
10 Brl t me vilket uppslaget hör samman 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

05 datum 06 klockan 

8:Z.,06-04 DB 45 
11 Spaningsuppslagat 1fmnat 

4 Postadress (utdeln1ngsadress och ortsadress). telefon bostaden 

07 Avsnitt 08 Löpande nr 

D 6 '77-0-
09 Plats för fll rtursatimpat 

n perbra v n 
I F- r I •mAnl ·d Ig I •nr 

nnebndaYä~en 35, 125 36 ÄJYajti teJ. 47 46 44 

Närvarande vid förhöret lcrinap. Al.i' Andersson och Tore Forsberg. 

Fredin meddelas att anonymt tips inkommit i Palmeärendet om att han är lierad 

i kretsar som misstänkliggjorde Palme fHr att vara kommunist och lands:törrä.d 

Ärendet ang. Enerström - Fredin föredrogs den 3/6 ... 87 för chefsåklagare 

Helin och denne beslöt att Fredin skulle hlmtas till förhör. 

Den 4/6 -87 kl. oa.oo besökte oTanståande kriminalinsp. Fredin i dennes 

och meddelade honom att vi var intresserade av honom i Palmeutredningen. 

Fredin nämnde då spontant att han hade kontakt med Alf Enerström och dennes 

parti~ Oppositionen inom SooialdemokratinH. Han tick därf'or medfölja till 

tikskriminalens lokaler på PolhOlllSgatan i Stockhoaim för vidare förhör. Han 

infördea, där k lockan 08. 30 • Han lämnade . Bikskrim. kl. 11 • :50. 

Förhöret ä r bandat men är av sådan omfattning av åt behövs redi geras och 

irrelevant a saker. kommer. att uttiUimnas. Redovisas senare på annat uppslag • 

19 Ovanstllonde uppslag 

7 kan anknyta till uppslag nr 

21 

Forts-blad 

I Bltr spaningschef I Registrator 

~ 7 anknyter till uppslag nr 
~ 22 Registro~ 23 ~ -et tllld~ Jsi iö' 

Signatur I Signatur 

I 25 Spanchef: algn I d,1tum 
Signatur ~ f .,....____ 'i?r-öb ll 

tr 

Med feta I,n1or ovgransndo avsnoll O ,::.· (1/-r?"" 
,fylls 81 :iv uppg1flsmottngaren r-u Ex 2· Till spaningschefens parm (i nr-följd inom avsnitt) 
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01 Pollsdistnkt" 

Stoc~holm 
02 Arbe11enhet' 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

Sid nr 

06 öpande nr 

,70 llili:.ekrim 
03 Upprettat(d) av· telefon· 04 Fortsätt-7 ningsblad 

Uppglflslamnaro (efternamn och ornamn) 

AU' Andei:scon 7282 
09 Bron med vilket uppgiften ho, samman• 05 06 Ullkrlftadaturn 

Mord - Palme 
Forhorsprot "ZJ Promemoria 

870611 
10 sak 

Aug 

Fredin, Per DAVID O'V8 

Enorström, Alf' 

Torodc.,en don 4 .iun,i 198] häJ:doa :b'.rcdin t>å. :r:iksk:rimJu.aloel::tionl.n iaod anledning 

av vad r.om !'r~mkommi t s1Janin«cniänsig-i. oro. Fxedin. :Frediu klarg,jorde: vid .fö:rhö::cot 

att; han helt anolöt cig till Ener· tr;:5ms krj_i;ik cch mnutskn.otnine av OJof 

I1an kunde ävon l::onotatera at·l; Fradin helt klar!; gick En.c strö1:10 .. ronden. 

Pm och förhörsprotokoll renosv1sas aärskiit om detta • 

,!;'eda.~n clun 5 ~uni 1931 sa.mm.antrilffadc ]'redin r.ied 

Gom uppJ!a.v ~tt Fred.!.n vid :ftiri1 na.mraa.nträffa.ndet ej 

polis.föl:hö.:.- cm Palm oo:aet. Fl.·odin an.ser e.tt vår har 1..öjligho i; a.tt 

utföra kol~bor~tiotin.e inom policcn och föravart.lts aäkcrh tstjänat~ 

.Q..ns~~~cn don 10 juni 1987 sammantrfil'fado Fredin ~.nyo mod 

hade 11,, va.rit dj-lpt oroad ocl.l dli berättat om a.tt h:¾.n va:rit hos 

hör. Fredin ha.de varit djupt lätt~d över att policcr-..m ej tittat 1 bc.nc dokumen 

po:i:,;följ :::om stod p~ golvat 1 :the..nr; r·,:eimet ,för dä ha.de det eåkcrt blivit be

svärliet för P:redin . Vid!l.:ce ha.de Frediu l.orr.mit mad bn.dskn.:pet att 

omedelbart okulla inatä ... lno. "All Spaning" vaer att Fr-.din och 

ej längre skulle 11rota· 1 i va.cl polioen 1ade ·o:.:-sig i apaningsväg :förmodas 

Ordern om att 11spanin{JOn 11 akulle ligga lagt kom rr.'ln Encr~ trom . l;~rcdin fia.de "ve 

l:ili1t sie djupt lättad över. att polieeu e., stlill-t :frdgor om persone r l det "Gr 

huvet" och uvscg uärm d sannolikt ~öxr,~.rstaben • 

Ji'fedin hade vidare berä.tt:1.t a.t ~ Ene:..-etr::irn H.g bakom c:radel.·inga.rna 11 

oen:1 dator baträ.f.fa.nde Palmes 11ska.ttetl enfe·'. Anladnineen till att Enerström 

&kulla ha 11.tixatn raderingen var att J a.lr. e skll.llo ko,1promotta1."0.d. lhderi11gen 

ha.d.: rikett an cid före mordet. 

:;: 0 
i 

1100~< 
,::> 

Il) 
0. 
a: "'-C. .. 

Ex 2 · Till spanmgschelens parm (i nr-f<iljd inom avsnitt) 



• 
• 

• 
• 

., 
• 01 Pollsdlstrlkt (dfir uppslaget mottagits) SPANINGSUPPSLAG 

I grövre brottmål 
07 Avsmll 06 L6pande nr 

bt,_. :kholm ------··-·· _____ _ 
- ·02 -Årbetsenhot 

09 Plats for förtursst8mpal I ilcs!:dminalaektionen 
03 -Uppgiftamottagare ---· ·• 04 telefon 05 datum 06 klockan 

1 r· ~dersson 282 a~ ,321 
10 Brott med vllket uppslaget hör samman 11 Spanlngsuppslaget IAmnat 

Mord - Pal e 
-:;-i vid person
.4. I llgt besOk n per telefon n parbrev n 

12 Uppg1ftslamnarens eflernamn och alla förnamn (i rätt följd, tllllalsnamnet markeras) I F-år l •månt -dag I •nr 

13 Yrke/litet I 14 Postadress (utde lnln gsadress och ortsadress) , telefon bostaden 

15 Arbetsplats (arbetsgivare, postadress och telefon erbelel) 

16 Uppslaget avser 17 Händelse (kort rubricering tex Iakttagelse av person, fordon, gods, skottlossning etc med angivande av lid 

7 

misstänkt n och plats) 

1--'-"-pe:.;.r:.;.so:.Cn'----'--'-''o:.;.r.::..do:.;.n;__ __ I Y~t ;);i;-J,.i~re --u.p p3it ,te J: .. .:n.g · --.Oppo oi tl..onan - i.nOl-":--.SO c.ia.l.demo.kra. 

7 gods n 
18 I sak. (anteckna filrat kind per1on1 yrke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - oklnd per1on1 kön, Alde,, signalement och klldsel -

berilrt fordons reg nr, fabrikat, typ, Arsmodell, flrg m m samt annat gods med noggrann beskrivning. Därefter övriga sakuppglfler med angivande av 
ev hållpunkter fOr tider och platser samt bedilmnfng av uppglftsllmnarens trovA•dighet och ev sprit• eller narkotikapåverkan) 

Fredin är kallad till ~Urhöret . Förhöret p~börjas pä SÅK där förhöret inled

ningsvis hUles av :tik~ intendent Tore Forsberg. 

Fredin tillfrå.gns om i dag har förändrat sitt synaätt pä problematiken runt 

mordot på Pa.lme. 

Frodin uppehåller sig kring att det borde vara. vänsterorienterade krafter som 

haft glädje av mordet ertersom SAP och sovjet tjänat mest på mordet. Palme vil 

verka för nedrustning av västma.lcterna. Han ~orkade även för nedrustning av det 

svenska. ~örsva.x9t som allvarligt oroade lodande svenska militärer. 

