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Hon höres i Palmeutredningen. 

Protokoll fört vid förhör med, 
sjukpensionären, NILSSON, VALBORG, 290121-780 

Bostadsadress Box 92, 195 22 Märsta, 
tfn 0760-43293 eller 43327. 

Hon höres i sin bostad, måndagen den 
12 juni 1989 med början kl 13.15. 
Förhörsledare: krinsp Per Gu�tavsson. 
Förhörsvittne: ej tillgängligt. 
Inga övriga närvarande. 
Bandupptagning. 

Valborg Nilsson informeras vidare om att hon skall höras angående sin bekant

skap med Algot Åsell . 

Fredagen den 9 juni 1989, ringde Algots dotter Marie-Louise hem till Valborg 
och berättade att hon i lokaltidningen i Östersund, läst att Algot Åsell lämnat 
uppgifter angående kvällen den 28 februari 1986. Av tidningsartikeln framgick 
att Algot den aktuella kvällen sett den så kallade 42-åringen, som för närvaran
de är åtalad för mordet på statsminister Olof Palme på pendeltågsstationen i 
Märsta. Han var till 9510 säker på att ha sett den åtalade mannen vid Märsta pen
del tågsstation under mordkvällen. 

En tid efter det att 42-åringen gripits och häktats, misstänkt för mordet på 
statsminister Olof Palme, så blev det också känt att den misstänkte bott i Rote
bro. När Valborg fick reda på detta, .så talade hon med sin make Nils om att hon 
inte skulle bli särskilt förvånad över om även Algot Åsell dök upp i de här 

sammanhangen. 
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Med detta vill Valborg mena att även Algot tidigare bott i Rotebro och inte 

långt från den misstänkte 42-åringens bostadsadress. 

Den sista tiden hade Algot Åsell bott i närheten av Rotsunda Torg i Rotebro. 

Valborg känner också till att Algot även umgicks med de så kallade A-lagarna 
i Sollentuna Centrum. 

au4vr UDJIS'i6-)3 

Valborg har känt Algot Åsell sedan cirka 50 år tillbaka. Hennes make Nils är 
halvbror till Algot. för cirka 15 år sedan, inträffade en händelse som gjorde 
att Algot mer eller mindre förbjöds att komma och hälsa på henne och maken Nils. 

Upprinnelsen var att Algot kommit på besök och vid tillfället fanns Valborgs 
dotterdotter i huset, varvid Algot sade att han ville att dottern skulle följa 
med ut till Arlanda. Algot hade bil och han, Valborg samt den då S-åriga dotter

dottern åkte ut till Arlanda. 

Efter diverse malörer på Arlanda, framkom att Algot Åsell var spritpåverkad och 
personalen på Arlanda förbjöd Algot att köra vidare. 

Valborg uppger att hon själv varken kände någon spritlukt eller på annat sätt 
förstod att Algot under bilfärden varit alkoholpåverkad. 

Personal på Arlanda erbjöd sig att skjutsa tillbaka Valborg och dotterdottern, 

samt även Algot till bostaden i Bromsta. 

Väl hemma i bostaden kom maken Nils hem och i köket uppmarksammade man en tom 
wiskyflaska. 

När Nils fått klart för sig vad som hade hänt, blev Algot avvisad från bostaden 
och förbjuden att återkomma. 

� � 

Algot Åsell hade flyttat ner till Stockholm, omkring 1972 och kom sedemera att 
f)yfla ihop med en kvinna, som hette Majvi Linder i Rotebro. 1981 eller 1982 

� avled Majvi Linder och lägenheten man då bodde i, tillföll Majvi Linders barn. a»..,f,�,., .  0 
\16�1>-,, 
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I anledning av detta, blev Algot Åsell bostadslös. Efter detta fick hon veta 
att Algot bodde på flera olika ställen och blev en så kallad uteliggare och 
kom att bo i bland annat källarskrubbar, samt även något skjul i Rotebro. 

