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Protokoll. 

över förhör hållet med Skötaren Lindström, JIMMY 

570602-93-51, boende Heimdalsvägen 22, 19452 Upplands-: 

Väsb:i:. tel. 0760/ 89 538. 

Förhöret hållet per telefon onsdagen den 14 juni 

1989 under tiden 12.45 - 13.00 av krinsp Alf Andersson. 

Lindström uppger att han är identisk med den person som kallas för Jimmy i tips 

om en vårdare som arbetat • pa behandlingshemmet Lilla Viby., Sollentuna. OtJkn /1591., 

Lindström delges att han skall höras angående sin kännedom om Algot Asell samt 

att förhöret ingår i förundersökningen av mordet på Olof Palme. 

Lindström uppger att han arbetade på Lilla Viby behandlingshem för ut vecklings-

störda personer. Lindström arbetade huvudsakligen nätter och kom e,j i någon större 

kori'tak t med Ase ll . Lindström vet icke något om Äsell.s privatliv och vanor. lind-

ström märkte dock att Asell var qlad i s�rit och kunde ibland lukta gammal "fylla". 

lindström tror att Asell bodde i Rotsunda men vet inget närmare om detta. 

Lindström känner icke Asells bekanta förutom att Asell umgicks en del med en äldre 

hästskötare som kallas för Kurre och arbetar i ett stall m e m Viby behandlings

hem. Kurre är alkoholiserad och brukar tas in på "torken" med jämna mellanrum. 

Lindström kan inte ut tala sig om Asells moral och till för li tlighet. Asell. brukade 

ofta orera och berätta om allt möjligt som hade sensationell karaktär. Om Asell sett 

något på TV eller läst något i en tidning som var anmärkningsvärt kunde Asell ge

nast a�!;���avarit med om något liknande där han själv varit huvudperson. Lindström 

uppger att han många gånger undrade över vad som var sant och riktigt i Asells 

berättelser. /.lsell har god berättarförmåga och brukade "hålla låda" vid kaffe-ras

terna. 

Lindström kan inte minnas att Asell någon gång talat om mordet på Olof Palme eller 

den den åtalade 42-åringen . 

Delgivet efter anteckningar och godkänt. Lindström delgiven att förnyat förhör kan 

bli aktuellt. 
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