Fredin tar ~ven upp tt den sk Harvardaffären ka.n ha skadnt Palme och ~örsatt 

honom 1 en utsatt ställning gent emot hans politiska motstlindare. Fredin tror 

att SAFE kan liega. bakom att Palmeärendet 1 skattemålet ren3ades ut från 

relsens okatteavdelning.Fredin säger sig inte kunna utveckla sin 

ma.re än att de troli en ville tysta ned robladret la-ing Palme . 

Fredin uppzer att Alf Enerström1'endast har sparsamma kontakter med ;Broderskap 

rörelsen och SAFE och dliribä.1;1.nd ledaren .för det s k llfiasjö-b:räket • 

.Fredin tlll!råg::i.e hur rum ser på Enerströcs tes ntt Palme var på väg att 

sovjetkommunism i Sverige och att Palme över tiluvud taget pi:m gick sovjets 

ärenden. Vad skulle det då finnas för ~logik i att Sovjet skulle vilja 

dödB Palme Gorn kunde aos vara. i Sverige vad l{a.rmal var :i Afgi?.nista.n. Frodin bl 

svarslös inför frågeställningen. 

Förhöret avbryts 11.30 och Aterupptagoa pä Rikskrim utan Forsbe rgs medverkan • 

• Fredin1har tidigare te.lat om svensk mdlitär utan att han velat na.mnciva någon 

person. Fredin v;lsa.o n.:i.gar tidninffSUJ:'klipp med bilder och till:frågas huruvida. 

det kan röra oig om personer som deltagit helt öppet i dobatter om försvarsfr! 
Forts-blad 

19 Ovanstående uppslag 

7 kan anknyta 1111 uppslag nr Spaningschef I Bltr spaningschef I Registrator 

21 

~ 7 anknyter 1111 uppslag nr 
i 22 Registrerat: 23 A 

Signatur I Signatur I Signatur 

(/) 
Q. 
a: 

Signalur Kt t,0 
t datum 

~JIJ °t () {(_ 
Med feta linjer avgränsade avsnitt r;7 
,fyll s eJ av uppglflsmoltagare'l .,/::o p!a /:-G-

I signatur 

G.r 
24 Färdigbea rbetat · datum I 25 Spancher, slgn 

Ex 2: Till spaningschefens parm (i nr-följd inom avsnitt} 



• 
• 

• 
• 

• "'01 Polisdlstrikl' 

02 Arbotsonhet' 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 07 Avsnlll 

Sid nr 

08 pan e nr 

<Il 
0.. 
er 

03 Upprauat(d) av' telefon• 

09 Bron mod v,lkol uppgiften hor samman· 

10 sak 

04 Fortsätt-7 nlngsblad 

05 

Forhöraprot 

Uppgiflslamnare (efternamn och tornamn) 

"i':redin I D vid 
06 Utskriftsdalum 

7 Promemoria 
670821 

F:r:edin uppee:r: att han haf't kon·l;a.kt~r med konuncndörkapton - - • 

Det va1.· vid tiden tör <len ryeka ubå.tskränknincen i Hårsfjärden. Fredin tr~\ffaa 

dels i dennos boctad, dels :p.l.illana la.ntstfille och delc ute pä stan 

- :plstod a.i;t Po.lme ljög !'ör svenska folket om ubitsiucidenten. I>a.lmo bad 

beordarat marinen att häva ub tsspli.rrai"Ila. den 7 cktob~r 1982, dagen innan han 

tillträdde som sta-torninisl;er. ll'redin uppger att - var mycket upprörd '1: 

över Palme3 agerande • 
0000000 

Fredin. tillfrågas om religionen kan spela nä.eon roll i Palme:m.ordet. 

hodin uppger att ha.n erferi t a·tt Li vet::: Crd i Up.r,sala var f'il?n tliga. mot Palme 

wnon vet ej närmare om detta. Pä fräga om Alf Enorström haft kontakter med nle 
person som driver religionofrägor uppger Frodin att Ener.atröm har sparsa. una. kol 

takl:er med en person som bor li: i sydsverige. Anleduingen till att Euerströ 1 ha. 

kon·ta.kter med donno ti.r att ha.n kan mycket om utbildning- och tikolor. Frcdin er

im:a:i: sig att personen ifråga het.:~r - Så amånineom minna Fredin att ba.n 

heter • Fredin vet inget närmaro om - anna.t än han miostiinl-=er 

- iir kontroversiell evad han föratät-t av Encrströms utläc,·g:ningar. Fredin 

säecr sig in•te kunna _preci-sora. vad Enerström sagt men det har verkat som -

11..:i.f't/har poli tlok::l uppfattninga1: av ytte:i:li@le t~karakatär. ,tv samtalen har f:ra 

gdtt att lllllii liksom Enerström ansett att Palme förstört den svonskn skolan 

och n.tt ungarne gf.r ut skolan utan att kuzma. et mest eleruant:ira., skrivo. och 

ri:i.1.··tiri.. I övrigt l.:an inte Predin komme. på. någon pel".oon i11om roligio.a<::n ool'l ha.r 

kontakter med Enerström som:fka.n ha in·tresse i mordutretlning·en. 

0000000 

Freclin tillfr'tgas vad han vet om Enexströ :10 ro<.~h partiets okononll. l'redin up:pge:r 

att det framkommit att medlemmarna, c.a ,o.ooo por•onc~ sänder in belopp till 

partiet och det sker distrikt eller möjligen lä.nsvis. Fredin menar att st;,'1'elsc· 

1110m oppositionen i Socialdemokratin har insyn i räkenskaperna. Åtminstone är 

detta Fredins i'örhoppning. F'rad.in tror inte att Enerström föronilla.r de jnsamla 

de medlen. 
0000000 

0 

Ex 2: Till spaningschefens pärm (i nr-följd inom avsnitt) 



01 Polisdistrikt {dilr uppslaget motlaglla) 

. R.il::*""·imi1..s.lan ......... . 
ofAr68lsinnaT 

. 03 UppgiltsmÖiiaga;e •.• .•• .•. .•..... .. 04 telefon 

Alf Andersoon 7282 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

05 datum 06 klockan 

870415 
10 Broll med vilket uppslaget har samman 111 Spanlngsuppslaget IAmnat 

1 ,.. • 1 - Palme 7 vid person- n 
. llgt besök per telefon 

12 Uppglftslamnarens eflernamn och alla förnamn (I ratt fölJd, tllltalsnamnot markeras) 

.Brogren, Ola · 
13 Yrke/titel 114 p d ( osta ress utdolnlngsodress och ortsodross), telefon bostaden 

Knmmaräklagare 
15 Arbetsplals (arbetsgivare, postadress och telefon arbetet) 

t:thlms 1-mynd 

07 Avsnill 08 Lopande nr 

09 Plats för förtursstAmpel 

n per brev n 
I F-år I -mån I -dog I •nr 

16 Uppslaget avser 17 HAhndalse (kort rubricering t ex Iakttagelse av person, fordon gods skottlossning etc med angivande av tid 

7 
mlsstAnkt n oc plats) • • 
person fordon Hi.,i_r4 ... ~~_g~---~t~.;.';:~~:!:~ ... ~n1JiVit att :Brogren skull ha frigivit 

7 gods n rysaen - Som V;;;·· ~äJ.-1~~~---·•;.· -~ät;;;~~i~~;:·········· ..... . 

• 18 ~:::s':t i:~~:;,~~/'~: '::G~k~rrson• l'ke, namn, födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - oklnd g•rson• kön, Alder, algnalement och klldsel -

ev hållpunkter ,a~ tider och pia~:r .~:i0g:~o.:i6~Pngm a~ ~~~~1ri~rt~n9a~~~smt~vå?Jlg;:i.~n o~~s~"!1~H: .ri~~rt~;.~~i~:p::~~~f~lfler med angivande av 

JJrog:ren uppger att det &gäller rysk mb sow 
anhölls för Gtölu alt häleri 1986. I ärendet fanns även en ryss, _ , 

bl a för olaga vapeninnehav av • två pis~oler, san.t som kunde misstänkas för 

.. 

bl a smuggling av antikviteter. 

:Brogren uppger a.tt ärendet "rann ut i sandoon av olika anledningar. Brogren fi 

Qverlämna ärendet till :Bjarne Ros~n pga av sjukdom. tkolll!.'l.er trolie;o 

att dö~ac till straff tör vapeninnehavet oc det ej redan är avdömt. 

Hans Lundvall vid T-1.illen är inkopplad i smuggeldelen. 

l3ergner vid KK 4 handlade polisens utrod1ning. 

