
• 

• 

• 

• 
i 

�c 

. 0 I Pollsdislrikl' 
Stockholm ·02·Å;b8isönher··············· ---···················· 
RK-A2 
03 Upprå!IBl(d) av· telefon• 
Krinsp Bengt Fredrikson 7922 
09 Bro Il med vilket uppgihen hör :;,;unm;)n' 
Mordet på Olof Palme 
10 J sak 

SPANINGS UPPSLAG 

i grövre brottmål 

� Sldnrl-2-'.;J 
07 AvsniU 08 L6pande nt 

tD 115?6-IO 
04 Fortsatt• I U1>pgiltaUlmnare (elternamn och förnamn) 

j nlngsblad 
05 

-xi FörhOrsprot h Promcmori,il 
I Ut:i.k.r1ft$dntum 
890612 

Protokoll över förhör med Andersson, LILL 

Majvi Christina, 460420-1006, Industrivägen 

9, 135 00 Tyresö, tfn 08-7122008, anst HSB 

Svartviksslingan 57, Minneberg, Bromma 

tfn 08-7853869 . 

Förhöret håilet på arbetsplatsen 890612 

med början kl 13.20. 

Förhörsledare: Krinsp Bengt Fredrikson och 

Tommy Andersson . 

Före förhöret underrättades Andersson om att hon skall höras upplysningsvis angående 
sin kännedom om Algot Åsell och dennes bekantskap med Andersson mor, som avled 1981. 

att hennes mor Majvi Llnder, 270430- , avliden 810413, under Andersson uppger 

åren 1973 - 1981 varit nära bekant med Asell och sammanbott med honom under större 

delen av denna tid. Från 1977 till sin död bodde hon på Drabantstigen 2, Sollentuna. 

Under denna tid misshandlades hon vid ett flertal tillfällen av Asell. Efter att ha 

gjort anmälan tog hon nästan alltid tillbaka den. Vid ett tillälle dömdes dock Asell 

för misshandeln . 

Vad Andersson känner till har Åsell nästan aldrig arbetst utan mestauels levt på 

moderns pension och det hon fått i arv av sin mor. Asell r,ar också xxxx ljugit om 

nästan allt som går att ljuga om. Han har bl a försökt att tränga sig in i Anderssons 

lägenhet, då hon var på fest tillsammans med sin man. Barnvakten Anneli l�retling, 

Valstavägen 60, släppte dock inte in honom, trots att han uppgav sig vara polis. 

Vid ett annat tillfälle har Asell uppgivit att han var bosatt hos Anderssons bror 

Dick Linder, på Vasavägen 26 Solna. (Linder bor numera Schultzv 30, Solna, tfn 

08-850917, anst på Första Sparbankens huvudkontor. 

Andersson har inte haft någon som helst kontakt med Asell sedan moderns död 1981. 

Hon vet dock att han hade en bror eller halvbror vid namn Nisse Nilsson i Bromsta 

tfn 0760-43327, 43293. Möjligen vet han eller hustrun Valborg någonting om Åsell. 

Osellhade också en bekant som bodde i en lägenhet på Rotsunda Torg, varifrån man 
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kunde se in i Majvi Unders lägenhet på Drabantstigen. Andersson minns dock inte 

vad denne bekant hette, bara att denne man registrerades för en bil 1981 och att 

denna bil tidigare varit registrerad på Majvi Linder. Enligt Andersson måste detta 

vara ett bul vanägancle för Asells räkning. 

Förhöret slut kl 14.10. Uppläst och godkänt efter konceptanteckningar . 
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