GS 

Efter cirka ett halvår erhöll Algot en lägenhet i Rotsunda. Algot bodde kvar i 
denna lägenhet tills han blev vräkt. Anledningen till vräkningen, är så vitt 
Valborg vet, den att Algot inte betalade hyran. 

Valborg tror att Algot Åsell, flyttade från Rotsunda upp till Östersundstrakten 
någon gång strax före Jultiden 1986 . 

Hon drar sig nu till minnes att Åsell, efter det att han lämnat Rotsunda, flyt
tade upp till Hammarstrand, där han bodde en tid på ett hotell. Hotellnotan skulle 
betalas av Åsells bror. Vad Valborg fått höra, hade Åsell lämnat hotellen utan 
att betala hotellräkningen. 

Valborg drar sig också nu till minnes att det via massmedia, framkommit att Åsell 
uppgivit att han på morgonen den 1 mars 1986, i sin lägenhet, slagit på radion 
för att lyssna på countrymusik. Anledningen var att hans dotter Gunilla, spe

lade i någon countryorkester. Dotter hade spelat in en skiva, som Åsell nu ville 
höra om den spelades i radion . 

Valborg vet att dottern Gunilla inte spelade in någon countryskiva, förrän 1987. 

Någon gång omkring åren 1985 eller 1986, fick Valborg ett telefonsamtal från en 
okänd man, som sade att hennes make Nils och sonen Sture skulle ta en taxi hem 
till en person som heter Säll i Rotebro. Mannen i telefonen sade att de kunde 
åka taxi dit, för att därifrån skulle man komma att åka i likbil. Efter en stund 
av detta samtal, fick hon även prata med Algot Åsell. 

Hotet anmäldes till Sollentunapolisen. Huruvida någon anmälan upprättades, kän
ner Valborg inte till, men hon fick beskedet via telefon att det inte fanns nå
gonting att göra. 

i O När Valborg fick höra Algots dotter Marie-Louise läsa upp vad som stod i de 
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lokala tidningarna i Östersund angående Asells iakttagelser under mordkvällen, 

så var hennes spontana tanke att detta inte var verklighet, utan att Asell är 

en mytoman. Dottern nämnde också någonting om att fadern Algot ville frottera 

sig i lögner. 

Personligen har Valborg inte träffat Algot Asell, sedan den dagen för 15 år se-

dan, då maken körde ut honom från deras bostad. 

Beträttande p ersonen Al g ot Asell så u ppg er Valbor g att han lämnade sin första 

hustru Alice, när hon låg på BB i Jämtland. Detta inträffade för cirka 46 år 

sedan och under tiden som Alice låg på BB, sålde Algot hela hemmet och försvann. 

Många år senare träffade Algot Eivy Lind, som han sedemera gifte sig med. De fick 

fyra barn och Valborg uppger vidare att Eivy Lind kom från ett rikt bondhem uppe 

i Brunflo. Redan innan Eivy Linds föräldrar gått bort och hon fått ärva förmö

genheten, så började Algot att avyttra många gamla fina saker från hemmet. Algot 

sålde bland annat gamla fina silversaker, utan medgivande. 

Förhöret avslutas klockan 14.15. 

F = Förhörsledare 

N = Nilsson, Valborg 

F. 

N. 

F. 

N. 

F. 

N. 

Valborg, du har ju varit närvarande hela tiden, när jag har dikterat in 

berättelsen på bandet och jag tänkte avslutningsvis fråga om det är riktigt 

det jag har talat in 7 

Jaa, det är det. I den mån jag kommer ihåg tider. 

Vill du lyssna igenom bandet? 

Nej, det behövs inte, jag vet att det är riktigt vad vi har pratat. 

Du godkänner förhöret, med andra ord? 

Jaa. 

Märsta som ovan 

Per Gustavsson/krinsp. 
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