19 Ovanstående uppslag 

7 kan anknyta 1111 uppslag nr 

21 

~ 7 anknyter Ull uppslag nr 
~ 22 Registrerat 23 l'irendet tllldalat 
~ Signatur \( (J [,[ ,-/ 

Med feta linjer ovgrensade avsnitt 
Ifylls ej av uppglflsmoltagere~ 

0000000 

Forts-blad 

20 Tagit dol 

Spaningschef I Bitr spaningschef Registrator 

Sig ~- I Signatur I Signatur 

24~1gbeMbatet : datum ( 25 Spanchel : 11gn 

Ex 2: Till spaningschefens parm (i nr-följd inom avsnitt) 



I 

• 
• 

• 

01 Pol isdistrikt (dAr uppslaget mottagits) 

.. Stockholm. ......... . ... 
02 Arbetsenhet 

. .BX _ Eko .............. . 
03 Uppglftsmottagare 04 telefon 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

05 datum 08 klockan 

Xr·~~~~~~!N!:t:--:-'~p(ll~JSO~ ~ ~D- .,,..-..,..R.~~~J 

- kände inte David l'redin tidigare. Deras föräidrar tillhö~ samma pingotfö 

samling och det ,rar pl så sätt som F%ins mar tog kontakt med -

att hyra ut ett rum åt F~ i sin lägenhet • 

Lördagen den 1 mars , -86 ringde pappan til] Fred.in och när - svarade oå trag 
pappan om de kände till att Palme T&r mördad. 'Il svarade Jakande på detta,fl:i 

hans syster hade ringt på natten,eller tidigt pl morgonen och meddelat detta,o 

- och hans :fästmö,som också natades i lägenheten då,hade också lyssnat på 

radion och TY.:n. Papp-an undrade om Frddln hade vetskap om mordet och då -

inte ha4e sett till denne,llll!W. nu förstod att denne låg och sov i sitt rum,frå 

pappan om han eku.lle väcka honom ach tala 0111 det för honom. Det tydltte pappan 

han skulle göra. - knackade på Fredins dörr och ropade till honom någonting 

att"vat : rlu om att Palm är mördad." Hon hördo ett . fönå.nat utrop •va" var.för 

upprepade fnsen. F~in kam då ut :från sitt rum och började gA omkring i lägen 

heten och gestikuler.a och prata om va som nu skulle hända i regering lll.Jle 

- brydd& sig inte sA mycket om vad han pratade oi 0
!llgon gång vid 12-tiden 

lömnde Fredin lägenheten oc ialll fick det intJey"cket att , denne skulle åka in 

till stan och titta på mordplatsen. 

- uppger om Fredin. Han tycktes inte i stå. pä så ,tod :fots med sin föräldrar ac 

han be oökte inte Mler pingstkyrkan så otta. Han tycktes vara helt besatt av 

politiken och pratade ofta om politiska saker som - inte brydde sig om att 

på. Freclin brukade oft'a komma hem sent på kvt:llarna och var han då varit fick 

- slirig någon klarhet i. Fredagen den 28/2 -86 hade ~ esök av sin :f'lic 

vän -- ooh han kan i dag W lä ge inte erinra sig om han såg till Fredi 

denna fredag. 

Med fota li nj er avgransada avsnlit 
ify ll s er av uppg1ftsmoltagare~ 

Forts-blad 

Ex 2: TIii spaningsch e ens pärm (i nr-fö ljd ,nom avsnitt) 



• 
• 

• 

01 Polisdfs!rlkt' 

.. S·~olcliolni 
02 Arb11Isenhet• 

l,U{ - E'ko: 

SPANINGSUPPSLAG 
I grövre brottmål 07 AVSlllll 

l> 

Sid nr_ 

11 
03 Uppriittet(d} nv' tololon' 04 Fortsätt~ I UppgHts/ämnare (efternamn och lbrnamn) 

;ij nlngsblad - · , 

:r 
oc 

Stig Kjelamm~, Alt.' Auderaa,m '1426 
09 81011 med vilket uppgiflon hör somman• 05 I 06 I U!skrlflsdalum 

7 Förhörsprol 7 Promemorln 
10 I Sllk 

0 

lf:t ±'råga1~ c1i;t:r.fifr ilrlb:: · ,. numera gift med - ont hon kommer ihåg 

om l!'recl:tn :1:'anna i :rnl!;enheten i'rod(!P.;on den 28/2-B6. Hon tittar i sin dagbok 

f/:11• --86 ooh :finner att hon var hos- don ak'buella dagen ooh hon komr,1er 

ooksä ihäg a·ht syatern till - rl.11gde på l:1§~1la@lorgo11aii ooh berrlttade ol'r 

att Palme blivit mördad• l:lbll kall. dook ;l.nto hellei· ko:mma i11.ll:g Olll Ji'1•edin i'~s 

i J.tigenheten pi-\ fl'edagan ooh inte heller :nHr han kom hom ;på 11kat kv!t:llen • 

Ingen 1,w dem har heller ml!rkt nägo'f spe.c:Lell -b ru11tc, li'rad.1.n e:ft.e:i.• Palme-m~det, 

- hor dook sett att Frecliu. köpt rol\ngn tillningiw som beh@dln:r. moi:>tlet, 

Ex 2: TIii spanmgschefens parn, (1 nr-foljd inom avsnitt) 



• 
• 

• 
• 

01 Polisdistrikt (dör uppslaget motlagl1s) 

Stockholm ... 
02 Arbatsenhot 

Ril'skrim 
03 Uppglltsmotlagare 04 telefon 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 

05 datum 06 klockan 

1

1 Sponlngsuppstaget mnat 

Xvl vid person • n 
h I ligt besök per telefon 

07 Avsnitt 08 Lopando nr 

j) 6? ?tJ-
09 Plats for förtursstlmpet 

n parbrev n 
I F-år I •månl •dag I •nr 

13 Yrke/htol 114 Postadress (utdolningsadress och ortsadross). tetelon bostodon 

Kommendörkapten 
IS Arbetsplats (arbolsg,vare . posladre . och 1e1eron arbotet) 

16 Uppslaget avser 17 Hindef se (kort rubricering t ex Iakttagelse av person, fordon, gods, skot llo ssnlng etc med angivande av tid 

,-7~~ ~-~~_:_~~-n-kt_~n ~_ fo_r_do_n ___ , H~
0;~.~::~g ! . mm ........... ················ ····•····· ...••...... •• . .. ·•··············· ........ . 

7gods n 
18 I sak. (anteckna föra! kind persons yrke. namn, födalsetrd, bostad, telefon och arbetsgivare - oklnd person, kön, ålder, signalement och kfildsel -

berört fordons reg nr, fabrikat, typ, (usmodall, färg m m samt annat gods med noggrann beskrivning. Därefter övriga sakuppgifter med angivande av 
ev hållpunkter för t•der och platser samt bedömning av uppglftslAmnarens trovärdighet och ev sprit• eller narkotikapåverkan) 

berättar att hans uppaattning om en "grindvakt" som han givit uttryck 

för officiellt äe att försvarets myndigheters bevis analyser m~ i sqaband med 

ubåtsjakter fastnar "någonstans på vägen" till ollm<Jnheten. 

I övrigt anser han att situatioeen idag är densamma som på Palmes tid, ett över

slätande av ubåtskränkningargo., 

ngående ubåten i Hårsfjärden så säger - att "Jag skall inte veta någon

ting om detta 11 då - inte deltog i ubåtsjakten, men det kom en order 

om eldförbud BcEn militärledningen som verkade omotiverad. Detta påstående har 

också lämnat till - som säger att denna uppgift samt andra 

kom med till - var av den art som - inte 

11borde känna till". togfkontakt med- första gån~en i december 

1985. Han vor hemlighetsfull. I som kallade sig Rickard Gustafsson, psatade 

m eldförbudet som nämnts ovan och sade sig ha bevis och vitt nen ang. detta eld-

förbud. - träffade - ca 10 gånger, sist nu i augusti - septemijer. 

begärde företräde hos Generall efter sin första kontakt 

han tyckte att - visste mycket om saker han inte bort veta. 

tog också kontakt med försvarets säkerhetstjänst ang, 11111111111 

sig också känna General - sedan "barnsben" och han hade pressat 

Med reta lon1er avgran ade avsnlll 
ifylls 01 av uppgiflsmonagaron 

Forts-blad 

Ex 2 Till spaningschefens parm (i nr-följd Inom avsnitt) 



• 
• 

• 
• 

01 Polisdistrikt• 

92 Arbe1sonhe1· 

03 Upprattat(d) av· 

09 Broll mod vilket uppgiften hor samman• 

10 sak 

SPANIN GSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

04 Fortsättxl ningsblad 

05 

Förhörsprot 

Efter att ha sammaträffat rned - ett antal gånger så bad 

Sid nr 

07 Avsnitt 08 pan e nr 

att VBnda sig direkt till försvarets underättelsetjänst. - säger att 

han ville inte längre agera brevlåda. 

