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över förhör med bussföraren BENNY Andree Lundqvist, 

född 561229-9379, boende Vidargatan 45, b v, Märsta. 

tel. 0760/ 196 04. 

Förhöret har hållits per telefon pga tidsskäl enär 

Lundqvist varit oanträffbar . 

Förhöret hållet av krinsp Alf Andersson. rikskriminalen 

fredagen den 16 juni l98ffunder tiden 12.10 - 12.20 . 

Lundqvist underrättades om att han skulle höras beträffande sin kännedom om Algot 
Asell med anledning av att denne framträtt som vittne i utredningen av mordet på 
Olof Palme. Lundqvist underrättas även om att förhöret ingår i förundersökningen 

av mordet. 

Lundqvist uppger att han icke känner Algot Asell. Lundqvist har läst om Asell i tid

ningar och har genom sina förädrar fått vetskap om att Asell haft kontakter med 

Lundqvist fader, Patrik Lundqvist. 

Lundqvist uppger att han fredagen den 28/2 1986 befann sig i sin dåvarande bostad 

på Lyckostigen i Märsta. På kvällen ringde han till sin moder och talade med henne 

orn att få skjuts till en ort som heter Rasbo Kil där de skulle titta på en Saab 

som var utannonserad till salu. På påföljande morgon ringde modern, Eivor Lundqvist 

till Benny. Hon frågade om Benny hört vad som hänt. Benny hade svarat nekande till 

detta eftersom han inte haft radion påslagen. Mamman berättade då att Palme mördats . 

Oe åkte sedan till Rasbo Kil för att titta på Saaben. Under resan hade de bilradion 

på och kunde följa nyetsrapporteringen från mordspaningarna. Oe 

även att folk var som förlamade över mordet och 

köpte icke Saaben . 

att allmän för-Lundqvist minns 

stämning rådde. 

Palme mördades. 

Lundqvist är helt säker på att resan företogs dagen efter att 

Lundqvist har ingen vetskap om att Asell ringt på dörren hos föräldrarna, ldungatan 

3, Märsta förrän Asell framträtt i Palmeutredningen. Lundqvist har inget minne av 

att föräldrarna talat om detta för honom. 
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