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Protokoll 

över förhör med fru Eivaor Lund�vist 350731-8727J 
ldungatan 3, 195 51 Märsta. 

Förhöret hållet av krinsp Alf Andersson under tiden 

08.45 - 08.50 per telefon . 

Fru Lundqvist underrättades om att hon skulle höras kompletterande beträffande 

bilresan den 1 mars 1986, då hon och sonen Benny åkte till Uppsala för att titta 

på en bil som var utannonserad till salu. 

Lundqvist uppger att hon sagt att resan gick till Uppsala men att det korrekta 

skall vara Rasbo Kil som ligger i närheten av Uppsala. Det visade sig att Saaben 

var rena skrotbilen varför ingen affär blev av. 

Fru Lundqvist informeras om att sonen Benny skall höras för att han om möjligt 

kan verifiera fru Lundqvist uppgifter. Fru Lundqvist uppger att hon troligen icke 

talade om att Algot Åsell ringt på deras dörr den kväll Palme mördades, d v s  

kvällen innan de åkte. Lundqvist uppger att nyheten om mordet på Palme gjorde att 

alla tankitr kretsade runt mordet. Lundqvist tror sig vara säker på att hon inte 

nämnt något om att Åsell ringde på deras kväll innan enär detta var en bagatell 

som hon inte hade en tanke på att säga något om enär detta saknade intresse. 

Lundqvist vet även att de följde nyheterna om mordet i bilradion när de åkte till 

:asbo�--äat 

Andersson 
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