Sista gången som - träffade I var i aug - sept detta år. Då hade 

- varit på 5äs6mr hos polisen. - uppgav att haa kände sig lättad efter 

att ha fått tala med polisen. Han hade även uttryckt en räåsla att han skulle 

6åi "utsedd av polisen" som Palmes mördäi!E bara för att polisen skulle kunna 

visa upp en mördarey, 

- karakteriserar - som en betygsmässigt obildad men ganska intelligent 

person med ett svampigt handslag, En reflex från - är 

att - kan ha fåH kontalott med någon person inom försvaret 

och därigenom ha kunnat få Lillgång till de uppgifter han hade. 

- uppger att han har träffat Enerström vid ettttillfälle och han säger 

att han tycker att det r5äker med detta tillfäile. Han uppger att han har uppfattat 

- som en hantlangare åt Enerström. Enerström ville att - skulle 

hålhi ett fä.redrag. Enerström skulle då kunna oamla ihop 3-4000 personer, uarbetare" 

om referenser och Eneratrörn hänvisade då till flera 

i samhället högt uppsatta personer varav - komtaktade en person som 

bestumt avrådde - att ha mecl Enerström att göra. Detta råd lydde -

-- har hållit föredrag vid ett tillfälle i en förening vid namn "friheten 

I Sverige" en, enligt 111111111111111 opolitisk Förening ledd av - · -

- har också sd!llIDanträffat med två EAP-män, ,Ev. före detta 

amerikansk armeofficer samt - tog avstånd från denna före-

nigg. - uppger att han får en massa papper från olika organisationer, 

sk~ifter flygblad mm. 
N 

i ~n enda person - kommer att tönka på vid frågan om det fanns personer 
~ 
a: i Ex 2: Till spaningschefens parm (i nr-!öljd inom avsnitt) 



• 
• 

• 
• 

01 Polisdistrikt " 

,02 Arbetsenhet· 

t,3 Upprattat(d) av· telefon' 

09 Brott med vilket uppgiften hor samman• 

10 sak 

SPANIN GSUPPSLAG 
I grövre brottmål 

04 FortsättXl ningsblad 

05 

Forhorsprol 

inom försvaret som kunde tänkas vaaa inblandade i palmcmordet var en militär 

vid namn • - trodde dock inte att han kunde tänkas vara 

mördare men han var en udda person med "parAN8IA". En person med brinnonde rätts-

patos sorn al drig gav tappt när han klagade på någornting och som vaJ: mycket för

gryrnmad när han inte fick rätt. - hor fått lämna en befottning vid Berga 

och innehar nu en tjänst vid marinstaben • 

- uppger att Centra och Aktivt Forum i Malmö har försökt förmå honom 

att medverka i deras skrifter • 

Angående olika uttalanden som ....... har gjort i massmedia så äger 

att han endast förmedlat rorsvarets syn i olika UBAtsfrågot och försvarsfrågot 

och att han inte på något sätt politiskt försöker driva någon linje~ men det 

är ju trots allt regeringen som har "sista ordet" 

N 

i 0 
~ 
a: 

Ex 2: Till spaningschefens parm (i nr-foljd inom avsnitt) 



• 

• 
• 

Rikskriminalen 1987-03-20 

Spaningspromemoria 

ang DAVID 

vid förvaltningskontoret vid - AB, 

Täby uppger på fråga att Fredin var anställd där 

fram till i juni 1986 

- har genom föreståndarinnan på sjukhemmet, tagit 

reda på att - arbetade under följande tider vid aktuell tid: 

Torsdagen den 27/2 1986 14.00 - 20.30 

Fredagen den 28/2 1986 07.00 - 16.00 

Lördag den ~/3 1986 Frida g 

Söndag den2/3 1986 Frida g 

Måndag den 3/3 1986 Fridag 

0000000 

- hade geno m - fått veta att Fredin uppträtt mycket underligt 

efter mordet på Olof Pa lme och yttrat något liknande "Det var det bästa 

som hänt" etc. Fredin hade varit totalt fixerad av Palme och gjort många 

nedsättande tiibtalanden. Arbetsk;.1.mra ter och patienter hade uttr;}rckt undran 

över Fredins uttal.aden. Fredin haae bl a "lusl äst" massor av tidningar 

och liksom "frossat" i mordskriverierna på :ett för omgivningen olustigt 

sätt. 

0000000 

Vid telefonsamtal med - tel. 756 42 58 bestämdes om att förhör 

med - skall hållas i dag kl. 12.00 på 

0000000 

Alf A-son 
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03 Upp rält al(d) av· telefon· 04 

7
Fortsält · 

I Uppgiftslämnare (efternamn oc h förnamn) 

Krkom Paul Johansson nrngsblad 

09 Brolt med vllkel uppg iften hör samman · 05 I Ulskrrf1sda1um 

Mora Palme 7 Forhrirsprol h Promemona 1991-12-06 
10 I sak 

0 

Spaningsprotokoll samt spaningsfoton avseende f RED IN , HAVID 

f. 611008-5559. Spaningen utför under perioden 1986-03-02--1986-03-11 • 

Till spaningsprotokollen bifogas promemorior upprättade av s äkerhets

avdelningen . 

Handlingarna förvaras endas t i org i nal . 

• Ifylls e1 om blankelten anvands som forlsaltnrngsblad. Ex 2: Till spaningschefens pärm (1 7J'i:9';d~ 
le<. I 
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01 Pollsmyndlghet" 

........... Rikskrimin.alen ....... 
02 Arbetsenhet' 

09 Brott med vilket uppgiften hör samman• 

Mord Palme 
10 I sak 

SPANINGSUPPSLAG 
i grövre brottmål 07!5t 
~ Fortsätt~ 
I I nlngsblad 

I Uppglftslämnare {efternamn och förnamn) 

05 

h Förhörsprot h Promemoria 

I Utskrillsdatum 

1991-12-06 

Spaningsprotokoll samt spaningsfoton avseende FRED IN, DAVID 

0 

f. 611008-5559. Spaningen utför under perioden 1986-03-02--1986-03-11. 

Till spaningsprotokollen bifogas promemorior upprättade av säkerhets

avdelningen, 

Handlingarna förvaras endast i orginal. 

Sid nr ... 

• Ifylls ej om blanketten används som forlsätlnlngsblad. Ex 1: Till originalpärm (1 nr-följd) 



r11 o o o o 3 6 · 

Spaningspromemoria 

Fredin, Per DAVID Ove 

2/3 1987 1600 - 1900 

Vid kon·broll av bostaden framkommer att det sannolikt ej finnes 

nägon hemma, Mörkt i lägenheten, 

3/3 1987 19,00 - 22.00 

Mörkt ooh ·byst i lägenheten, Tydligen ingen inne, 

Kl, 21,20 kommer en man som ser u·b som Fredin f>oh gär in i porten, 

Genom ett föns·ber till korridoren pä 3 t:r, kan man se att friannen 

går in i Fredins lägenhet, 

Vid kontroll från baksidan av huset varåt Fredin har sina föns·ber 

kan klart se och igenldinna Fredin frän tidigare spaningsfoton., 

Fredin har inga gardiner eller persd.enner ooh man kan klart se in 

i ki:llcet där han är sysselsatt med a·bt värma upp mat, För fi:lnstret till 

rummet hänger en filt som begränsar insynen avsevärt, 

När Fredin iakttogs först var han utanför Annebodavägen 25 ooh allt 

tydde på att han kommit ut frän denna fastighet, I fastighe·ben finnes 
' tackan på att det ä:i: fråga om ett vårdhem eller liknande, Fredin var 

