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Protokoll 

över förhör med NILS Albert Nilsson 290629-8258, 
boende Box 92, Bromsta 195 22 Märsta tfn 0760/433 27. 
Förhöret hållet måndagen den 12 juni 1989 med böran 
kl 13. 05 i Nilssons bostad, av krinsp Alf Andersson, 
rikskriminalen/ A 2, utan tillgång av förhörsvittne. 

Nilsson underrättas om att han skall hör as beträffande en person, Al2ot Åsell 
med anledning av att Asell framträtt och lämnat uppgifter i utredningen av mordet 
på Olof Palme. Nilsson underrättas även om att förhöret ingår i förundersökningen 
av mordet. 

Nilsson.uppger att han är halvbror med Algot Åsell och icke vill göra några officiel

la uttalanden om Asell. Nilsson vill ej ha förhöret inspelat på bandspelare. 

Nilsson uppger att han handgripligen kastat ut Algot Åsell från sin bostad i Bromsta 

för cirka 14 - 15 år sedan och sedan detta tillfälle har icke Algot Åsell besökt 

familjen Nilsson. 

Nilsson uppger att han väl medveten om Asells uppgifter i utredningen eftersom 

Asell framträtt i massmedia. Nilsson ha.r ingen kännedom om var Åsell befann sig 

den 28/2 1986. Nilsson vet ej med någoni säkerhet huruvida Asell befann sig i Stock

holmstrakten oaktat Åsell bodde i Rotsunda vid denna tid. 

Nilsson vill icke kommentera Åsells lämnade uppgifter i utredningen. 

I det fall den åtalade 42-åringens advokat, Arne Liljeros, har några frågor kan 

Nilsson svara på dessa frågor vid personligt sammanträffande. 

Nilsson har inga kontakter med �«m��samma personer i Åsells dagliga bekantskaps

krets. Nilsson vill ej uttala sig om Åsells levnadsvanor. 

Nilsson uppger att polisen helt sannolikt kan få andra personer att uttala sig om 

Åsell. 
Förhöret slut kl 13.30 

Anteckningarna relaterade för Nilsson som godkänner dessa. 

Stockholm som ovan 

� ndersson 
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