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över förhör med restaurangägaren Acar, Necat 

640419-4711, boende Valstavägen 68, 5 tr. 

195 00 Märsta, tel. 0760/ 20324. 

Förhöret hållet på restaurang Medusa tisdagen den 

13 juni 1989 kl. 18.30 av krinsp Alf Andersson 

utan tillgång av förhörsvittne. 

Acar underrättades om att han skulle höras om förhållanden på restaurangen den kväll 

Olof Palme mördades, fredagen den 28/2 1986, samt att förhöret ingår i förundersök

ningen av nämnda brott. 

Acar har genom massmedia kännedom att ett vittne påstått sig ha besökt en restaurang 

Oeringer. Acar har förstått att vittnet avsett restaurang Medusa. Acar vet ej när 

restaurangen bytte namn men det var för minst tio år sedan och hette således Medusa 

även i februari 1986. 

Acar uppger att han förmodligen arbetade på Medusa fredagen den 28/2 1986 men måste 

kontrollera i bokföringen för att kunna lämna defenitivt besked om detta. 

Acar tillfrågas om det serveras öl och varma smörgåsar på Medusa. Acar uppger att 

om någon beställer öl och varm smörgås så  serveras gästen ölet så snart kan ske och 

får sedan vänta till att smörgåsen färdigställes. Acar bekräftar att gästen kan få 

vänta cirka 20 minuter innan smörgåsen kommer på bordet. 

Restaurangen stängde kl 24.00 och köket stängde kl 23.30. 

Acar har varit delägare i Medusa sedan 1984. 

Acar känner ingen person som heter Algot Asell. Acar har gott minne för ansikten och 

kan möjligen känna igen Asell på foto även om lång tid förflutit. 

acar har inga speciella minnen från kvällen den 28/2 1986. 
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