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Protokoll 
överförhör med pensionären Jansson, Sten 240525-1352 
Heimdalsvägen 20, 194 52 Upp.lands-Väsby. 

Förhöret hållet i Janssons bostad av krinsp Alf 
Andersson, onsdagen den 14/6 1989 med början kl 18.10 
utan tillgång av förhörsvittne . 

Jansson underrättades om att han skulle höras beträffande sin kännedom om Algot 

Asell och då närmast om en incident i Sollentuna Centrum där en vakt skulle blivit 
misshandlad där Christer Pettersson var inblandad. 
Åsell har uttalat sig i utredningen om mordet på Olof Palme vilket Jansson känner 
till genom massmedia. Jansson är införstådd med att förhöret ingår i förundersök
ningen av mordet. 

Jansson uppger att via Aftonbladet blev uppmärksammad på att Åsell gett sig till 

känna och lämnat Christer Pettersson alibi för mordet på Palme genom att påstå 
att Christer befann sig i Märsta mordkvällen kl. 23. 30. 

Jansson uppger att han blev bekant med Asell under en tid han arbetade på arlanda 
flygplats för cirka 20 år sedan. Jansson körde en bandtraktor. En man som senare 
visade sig vara Algot Asell körde en grävtraktor. I ett samtal sade Asell att han 
ägdeden traktor han körde. Jansson kom senare att tala med den åkare som stod för 
arbetet och frågade denne varför han lejt in en traktor enär han hade ett 10-tal 
traktorer själv. Akaren hade då svarat att det var hans traktor och att Asells 
uppgift om ägarförhållandet var lögnaktigt. Jansson fick en negativ uppfattning 
av Asell genom den lögn han kom med v i.d första mötet dem emellan. 
Jansson har sedermera arbetat som vakt i Sollentuna Centrum hos företaget Larmassi 

stans och därigenom ofta sett Asell. Jansson har sett att Asell vid några tillfällen 
halsat brännvin i centrum och vid många tillfällen märkt att Asell varit påverkad 

av sprit utan att för den skull kunnat anses berusad. Jansson har sett Asell till
sammans med A-lagarna på bänkar och buskage bl a i sällskap med Hogge Holmqvist 
och Gunnar Pettersson och andra som brukar vara tillsammans med Christer Pettersson. 

I juli månad 1984 eller 1985 hade Jansson semester. Under hans semester arbetade 
en vakt från Larm-assistans som blev misshandlad. Jansson känner ej vakten till 
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namn men beskriver honom som cirka 25 år, ljus, 180, tystlåten. Vakten flyttade 
senare till Larmassistans larmcentral. 

Vakten berättade för Jansson att en finne eller liknande kommit i delo med Christer 

Pettersson. Det handlade om någon spritpåse. Det var Christer Pettersson som blev 
angripen av finnen. Den okände hade belagts med handbojor och avhämtats av polis . 
Christer Pettersson polisierades aldrig utan anmodades att självmant infinna sig 
på Sollentuna polisstation som förmodad målsägare. Vakten hade fått spräckt läpp 
av någon smäll. Åsell har varit med och hjälpt vakten att hålla fast våldsmannen . 
Jansson kan inte känna igen Åsells uppgifter i massmedia beträffande sina göranden 
på platsen m m. Jansson misstänker att Åsell ljuger om händelseutvecklingen vilket 
kan vara ett mått på Asells tillförlitlighet som vittne. 

Jansson uppger att Erling Poulsson tel 730 50 70 kan lämna upplysningar om den 
vakt som blev misshandlad enligt ovanstående berättelse. 

Förhöret slut kl 18.40 
Jansson tar del av utsagan och lämnar densamma utan erinran 
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