klädd i vi ta bomullsklä/ler såsom sjukvärds:l)ersonal brukar vara, 

Fredin hade till synes ganska långt utvuxet look:lgt här som verlmde 

mellanblont till mörkt, Hans kropps.l:lyggnad verkade vara mycket smal 

närmast mager, 

Vid 21,45-tiden hade F:r.edin lättat pä ltlädseln 00h de·t framgick att 

han knappast skulle lämna bostaden mera denna dag varför spaningen 

av'bri:l·ts, 

AA 



UI 000037 

Spaningspromemoria 

F. RED IN, Per DAVID Ove 

870304 1500-16,15 

Fredin iakktogs kl, 16,00 utanför Annebodavägen ■där han har sin 

arbetsplats på Fredin ledsagade en o:a 80-årig 

kvinna som Vlil,r ute pä.i·en "itortare preomenad, 

870304 1900-2200 

Inga säkra iakttagelser av li'redin, Det var mörkt i hans bostad, Klockan 

21, 30 kom en me,n och släppte in ankommande personer Mll värdhemmet, 

Den person som kom ooh öpp:qade var myoket lik Fredin. Ljusförhällandena 

gjorde att säker identite·t"¾unde fastställas, 

Spaningen avbruten kl, 21,50 

AA 

.§.10305 20,30 

Kontroll av Fredins bostad, Helt mörkt i lägenheten, Ingen observati.on 

av :D'redin, 



f/1 0000313 

Spanings promemoria 

ang 

li' H El D IN, Per DAVID Ove 

1987-03A06 13,15-:Jl.,2Q 

Kl. 13,15 observerad.as Fredin vid busshål.J.plats på Sylvestergatan 

ftir buss 165. Han avreste med buss som kom vid denna tid mot Lilje

holmens T-banes·bation varifrån han tog T-banetåg till Östermalms Torg, 

Fredin giok upp i utgången mot Nybroga·ban/Sibyllegatan. 

Fredin var klädd i svart duffel med kapusohong, mörka byxor ooh 

mörkbruna skor. I-Ian hade en läng röd halsduk. Han bar pä en doku

mentportfölj •. , Han hade längt mellanblont \,jar som var svårt att av

göra om det var en peruk, 

Fredin läste en deckare när han väntade pä bussen och fortsatte att 

läsa denna på T-banetäget. Han verkade ej särskilt uppmärlcsam, 
nägra 

När Fredin steg av tåget på Östermalmstorg giok hary' s:l:eg "åt fel håll" 

ooh vände sedan och började fumla med något i fickorna, Han giok sedan 

mot utgången vi.d Nybrogatan/Siby:llegatan ooh tittltade dä uppmärksamt 

omkring sig, Han försvann runt hörnet Yid rull trapporna men å:berkom 

mot perrongen efter cirka 10 sekunder och ställde sig och läste pil, 

en tidtabell som var anslagen på väggen. Han gick sedan rasld mot 

rull trappan igen. Elfter ytterligare 15-20 sekunder kommer Fredin å·her 

fram till perrongen och tittar en god s·bund över de personer som be

fann sig på perrongen, Han g·ioksedan mot rull·hrapporna, 

Förföljandet avbröts enär jag var ensam på plats. 

AA 
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Spaningspromemoria 

FRED IN, Per DAVID Ove 

870310 19.00 -21,30 

Bevakning av bostaden Annebodavägen IKl. 19,00 var det mörkt i lä

genheten ooh fram till kl, 20.57 när •redin kom hem. Han var klädd i 

vita byxor Ooh kort mörk rnidjejll.oka, Han kom helt sannolikt direkt från 

sin arbetsplats. 

När spaningen bröts kl. 21,30 lyste det fortfarande i lägenheten. 

AA ooeOooo 



tf&rolisen:@ Dalum D1arienr (aberopas vid korresp ) 

Rikspolisstyrelsen 
[:.1 0 0 0 0 ( 0 

87-03-12 

p M 

ang Fredin, Per DAVID pnr 611008-555 9 

87 ,-0 3- 11 k l 16 . 20 l ii.mnar Fredin Skeppsholrnen gåe nde . Han är iklädd 

mörk a byxor, mörk tröja ( instoppad i byxorna ), mörkbl å duf fel. 

Vid tillfället bar ha n på en attacheväska samt hade g lasö gon och 

peru k . 

Il 16.30 Fredin går till T- banan Kungsträdgtlrden varifrån han åker 

timl T-banestationen Rådhuset. Han går sedan v ia Parmmätarga ta~) ner 

till Norr Mälarstrand där han kl 17 .00 går in i nr 22 ( 24 ) 

1n 17 . 30 li'redin kommer ut fr ån nämnda port och går tillbaks mot 

'!'-banan. Han åker till '!'-ce nt ra len där han by-ter t åg och åk er till 

Hornstull ooh g!r upp Hornsbruksgatan . 

~ l 18. 00 går han i n p ! hamburgerrest . C1ock där han äter. mellan kl 

18.32 oeh 18 . 42 befinner han sig inne p! rewt auran gens t oalett. 

Kl 18. 45 går Fredi n in på U.ngholmsgatan ■där öreningsr å d 

har lokal er och . har möte fra m till 22.00. 

Personal fr!n RK/E 

Ulf Högström 

'!'hord M'odin 

Peter Lindahl 

Bos se Ol ssen 

St ockh olm spm ov an 

~~ 

l'å dörren till läeenhet Norr Mälarstrand 24 4tr 

namnskyl t en II Alfsdotter , Enerström, rnarmstedt". 

vidare en stor vit dekal med "Socialdemokratisk; 

opposi ti onen". Marmstedt ska enligt sla,zning 
V?,ra id entisl<: med " Gio Petre " . 
X) Al f Ene r st röm har läg enh et i nr 24, 4 tr. 

Thor d·· Modin 

Postadress 

Box 1225 6 

S-102 26 STOCKHO LM 

Telef on 

XX) Bekräfta t av pers onal frå n SÄK att han 

va r pä mötet. Han yttrade sig e j . 

Nils -Arn e Ny-remark 

Telefon Telex 

,axe l 08-769 7000 direk1va l 06-769 1987 2 RPS STH S 
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RIKSPOLISSTYRELSEN 

Rikskriminalsektionen 
001r1 

DnlL1m 

1987-03-04 

Sammanfattning av spaningsuppgifter rörande 

FRED IN, Per DAVID Ove -611008-5559 

DJarlenr (åber vid korresp) 

En uppgiftslämnare, (UL) har enligt bifogade kopior av spaningspromemorior 

kommit att misstänka att Fredin kan sitta inne med Uppgifter om mordet på 

statsminister Olof Palme, 

UL har haft kontakter med Fredin sedan sommaren 1985 ooh fått en ganska 

klar bild av Fredins personlighet vad beträffar hans politiska engagemang, 

UL är akademiskt utbildad ooh har stort förtroende inom polisen, 

UL uppger att Fred.in kännetecknas genom att vara 

Intellligent, ha anlag för fanatism, dålig fysisk kondition, har ej fullgjort 

värnplikt verkar vara ensamvarg, uppträder under falska namn 

ooh använder peruker mm som förklädnad. Ger klara indikationer på att han kän

ner sig förföljd ooh skuggad, Visar stor imstlöshet ooh en viktminskning på minst 

tio kilo det senaste året, 

Fred.in är nära knuten till läkaren Alf Enerström ooh skådespelerskan Gio Petre 

vilka bedrivit en hatkampanj mot Olof Palme bl a genom annonsering i dagspress, 

Fredin har fått uppfattningen att UL ingått i försvarsmaktens säkerhetstjänst 

och skulle kunna uppträda som kollaboratör, med Fredin i denna 

Fredin har troligen kontakter med någon/några personer på försvarsstaben, Vid 

ett tillfälle har Fredin förevisat ett brev som var skrivet på brevpapper med 

Postadress 
Box 12256 
!02 26 STOCKHOLM 

Telefon 
växel 00-769 70 00 

Telefon Telex 
direktval 08-769., ... , ..... . 19872 RPS STH S 



M Öli)'tJJfp§,4'.iQJ.havarens brev'huvud sam·t :försett med stämpel " Försvarstabens 

Säkerhetstjänst" 

]'redin har vi<iare visa·b upp hemligstämplade militära handlingar :

har lI'redin uppgivit att han har kontakter på försvars

staben genom Enerströmgruppen. 

111111111-iar i samtal med UL haft uppfattningen att statsminis·ter Olof' Palme 

var kommunis·t ooh landsförädare, När UL kunnat pävisa för 1,redin att Palme 

var en dokumenterad antikommunist har Fredin värj'b sig för tanken att Palme 

mördats pä felaktiga grunder. 

