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FOrh01:,;p1ot Promemoria 1989-06-13 EA 

Protokoll fört vid telefonförhör med 

Nilsson, ESTER Margareta, född 200420-

8209. Boende Postlåda 3184, 830 30 Lit, 

telefon 0642-20420 . 

Förhöret hållet per telefon lördagen 

den 10 juni 1989 med början klockan 

09.15. 

Förhörsledare: krinsp Håkan Ström . 

Före förhörets början informerades Nilsson om att detta avsåg hennes kännedom 

om Algot Asell. 

Enligt en till östersundspolisen inringd uppgift skall Ester Nilsson ha upp

gifter att lämna angående Algot Asell. Ester Nilsson förnekar att hon själv 

varit i kontakt med polisen. Hon uppger att hon sedan cirka nio månader till

baka känt Algot Asell. De var tidigare ej bekanta med varandra. Algot Asell 

bodde hos Nilsson under cirka 8-9 månaders tid. De var "fästfolk". På fråga 

om Algot Asell gick att lita på, uppgav Nilsson att så ej var fallet. Hon 

ville dock ej ytterligare precisera vad hon avsåg med detta . 

På fråga om Algot Asell vid något tillfälle talat om mordet på Olof Palme med 

henne, uppgav Nilsson att Algot Asell vid något tillfälle nämnt att han trodde 

inte det var den person som satt häktad som gjort mordet. Algot Asell visste 

vem denna person var. Han kände dock inte honom. Algot Asell nämnde inte att 

han skulle ha sett den häktade 42-åringen på mordkvällen. Nilsson blev förvån

ad över tidningskriverierna. Hon vet dock inte om han talar sanning. 

F .. rhörsanteckningarna upplästa och vidkända. Förhöret avslutat 09.30 . 
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