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FOrhOrsprot Promemoria 0613 CT 

Protokoll fört vid förhör med NYSTRÖM, 

Harry f. 241118-8218, boende Storhögen 

4436, 830 30 Lit. Tfn: 0642-4003I. 

Nyström är egen företagare under adress 

som ovan. 

Förhöret hållet per telefon lördagen 

den 10 juni 1989 med början kl. 10.15. 

Förhörsledare: Krinsp Lars Hamren 

Innan Nyström höres uppger han att han vill vara anonym och att hans uppgifter 

inte ska komma fram till den person som kommer att avhandlas i förhöret. 

Nyström underrättas om att han skulle höras med anledning av att han den 9 

iuni 1989 vid kl. 14.30-tiden ringt in ett anonymt samtal till polisen i 

Östersund med anledning av hans kännedom om en person som heter Algot Asell. 

Nyström uppger att Algot Asell varit .sambo med Nyströms svärmor vars namn 

w är Ester Nilsson . 

Samma kväll som den s.k. 41-åringen häktades - alltså i december 1988 - be

fann sig Nyström tillsammans med Algot, sin hustru och svärmodern Ester 

Nilsson hemma hos svärmodern. Dådiom att tala om den person som häktats för 
mordet på Olof Palme talade Algot Åsell om att han kände den s.k. 41-åringen. 

I samband med detta så talades det om att det måste vara farligt att känna 

en sådan person som 41-åringen med tanke på de skriverier som hade varit i 

tidningarna då denne använde kniv och så vidare. �lgot hade då sagt att han 

inte på något sätt var rädd för 41-år ingen. Nyström uppger att Algot be
rättade att han och 41-åringen hade kommit överens om att de skulle göra 

upp på torget - om det var i Rotebro eller Sollentuna kan Nyström inte 

uppge - men då Algot Asell hade kommit ner till torget för att vara med om denna 

uppgörelse hade 41-åringen aldrig vågat komma till torget, detta enligt Algot 

0 Asell. 
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Nyström upper att i samband med att 41-åringen häktades och det stod i tid

ningen om detta så hade__Algot Asell - som tidigare nämnts - att han kände 

41-åringen. Nyström uppger spontant att i samband med detta så hade han� 
sagt någonting om att han träffat den s.k. 41-åringen den 28 februari 1986 

oå någon pendeltågsstation eller på någon annan plats . 

Detta faktum att Algot Åsell inte sagt någonting om detta sammanträffande 

tycker Nyström är konstigt. Nyström uppger att det verkar som om "Algot Åsell 

läser sig till sin historia'' . 

Nyström uppger att han får intrycket av att Algot Asell är en sådan person 

som med uttalanden och göranden vill - på något sätt - vara huvudpersonen. 

Då Nyström, som tidigare nämnts, säger till Algot Åsell att han tycker att 

41-åringen verkar farlig så förklarar Algot för Nyström att det, som tidi

gare sagts i detta förhör, var 41-�ringen som sagt åt Algot Åsell att de 

skulle göra upp men att 41-åringen inte vågade komma till den avtalade upp

görelseplatsen. 

På fråga om hur länge Nyström känt Algot Åsell så uppger Nyström att han gjort 

detta sedan maj 1988. Vidare så uppger Nyström att han tycker att Algot Åsell 

är en person som i princip bara ljuger i allt han säger utan att han direkt kan 

precisera något angående denna uppgift . 

Nyström vill poängtera att han tycker det är väldigt konstigt att Algot Åsell 

inte sagt någonting om att 41-åringen skulle vara oskyldig till brottet mot 

Olof Palme då han träffade honom samma kväll i Märsta i samband med de i för

höret relaterade omständigheterna. 

Förhöret avslutat kl. 10.40 . 
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