Fredin har även avslöjat att han har kontak·ber inom en undergrupp till 



FRED IN, Per DAVID Ove 

Vår konta,ktman i Rättviks pd är 

Nyström, Mats tfn 0248/ 12 500 

AA 



IVI 00001;5 

P R O M E M O R I A 

ang möjlig motivbild att mörda statsminister Olof Palme 

FRED IN, Per DAVID Ove 

Vid genomläsning av Fredins promemorior som överlämnats till vår kontakt

man framkommer att Fredin hyst allvarlig fruktan för att Sovjet skulle 

invadera Sverige inom en snar framtid och att detta var högaktuellt vid 

jultiden 1986, Att Sovjet var berett att angripa Sverige var att Sovjets 

ekonomi var f stora svårigheter, Sovjet skulle inta Sverige genom dels 

trupper som kan mobiliseras genom kommunister i Sverige, Det skulle röra 

sig om en arm6 på 15-2O-tusen man som var specialutbildade, 

Vi känner till att Fredin haft en stark 11ryssrädsla 11 allt sedan sommaren 

1985 då vår kontaktman började lämna uppgifter om Fredin, Man kan således 

ponera att Fredin kunnat ha haft för sig att Sovjet haft för avsikt att 

angripa Sverige vid tidigare tillfällen, 

Fredin har enligt vår kontaktman betecknat Palme som varande kommunist 

och presumtiv landsförädare vilket självfallet får vägas in i Fredins 

sätt att se på "rysshotet". 

Fredin har överlämnat en "hemlig" rapport där han redogör f 1ir att en 

källa inom militära säkerhetstjänsten uppg:livit att Olof Palme samman

träffade med Sovjets militära säkerhetstjänst (GRU) den 27 februari 1986, 

samt med viss osäkerhet även på morddagen den 28/2 1986, Det påstås att 

Palme varit myoket upprörd efter mötet med GRU-offioerarna, 

Fredin har genom vår kontaktman avslöjat att han har kontakter inom 

den svenska försvarstaben via personer inom den sk Enerströmgruppen, 

0000000 

Konfliktforskaren Vilhelm Agrell vid Lunds Universitet uppger i en del,att

artikel i DN att ett "fosterlandsskyddande motiv" kan ha utlöst mordet hos 

någon eller inom någon grupp som ansett att Sveriges säkerhet befunnit smg 

i akut fara, Det befarade hotet har ej behövt ha saklig relevans, 

0000000 



RIKSPOLISSTYRELSEN 
Säkerhetsavdelningen 
STOCl(llnl.M 
Sekretariatet 
Pint Tore Forsberg, BL 

PM 
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,Z ( 3) 

1 ( 5 ) 

1 bilaga 

Ex 1 till FREDIN, David 
" 
" 

Bedömning: B 1 

-l1c1r berättat Följande om sina möten med 
David FREDIN, som uppträder under täcknamnet 
11Rickard 11 : · 

Vid 13-tiden torsdagen den 5 februari 1987 - alltså 
samma dag som PALME-utredningen rekonstruerades -
ringde••■■- ånyo till ■11■1 och ville att de 
skulle träffas så fort~De bestämde att 
han skulle komma till~ kl 16.00. 

har berättat föl,jande om mötet: 

des. När jag ställde mera konkreta frågor, förkla
rade han att "styrelsen" hade ett nära samarbete med 
en del människor på Försvarets säkerhetsavdelning 
och att dessa säkert skulle kunna få tag på materia
let bara de visste exakt vad de egentligen skulle 
skaffa fram. På min fråga vad han menade med begrep
pet ''styrelsen'' svarade han att det var de människor 
som samarbetade med Alf Enerström inom oppositions
gruppen 1 SAP. AlltsA samma förklaring som vid ti
digare tillfällen. 

Efter en mycket fBrvirrad diskussion fick han de 
papper jag lovat kopiera åt honom beträffande Olof 
Palmes rapport till SFS om Internationella Student
unio11e11s kongress i Prag (1950), och i samband med 
det ville han ge mig annat material som han gärna 
ville ha kopierat. 

Därefter lämnade han vid 16.30-tiden.'' 



IV1 0 0 0 0 lf '/ 

' ' 

2. 

Speningsiakttagelser 

Rickard lämnade källan kl 16.35. Han var klädd 
i en mörkblå halvlång rock som var försedd med 
en kapuschong. Han bar på en attacheportfölj. 
Efterföljandet påbörjades i höjd med Karlavägen 111 
och i riktning mot Karlaplan. 

Efter ca 50 m stannade han och lade ner sin portfölj 
på trottoaren. Han plockade med några papper under 
ca 10 sekunders tid och fortsatte därefter sin pro
menad i relativt rask takt. Efter ca 150 m stan
nade han ånyo och plockade nu med sin halsduk under 
ca 5 sekunder. Han fortsatte därefter mot Karlaplan. 

Vid Kerlaplan gick han utan dröjsmål ner till tun
ne.lbanestat1onen. Han passerade omedelbart "spärren" 
och tog hissen ner. Under tiden som han väntade på 
hissen fällde han upp sin kapuschong och stod med 
ansiktet vänt mot hissdörrarna. Nerkommen på per
rongen tog han ett tåg mot T-centralen. Kapuschongen 
var nerfälld när han klev ur hissen, och han hade 
annan hårfärg. 

På T-centralen bytte han tåglinje och åkte västerut. 
Vid 0denplan klev han av. I samband med att han klev 
av, öppnade sig hans väska av misstag och en del pap
per var nära att ramla ur. Han blev därmed stående 
på perrongen och plockade med sina papper i attache
portföljen. Därefter gick han uppför trapporna och 
ut på Karl. bergsvägen och fram mot 0denplan. Han 
Fortsatte seden ut längs 0dengatan ner mot Sveavägen. 

När han kom fram till Hagagatan gick han först in 
ett litet stycke på Hagagatan, vände och gick till
baka ut på 0dengatan. När han nu fortsatte i riktning 
mot Sveavägen, stannade han flera gånger och tittade 
i skyltfönster. Han tvärvände, såg sig om och gick 
tillbaka i motsatt riktning. I höjd med 0dengatan 54 
stannade han igen och började gå i motsatt riktning. 
Han stannade ånyo och tittade i olika skyltfönster. 

När han kom tillbaka upp till 0denplan, gick han in 
på Norrtullsgatan, stannade flera gånger samt sprang 
korta stycken, tvärstannade och fortsatte igen. I 
korsningen Norrtullsgatan - Surbrunnsgatan stannade 
han och Fällde upp sin kapuschong och tycktes plocka 
111ecJ sit hår - ntog på peruken 11

• Därefter småsprang 
han Surbrunnsgatan i riktning mot Sveavägen. I kors
ningen Hagagatan vek han av mot 0dengatan. I samband 
därmed förlorades kontakten med honom. 

Sammanfattningsvis kan man säga att han promenerade, 
småsprang, stannade tvärt samt promenerade tillbaka 
samma väg som han nyligen gått. Allt förefHll mycket 
konspirativt. Alt. var han mycket fHrvirrad. 
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3. 

berättelse 

"Vid 19-tiden ringde han igen och ville träffa mig 
och vi bestämde att han skulle Få komma till-

-kl 21 .00. 

När han kom för andra gången, tog han på nytt upp 
frågan om möjligheterna att Få reda på hur Holmer-
gruppens Han uttryckte far-
hågor föra s u le bli fullständigt 
oåtkomligt om o mer-gruppen skingrades, för detta 
skulle kunna .innebära att "styrelsens" kont.akter 
inom den militära säkerhetstjänsten inte längre 
skulle kunna komma åt dokumenten. Den här gången var 
han inte bara intresserad av PALMEs personundersökning 
utan av eventuellt 

Han gjorde ett väl
digt stressat intryck. Han överlämnade de dokument 
han gärna ville ha kopierade och påpekade att första 
delen bestod av material som kom från en av PALME
utredarna och som var väldigt hemligt, eftersom 
man skulle kunna känna igen Författaren med utgångs
punkt från hans stil. Resten av dokumenten skulle 
vara utdrag ur en bok som han läst och som han ansåg 
kunde vara av betydelse för fallet PALME. 

Jag ögnade igenom materialet och kände igen första 
delen av diamanthistorien. Jag tror att storyn base
ras p§ uppgifterna Från den tjeckiske vetenskapsman 
som hoppade av i Sverige För några år sedan och på
stod att hans uppgift var att spionera på PALME och 
SAP och att han haft samma uppgift i Österrike. 

Resten av R:s material var fullständigt idiotiskt. 
Det handlade om Emma Rotschilds påstådda sexuella 
kontakter med Palme och om familjen Rotschilds försök 
att snärja PALME i sina garn för att få honom att 
tjäna Rotschildimperiet. Sedan blandar han glatt 
ihop familjerna Rotschild och Rockefeller. Slutsatsen 
är hur som helst att kapitalisterna i själva verket 
går Sovjetunionens ärenden. Det hela gör ett full
ständigt vansinnigt intryck och har mycket litet ge
mensamt med de dokument han visat tidigare och som 
mest handlat om det svensks försvaret. Det var abso
lut seriösa dokument eller artiklar, men den här 
gången hade han tydligen haft alltför bråttom eller 
var hans mentala tillstånd sådant att han tappat varje 
uns av självkritik. 

