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Protokoll 

fört vid förhör med anläggaren Nils PATRIK Valdemar 

Lundqvist 35 04 28-8774, boende Idungatan 3, 2 tr. 

195 51 Märsta. tel. 0760/ 12526 biltelefon 010/764878. 

Förhöret hållet i rikskriminalens tjänstebil vid Statoil, 

bensinstation, Haga Norra, Solna, tisdagen den 13 juni 

med början kl 10.00 och avslutades kl 10.35 . 

Förhörsledare krinsp Alf Andersson, rikskriminalen/ A 2. 

Förhörsvittne ej tillgängligt 

Lundqvist underrättades om att han skulle höras beträffande sin kännedom om 

Algot Asell som framträtt och lämnat uppgifter i förundersökningen av mordet 

på Olof Palme. Lundqvist upplystes om att förhöret som hålles med honom ingår 

i nämnda förundersökning. 

Lundqvist uppger att han lärde känna Åsell i början av 70-talet. Asell arbetade 

som som maskinförare hos Arlanda Schakt AB som äges av en man som heter Bergman. 

Lundqvist kan inte minnas säkert men är av uppfattningen att Åsell senare kom 

att arbeta inom entreprenadbranchen hos en företagare som kallas för Brista

Lasse som har sitt företag m e m OK bensinstation i Märsta. 

Under år 1977 arbetade Asell någon enstaka månad hos Lundqvist och körde maskiner 

vid byggandet av skidbacken i Sollentuna. 

Senare arbetade Åsell hos en firma Bo Oahlgren, Lastmaskiner, Sollentuna. Under 

denna anställning gjorde Asell sig skyldig till en beramad resa med en grävtrak

tor. Polisen i Jakobsberg observerade en traktor som framfördes utan tänd be

lysning och skulle göra föraren uppmärksam på detta. Föraren hade ej stannat på 

anmaning från polismännen och bl a kört på en polisbil och poliserna hade för

sökt skjuta sönder däcken på traktorn för att stoppa färden. Asell lär ha träf 

fats i benet av en pistolkula. Färden stoppades först i Upplands-Väsby där en 

trafikolycka hände som gjorde att föraren,som visade sig vara Algot Asell,kläm

des fast i förarhytten. 

Efter denna ovan omtalade incident försvann Asell ur de kretsar som Lundqvist 

känner. 

Någon gång för 4 - 5 år sedan passerade Lundqvist genom Sollentuna innecentrum 

och kunde då av en tillfällighet se Åsell iklädd en vaktuniform. Asell berätta-
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de att han arbetade som vakt där. Det blev inte mycket sagt innan de skildes 

igen. sammanträffandet kan ha skett 84 - 85 men Lundqvist är osäker på denna 

uppgift. 

Lundqvist har icke hört av Åsell sedan ovan relaterade tillfälle i något samman-

hang. Det har ej heller kommit brev eller telefonsamtal. Allt har varit tyst 

från Åsell säger Lundqvist som 
• man ån a g g g er undrat över var Åsell sysslade med. 

Lundqvist uppger att Åsell var en stor "hålligångare" som var glad i sprit och 

kvinnor. Åsell berättade ofta om sina amorösa äventyr. Åsell var även gladlynt 

och en god historieberättare som församlade många personer omkring sig. Åsell 

brukade liksom många andra gå på restaura ng Deringer i Märsta och ta en öl och 

"surra" om kvälllarna. Lundqvist kan inte påstå att Åsell var alkoholist eller 

missbrukare under den tid han kände honom. Lundqvist bedömer Åsell som duglig 

som maskinförare. 

Lundqvist kan icke minnas vad han gjorde under kvällen den 28/2 1986. Lundqvist 

refererar till sin hustru Eivor Lundqvist
! 

anställd vid Länsförsäkringar AB, 

Märtsa som troligen minns den aktuella kvällen. Tfn 0760/ 210 75. 

Lundqvist uppger att familjen bott ldungatan 3, 2 tr. tv sedan huset byggdes 

1969. Porten skall automatlåsas på kvällarna men Lundqvist kan inte uttala sig 

om hur det fungerar. 

Lundqvist har en dobberman hund samt tre chihuahua hundar. Dessa brukar ge skall 

när det ringer på dörren. Lundqvist uppger att de vanligtvis öppnar när det rin

ger på dörren men att det kan hända att de struntar i att öppna om de tittar 

på ett intressant TV-program eller är upptagna av annat som gör att de ej vill 

ta emot besök. 

Lundqvist saknar minne av att Åsell skulle ha varit hemma i Lundqvist bostad 

på ldungatan. Vid tiden när Åsell arbetade åt Lundqvist hade Lundqvist kontor 

upprättat på den plats arbetet utfördes. Familjen ville icke att anställda skul

le komma på besök i tid och otid. Fru Lundqvist ser ogärna Åsell som gäst av vad 

som förevarit ryktesmässigt. 

Lundqvist uppger att han via massmedia fått veta att Äsell vaRIT I Märsta för 

att få ett slags intyg för sin pension. Lundqvist uppger att det är uteslutet 

att Åsell sökt honom i detta ärende enär hans anställning varit ytterst kort

varig som tidigare sagts. Lundqvist skulle i vart fall icke kunnat utfärdat nå

gon handling i den riktningen för Asells räkning. 

Asell har ej heller efter det atthan framträtt haft någon kontakt med Lund-
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kvist. Endast en reporter från tidningen Expressen har ringt och ställt frågor som 

Lundqvist undvikit att svara på. 

Lundqvist känner inga personer som kan betraktas som kompisar till Asell. Asell 

känner väldigt mycket folk och Lundqvist kan inte peka ut någon speciell person. 

Lundqvist vet dock genom rykten att Asell bodde tillsammans med en kvinna i Rotebro . 

Kvinnan avled och det var rykten om något "skoj" med arvet efter kvinnan som under

förstått Asell var inblandad i. 

Lundqvist kan ej göra några uttalanden om Asells personlighet annat än vad sagts 

tadigare. Lundqvist har blivit bestulen på betydande värden under åren bl a har 

stora dyrbara maskiner stulits. En släkting till Lundqvist, Oskarsson, Ola som 

bor Ribbings Väg 5, Sollentuna har gjort medgivanden för Lundqvist angående till

grepp av en stor maskin den 6/10 1982. Lundqvist har ej angett Oskarsson till poli

sen. Oskarsson är narkoman och kan känna den åtalade 42-åringen liksom Asell påstår 

sig göra. Lundqvist vill poäntera att han icke har några uttalade misstankar mot 

Asell angående tillgreppen i företaget. 

Förhöret slut kl 10.35 

Anteckningarna relaterade för Lundqvist. 

Stockholm som ovan 

Tisdagen den 13/6 1989 kl. 19.SO har Lundqvist tagit del av ovanstående förhörs

utskrift vid besök i hans bostad. 

Lundqvist har till alla delar godkänt utskriften 

0 
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