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Hon höres i Palmeutredningen. 

Protokoll fört vid förhör med, 

behandlingsbiträde OLSSON, EMMY Maria, 

251024-1405. Boende Heimdalsgatan 42, 

195 51 Märsta, tfn 0760-16675. Anställd 

inackorderingsdhemmet Vallstavägen 74 

i Sigtuna kommun, tfn 0760-26446. 

Hon höres i sin bostad måndagen den 

12 juni 1989 med början kl 10.50. 

Förhörsledare: krinsp Per Gustavsson 

och krinsp Alf Andersson/RK-A2. 

Inga övriga närvarande. 

Bandupptagning. 

Emmy Olsson informeras vidare om att hon skall höras angående sina förhavanden 

under kvällen den 28 februari 1986 och sin bekantskap med Algot Åsell. 

Fredagen den 9 juni 1989, fick Emmy Olsson via radio och TV höra Algot Åsells 

röst. Hon kände igen mannens röst, när han berättade att han kvällen den 28 feb

ruari 1986 observerat den så kallade 42-åringen, som för närvarande är åtalad 

misstänkt för mordet på statsminister Olof Palme . 

Den första tanken Emmy fick när hon hö rde Algot Åsell i radion, det var att hon 

blev något förvånad över att han gick ut med sitt namn och då särskilt med tan

ke på Algot Åsells anhöriga. 

Emmy och hennes make Aron flyttade 1973 till Heimdalsgatan 42 i Märsta och har 

sedan dess bott på denna adress. På fråga om Algot Åsell besökt henne och Aron 

i deras nuvarande lägenhet, så uppger Emmy att hon inte tror att Algot varit där. 
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Hon poängterar dock att hon är lite osäker på den här uppgiften. Algot har tro

ligen ringt vid ett eller två tillfällen under årens lopp. 

Beträffande kvällen den 28 februari 1986, så förmodar Emmy att hon och maken 

tillbringade kvällen hemma i bostaden. Tidigare under dagen hade maken kört taxi 

och enligt en almanacka, som Emmy tittade i, i samband med förhöret, framgick 

det att maken kört det så kallade förmiddagspasset. 

Passet varade från tidiga morgonen fram till cirka 14-tiden på eftermiddagen . 

I regel när Aron kört taxi hela dagen, så var han väldigt trött på eftermiddagen 

och kvällen. 

Emmy uppger att hon inte har något direkt minne över vad hon och maken gjorde 

under kvällen den 28 februari 1986, men förmodar att det var väl som vanligt 

att maken låg och sov och hon satt uppe och tittade på TV. På fråga om hon fått 

något besök den aktuella kvällen, så uppger Emmy att det kan hon inte tänka sig. 

Vid tiden för mordet på Palme, så arbetade Emmy var tredje helg på inackorderings

henvnet i Märsta. Normalt så arbetar hon tillsammans med en kvinna som heter Elisa

beth. Hon kommer ihåg att Elisabeth den 1 mars 1986 fyllde 30 år och att hon 

berättade för Emmy att hon fått en något underlig födelsedag, i anledning av mor

det på Olof Palme . 

Emmy är nu lite osäker på om Elisabeth tagit ledigt ifrån jobbet i anledning av 

sin födelsedag, som hon skulle fira i Visby eller om hon så att säga var ledig 

ändå. 

I samband med förhöret tittar Emmy i en kalender över 1986 och det framgår då 

via den att hon skulle ha arbetat i en så kallad C-tur under kvällen den 28 

februari 1986. Detta innebär att hon arbetade mellan klockan 15.30 till 22.00. 

Dagen efter den 1 mars 1986, började Envny sitt arbete klockan 12.00. Hon minns 

att hon på morgonen denna dag, skulle lyssna på Hasse Tellemar på radion, men 
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fick då beskedet via extra nyheter att statsminister Olof Palme blivit mördad. 

Lägenheten är belägen på 3 trappor och när man kommit upp för trapporna till 

våningsplanet, går man en bit bort till höger, varefter lägenhetsdörren är be

lägen till vänster. På våningsplanet finns två olika lägenheter . 

Beträffande ytterporten till Heimdalsgatan 42, så låses den på automatisk väg 

)<lockan 21.00. På fråga om någon kan komma in genom porten utan nyckel, så upp

ger Emmy att hon finner det ganska otroligt, men personen som vill in i trapp

huset, kan ju i så fall följa med någon annan boende. 

Om det nu vaar så att Emmy hade arbetat på inackorderingshemmet under kvällen 

den 28 februari 1986, så uppger hon i så fall kommit hem till sin bostad 5 till 

10 minuter efter arbetstidens slut. Hon hade i så fall färdats med bil till och 

från arbetet. 

På fråga om hon eller maken skulle öppnat dörren under kvällen om det ringde, 

så uppge Emmy att man förmodligen inte skulle göra detta, om det inträffade 

efter klockan 21 och ytterporten hade låsts. Enda gången man i så fall skulle 

öppnat lägenhetsdörren, det var i fall man väntade besök. Lägenhetsdörren är 

inte försedd med något tittöga, så man kan se vem som står i trapphuset. Det 

har vid något tillfälle, dock väldigt sällan, hänt att så kallade tavelnasare 

kommer och ringer på lägenhetsdörren. Det är väldigt lite spring med nasare i 

trapphuset, men hon minns att när det för en tid sedan ringde på lägenhetsdörren 

och hon öppnade då inte, men tittade efter en stund ut genom fönstret och såg 

då att det var en tavelnasare som promenerade iväg . 

På direkt fråga om Algot Asell besökt henne och maken under kvällen den 28 feb

ruari 1986, så uppger Emmy att hon inte alls har något minne av detta. Hennes 

make har ej heller berättat om att Algot skulle ha varit där, den aktuella kväl

len. 

För cirka två år sedan, drabbades hennes make Aron av sjukdomen afasi och till

bringar tiden till och från på Märsta sjukhem. 
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Om Algot Asell har några ytterligare bekanta, känner Emmy inte till, men det 

kan vara så att han har en halvbror i Märsta. 

r = förhörsledare 

0 = Olsson, Emmy 

F. Ja Emmy, du har ju varit närvarande hela tiden, när jag har dikterat in din 

berättelse här på bandet, så jag skall avslutningsvis fråga, är det riktigt 

det jag har talat in? 

0. Ja, det är det . 

f. Vill du lyssna igenom bandet ? 

0. Jaa . 

F. Ja Emmy, du har ju lyssnat igenom bandet, så jag tänkte fråga, godkänner du 

förhöret och är det nånting du vill tillägga till den här berättelsen? 

0. Jag godkänner förhöret och har ingenting att tillägga. 

f. Förhöret avslutas efter det att Emmy lyssnat igenom bandet, klockan 12.02. 

Märsta som ovan 

Per Gustavsson/krinsp 
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