Han plockade fram brev, skrivna på papper med ÖB:s 
brevhuvud, och nedtill försedda med oval stämpel 
''.ÖB-säkerhetssvd'' (Jag är inte riktigt säker på att 
denna uppgift är korrekt). I breven krävdes att 
Holmer-kommissionen skulle lämna ut material om 
PALMEs kontakter med Emma Rotschild, om hans in
blandning i diamantaffärerna och stödet till SWAP □, 

,/1 
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hans samarbete med olika revolutionära grupper samt 
Förhören med de människor som han träffade innan 
han mördades. Breven var skrivna på korrekt kansli
svenska, men innehållet var debilt. Breven sak
nade upply,;r1ing om till vem eller vilka ovannämnda 
material skulle lämnas ut. När jag frågade hur han 
hade tänkt sig det hela, svarade han att han kanske 
kunde övertyga någon av "styrelsens" medarbetare 
som arbetar inom den militära underrättelsetjänsten 
att försöka få Fram dokumenten med hjälp av dessa 
brev, men att det bästa nog vore om jag själv kunde 
ta med mig ett av dessa brev och bege mig till Holmer
gruppen innan den splittras. När jag frågade hur 
jag skulle kunna göra det, svarade han att han ut
gick ifrån att jag i själva verket tillhörde den mi
litära underrättelsetjänsten och att jag säkert inte 
var lika feg som de officerare han själv eller 
Enerström kände. På min fråga om brevpapperen och 
stämplarna var äkta, svarade han att de delvis var 
det. 

Eftersom jag tyvärr påpekat för honom att breven var 
idiotiska och att ingen halvvägs förnuftig människa 
skulle gå på en sådan id~, stoppade han tillbaka 
breven i sin väska och ville inte ha dem kopierade. 
Han Förklarade vidare, att han omedelbart skulle 
bränna upp dem så snart han kom ner i T-banan, där 
han enligt egen uppgift tidigare bränt andra dokument. 

Han gör mer och mer intryck av att vara mentalt rub
bad och verkar vara på väg att förlora den själv
kontroll han visat prov på vid tidigare tillfällen. 
Hans användande av peruk blir mer och mer vårdslöst 
från gång till gång. 

Han lämnsdE 

Spaningsiakttagelser 

Kl 21 .00 kom "Rickard" 

Kl 21. 37 lämnade han 

vid 21.30-tiden." 

och efter ca 30 m promenad försvann han bakom ett:: 
stort träd. Så vitt vi kunde bedöma återvände han 
inte till -utan stod av någon anledning några 
minuter m~indre stilla på gångbanan. 

Efter det korta stillaståendet fortsatte han sedan i 
rask takt mot Karlavägen och fram till Karlaplan, där 
han direkt gick ner till T-banespärrarna och efter 
all l1a passerat dessa gick han till den på samma plan 
belägna hissen. Han tog hissen ner till perrong
planet. 

Under promenaden Från kontoret och en bit på Karla
vägen hade han svart hår. Under promenadens slutskede 
vek han rockens huva över håret till dess han kom in 
i hissen. När han kom ut ur hissen, var huvan till-
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bakafälld och hans hår var nu cendr~färgat och 
mjukt lockigt och något lång men vårdad frisyr. 
Han hade glasögonen på sig. Han hade alltså tagit 
av peruken. 

Han tog första T-banan söderut och både på perrongen 
och inne i T-banevagnen läste han intensivt ett Afton
blad. Han var inte på något sätt uppmärksam på 
orngjvnlngen. 

Han steg av vid Liljeholmen, där han inväntade 
matarbussen, som han tog. 

Ca 22.30 steg han av vid Annebodavägen. Han fortsatte 
sedan till - där han gick in. 

Under bussresan satte han sig i mitten av bussen 
på vänster sida på en plats där den ena stolen var 
ledig. Efter några minuters resa bytte han plats 
till den högra stolsraden i bussen. Den platsen var 
exakt som den vänstra stolsraden. Kl 23.30 bröts 
övervakningen intill bostaden utan att någon för
ändring inträffat. 

Bigoas 

De handlingar,som ''Rickard'' ville at 
kopiera, bifogas som bilaga 1. 

skulle 
. I. 
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Ex J. ( 2) 
Ex 1 till FREDIN, David 
11 2 11 PALME- utrednin gen 

De n okände kal l ad "HEDIN" har den 28/1 1 1986 iden
tifie r ats. Hans rätta namn är: 

FREDIN , Per David Ove , 
född 611 ~ 08-5559. 
Han har telefon 47 46 44, hemligt nr , som enligt 
Televerket går till: 
David FREDIN 
Annebodavägen 
ÄLVSJÖ 

Mötet på Stortorget i Gamla Stan lördagen den 
2 9 / 1 1 1 9 8 6 kl 1 1 . 5 0 

Vid tidigare möten har ....... upprepade gånger 
fö r sökt förk l ara fö r F~ LME var antikom 
munist, vilket gjort honom besv ik en. Vid ett till
fället ex uttryckte FREDIN, "att då skulle mordet 
ha va ri t omotiverat " . FREDIN hade i detta samma n
ha ng frågat källa n om han kunde bevisa detta. 

llllllllllllt.n förde då att han hade tillgång til l vissa 
"""'Ti'a'nctiingar från Internationella studentunionens 

ko ng r ess i Prag 1950 som bevisade detta. FREDI N 
var mycket intresserad av att få se dessa handling 
ar och de bestämde at t träffas på Stortorget den 
29/ 11 kl 11 .50 . 

Vid mötet - se spanings PM - överlämnad 
till FREDIN en 50-sidig rapport från st 
ens Prag-kongress 1950. 

Vid mötet had ~ ont om tid , bilen stod fel-
parkerad , de hann därför inte tala med varandra så 
mycket. Av samtalet f i ck doc~fr a m, att 
FREDIN , som tidigare haft ont om pengar , skul l e 
resa bort på en längre resa och att de skulle ha 
ett kort möte innan han reste i mitten av decem-
ber månad. Be tr resan nämndes länder som Engla nd 

( 2 ) 

oc h P~tugal. 

\' ~ 
Bi f i ga.s : 

';, /J 1 A /J ; · /,1,,-:. Spaningsiakttage lser ./1 • 
f/1 ,'f/// 1 ff//e') Fotobila r,a ./2. 

·Tor e ors berg 



Bi l aga 1. 

Anta l ex Antal blad Ex nr Anta l bilagor 

Tagi,\ f': (signatur och datum) 

r,1 o ? - ~o/20/ AL,t 

.... 
<O .,, 
"' (/) 

(/) 

~ 

Angåonda 

FREDINlf, Rer -Davtbd 

Tjänstgöring stid: veckod a11 

lhfö:dag 
Personal 

.A:J1, oo PN 
Rapport och anteckningar 

I Datum 

29 ·nov. 

PM 

Arende nr Ex nr 

61100fJ3-5 55S I 

I Ar 

I 
Tj i nstgö ring spess 

100(DJ - 16.00 

Kl 1140.,kom.mer FREDIN1it illJ. s;tortorge t från cS'rt;orlcyrkohållet(Trårrgsund )). Han är 
klädd som gårdagen( 86-ll-28) med huvan uppfälld. Ha.n bär på i. en svart attache

väskaQ. FREDIN!:-f går fram till ett av stånden . på torget, . där han köper glögg. Han s~osar 
runt på ':. torget och gå;r sedan in , på ~ MÄSTER OLOF, . två. trappor UPR• Där är han troligen 
inne på toaletten för han syns inte till : i lokalen. 

Kl 11.'50 kommer han ut • . Huvan nedfälld ooh peruken på~ Hm.n sätter sig på i. tra~pan till 
Börsen och läser .Afronbladet ... D.ä.r s itt er han med huvudet nedböjt i tidningen men ti"tt ax 
sig omkrin* med j ,ii,mna. mellanrum ~ 

Kli 1'1155 dyker - . utm -. FREDIN reser sig de skakar hand och gå:r sedan med raska 
steg över tor~pat 1:Hv~.rtmannagatan •. utanför Tyska kyrkan s tannar de vid en 
röd Volvo:, , som :ga.rkerats •. --- låser UPJll'• ~,. 
FREDIN sätter sig på förar~ - går in genom Rorten till '. Tyska 
kyrkan, där han stannar ocl ! ~.nväntar "vår kontakt"~ Eft er 5 min kommer-
tillbaka tilli bilen~ FREDD"i "diiV'er ur och de står utanför bil en och sam~ c: :a 
lD ·min~. -- hoppar sedan in i bilen(Det satt ett barn i baksätet) \ medan 
FREDIN g~inken mot Västerlånggata.n ., Han svänger in y:å. P.t:'ästgatan men kommer 
tillbaka ut på Tysk a Brinliien efter en halv minut. Går mot Stora N~ga.tan , och svänger hö 
ger på '. denna gatan .. Här titt : .r han tillbaka UP!l:J mot Tyska kyrkang , Han sticker huvudet 
runt hörnetg Il detta läge '\/et han at t han är obse rverfl!P.Q• Hän fortsätter Nygataru och 
höger Skrädd~gränd •. Då,. han kommer tilll Väster lån ggatan tve lcar han något men går 
tro li gen vänstefi . Obs l!D;er honom faztsätta utan att fortsätt a övervakningen eftersom 
mycket tydde på \ att FREDIN blev mer och mer intresserad. av ev. uppvaktning . 

FREDIN sågs sedan inte tilL mer under passe 't o 



I ' 

000053 - Ril<SPOLISSTYRELSEN 
Sä kerhet savdelningen 
STOCKHOLM 
Sekreta riatet 
Pint T Forsberg 

Bedömning: A 1 

PM 

1986-11-2 1 

.z ( 2) 

Ex 1 
Il 2 

ti 11 
Il 

_ ,ar berättat följande om 

"Hedin", som änn u inte identifierats : 

I 

Berättelsen 

1 ( 3 ) 

':' Hedin" ännu 
oidentifierad 

!: Den man , som k a 11 ar sig Rickard HED IN tog 
~ k o n t a k t m e d e f t e r e t t a v 
----om 

Jag minns inte , o 

Han ringde otaliga gånger och bad att få träf
fa ~mig, men jag var inte speciellt intresserad, 
eftersom han gjorde ett ganska så öv e rspänt 
intry ck och jag trodde , att han var en av de 
rätt t alrika Sovjet - hatare , som brukar höra 
av sig efter varje Sovjet -kri tisk t program för 
at t ventilera sina ofta bisa r ra åsikter. 
Hedin fort satte emellertid a t t_.j nga och till 
slut bad jag honom komma till - Han gjorde 
et t överraskande sa nsat intryck. Han för k larade, 
att han vände sig till mig, ef t ersom han ansåg 
sig kunna lita på mig, och a t t han h a de en del 
intressanta uppslag, som en lig t ha ns åsikt bor
de resultera i någon for m av mediainformation. 
Han påstod sig ha tillgång till tillförlit l iga 
källor, som ibland kunde förse honom med intres 
sa nt material, men han ville också be mig bedöma 
materialets värde. Vidare var han intre s serad av 
mitt sätt att arbeta, mina kontakt e r med olika 
underrättelsetjänster och metoderna att knyta 
ko nt ak ter med sovjetiska avhoppare och "säker 
hetsri sken " Olo f PALME. 

~ED IN dök upp med snarare OJamna än jämna 
mella nr um, ofta med dokument, som härstamm a de 
från milit ära källor, men så vitt jag kan bedöma 
i nte speciellt intressant. De t var snar a re 
förevändningar för att fråga u t mig om a ll t 
möjligt, något han gjorde p å ett mycket intel
ligent sätt. 

4d 
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Han vägrade upp~e sin adress, sin arbetsplats 
eller telefonnummer. Han påstår, att han sak
nar fast bostad och telefon och att han arbe
tar inom långvården. Med tiden har det 
krupit fram, att han är osams med sin mor 
(av politiska skäl), att han inte har någon 
högre utbildning, men att han är mycket be-
läst på den internationella politikens område. 
Han påstår sig vara 25 år; en, uppgift som 
jag anser vara korrekt. Sammanfattningsvis: 
intelligent, dålig fysisk kondition, anl~ 
Far fanatism mycket förenklat uttryckt -

Ha~lumpen, enligt 
g n g pga----

Han har mycket goda kontakter med Alf ENERSTRÖM 
och hans organisation - brukar tala om Alf och 
hans styrelse. Är mycket förtjust i Gio PETRE. 
Antydde att han ibland bor hos dem. Allt Alf 
har s 9gt är heligt. Jag har en känslo av att 
han nästan avgudar honom. Man får en känsla 
av afä ha att göra med en mycket ensam kille; 
på nigot sätt utstött ur normal gemenskap, 
som plötsligt blivit omhändertagen av paret 
ENERSTRÖM. 

Efter PALME-mordet har HEDIN varje gång tagit 
upp spaningarna och även frågat, om jag, med 
alla minas k kontakter till spionernas härliga 
värld, vet något om den del av spaningarna, som 
är hemliga, eller åtminstone icke omskrivna. 
Efter PALME-mordet dyker han upp oftare än 
förr och har ofta uttryckt åsikten, att Sveriges 
säkerhet tjänat på att PALME är borta - även 
om han inte uttryckt sig så direkt. Vid ett 
tillfälle bekräftade jag hans förhoppning, att 
jag har vissa kontakter i riktnin mot sa-

HEDIN påstod vidare, att han om ett år eller så 
kommer att ha så mycket pengar själv, att han 
utan vidare skulle kunna betala vad som helst 
själv. Materialet skulle användas publicis-
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tiskt för att via massmedia bevisa för hela 
världen vilken dålig människa PALME i själva 
verket var. 

När jag vid olika tillfällen påpekade för 
HEDIN, att PALME politiskt sett nog fram till 
sin död var samma övertygande anti-kommunist, 
som han varit på femtiotalet, reagerade 
HEDIN negativt på ett mycket intressant 
sätt. - Det var nästan som om han värjde sig 
för tanken, för då skulle ju mordet vara 
omotiverat. 

Han samlar på sig allt möjligt material om, 
och av PALME. Det senaste är hemligstämplat 
material från Försvarsstaben, den avdelning 
där PALME var verksam. Rapporterna kan en
ligt HEDIN vara skrivna eller sammanställda 
av PALME. 

HEDIN/har sökt kontakt med olika människor, 
som :V.mas smed i ~i ti sk t gentemot 
Sovj~t, senast- som han tydligen 
lyckits lära känna. Han känner panisk skräck 
För att PALME - och efter mordet - CARLSSON
regeringen fortsätter att ignorera sovje
tiska krigsförberedelser gentemot Sverige, 
från u-båtar till Spetznas. Han åsikter är 
en blandning av sakliga och nyktra analyser 
å ena sidan och blind och hatisk fanatism 
å andra sidan. Mycket hemlighetsfull, över
driver ibland våldsamt, men tydligen med 
viss förmåga 'ätt skaffa intressant material 
och med nära kontakter till både ENERSTÖM
gruppen och vissa människor, som har med 
''EIR'' att göra. Han är medveten om att 
ENERSTRÖM inte skulle gilla hans kontakter 
med EIR. Han är vidare intelligent, oväntat 
bildad, mi sstänktsam, fo 1 ksk ygg, blyg,: men sam
tidigt brutalt fanatisk - en önskedröm För 
varje psykoanalytiker, en mardröm för varje 
polisutredare " 

Tillägg: 

Vid senaste mötet me--onsdagen den 19 november, 
fotograferades "Hedi~ bifogas. "Hedin" är ./. 
ännu inte identifierad. 
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Längd 
194 cm 

Hårform 

0000113 

Kroppsbyggnad 

Ogon 
Blå 

Tidigare efternamn 

Adress 

Fordon 

Föräldrar 

TÄBY 

·Mor: ......................................... 
Par: ......................................... 

Fru fästmö 

Namn 

Född 

Arbete ••o•••••••••<>•e••••'"""••••••••••• 

"' d Fordon saknas ..v or on . , ...... , ....•.... , . , " ... ., •.. , .. , .. 

Övrigt 

Gifte sig 
Svensk medborgare 
Ej ASP 
Ej PBR 
Svensk pass utfärdat i Täby 
AB-körkort. 

Marie Nyberg 870317 
Födelsenummer 

Ansiktsform 
.mellanblont 

Näsform Tänder 

AUasnamn o::<:namn 

Syskon 

·1 ••• t • I o o • 0 f O o o Il o • ♦ I • Il • 

.......... 
3 ................ 0•••0••·"'' .............. 
4 •.•••••.•.••.•• 

Foto 
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FOTOBILAGA 

000056 . Foto taget vid FRZDINs möte ne 
Gamla Stan lärd .a gen den 29 nov 

å Stortorget i 
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