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Norlin, Kjell Göran, född 380417-1019. 

Förhöret hållet på Tidaholmsanstalten 

lördagen den 4 februari 1989, med 

början klockan 10.30 . 

Förhörsledare: krinsp Lars Hamren. 

Förhörsvittne ej tillgängligt . 

Norlin underrättas om att han skulle höras kompletterande till tidigare hållna 

förhör med honom. 

Angående sina förehavanden den 28/2 1986 så uppger Norlin att han vid detta 

tillfälle satt på Norrtäljeanstalten, och det var på denna anstalt han fick reda 

på att mordet på Olof Palme hade skett. 

På fråga om Norlin besökt spelklubben Oxen så uppger Norlin att han besökt denna 

klubb vid två till fällen. Första tillfället var någongång i mars-april, efter 

det att han muckat från fängelsestraff, eventuellt säger Norlin så kan det ha 

varit något tidigare än mars. Aret var förmodligen 1986 . 

Orsaken till att Norlin besökte spelklubben Oxen var det att han var ute och åkte 

bil tillsammans med en kompis vars namn han i dagsläget inte kommer ihåg, och i 
samband med denna bilfärd så fick de "soppatorsk", och samband med detta bensin

stopp så hade hans kompis då talat om för Norlin som då inte visste att spel

klubben låg där den gjorde. Norlin hade då gått ner till den aktuella spel

klubben enär de hade fått bensinstopp inte långt från denna plats, och på spel

klubben hade han gått in och där pratat med en man i 50-årsåldern. Norlin hade 

talat om vad hans ärende var och han hade tillsammans med den aktuelle mannen 

gått ner i ett garage och där hämtat en rund specialdunk, en sån dunk som för
varas i fälgen på reservhjulet. Norlin uppger att dunken förmodligen hämtades 
ur en Mercedesbil. 
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Mannen som var med Norlin och hämtade den aktuella dunken beskrivs såsom i 50-
årsåldern, lite kraftigt byggd, snyggt vårdat klädd, kostym och slips. Norlin 
uppger att han uppfattar mannen såsom vara en "hälaretyp". 

Efter att ha hämtat den aktuella dunken lämnade Norlin omedelbart spelklubben . 

Norlin uppger att han dagen efter att ha lånat den aktuella bensindunken, åkt 

tillbaka med denna dunk till klubben och då lämnat dunken till en tjej som han 
då träffat innanför entredörrarna till klubben. Oenna tjej heter, vad Norlin 
nu kan påminna sig, förmodligen Ann-Britt Jörnstedt. 

Norlin uppger att de vid sistnämnda tillfället befann sig cirka 3-4 personer 

på klubben, och vid detta besök tittade Norlin sig omkring i lokalerna utan 

att dock spela. 

Norlin poängterar att han inte besökt den aktuella klubben mer än ovan nämnda 

två gånger. 

På fråga om Norlin träffat Christer, den Christer som då avses är den Christer 

som han var ute och hälsade på ute i Rotebro i april 1986 tillsammans med Harry 

Miekkalinna, så uppger Norlin att han inte träffat denne Christer tidigare än 

vid detta tillfälle. 

På fråga om Norlin vid något tillfälle innehaft något blåsinstrument, så uppger 

Norlin att han haft ett sådant som han har haft liggande i en garderob ute vid 
Arsta Gummi där han bodde, Nynäsvägen 2 i Stockholm. Norlin uppger att denna 

adress bodde han på ett tag och i själva verket var det en person vars namn 

han i dagsläget inte kommer ihåg, mannen ifråga hade ett konstigt efternamn 

och var för övrigt enbent, denne man stod för kontraktet till lägenheten. 

Enligt Norlin skulle modern till den enbente mannen bo någonstans ute i Välling

by. 

, Norlin uppger att han efter en anstaltsvistelse då han muckade den 1/1-87, och 
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kom tillbaka till lägenheten på Nynäsvägen 2 så var det aktuella instrumentet 

borta. för Norlin hade den enbente talat om att han pantsatt instrumentet. 

Norlin förevisas här ett kvitto där det står att en Kjell Norlin mottagit ett 

stycke blåsinstrument och betalat full likvid för detta, och då Norlin före

visas det aktuella kvittot uppger han att det är han som har skrivit detta 

kvitto och att det måste vara frågan om det instrument som han tidigare talat 

om . 

Angående de två som har skrivit under kvittot såsom varande säljare så uppger 

Norlin att den här Diana Bengtsson vad han nu kommer ihåg hade hittat instru
mentet på någon vind. Angående betalningen av instrumentet så hade denna för

modligen varit att de båda säljarna hade fått så som Norlin uttrycker det 
"varsin rökare". Någon kontant betalning förekom förmodligen inte. 

Angående Bengtsson, 0iana så uppger No rlin att han vet vem detta är, och att 

det är tjej som bodde tidigare i en husbil någonstans ute i Spånga tillsammans 

med någon kille. Vad denna kille heter eller hette det vet Norlin inte. 

Dit te 
Angående den andre som har skrivit under kvittot, l� Engström, så uppger han 
att han inte direkt kommer ihåg denna person men att han känner en Ditte som 

skulle bo ute i Skärholmen. Norlin uppger dock att han inte vet om det är denne 
Ditte som skrev på kvittot. 

Då Norlin får reda på att det aktuella kvittot anträffats hos den tidigare 

nämnde Christer, så uppger han att han kan ha glömt detta kvitto tillsammans 

med några andra lappar och adresser och så vidare då han var hemma hos Christer 

i Rotebro i april -86 tillsammans med Harry Miekkalinna och Kicki. Norlin upp

ger att han har ett svagt minne av att han i samband med detta besök glömt 

något plastfodral liknande, med lite olika lappar och adresser i. Norlin uppger 

vidare att det efter denna händelse inte har blivit tillfälle att åka ut till 

Christer och hämta det han hade glömt. 
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Norlin uppger med det bestämdaste att h.an inte visste vem Christer var förrän han 

träffat hon om i april 1986. Norlin uppger också att han aldrig har varit hemma 

hos Christer efter detta tillfälle. 

Eventuellt har Norlin pratat med Harry Miekkalinna om att han hade glömt den 

aktuella plastmappen eller plastfodralet hemma hos Christer vid deras besök 

där 

Norlin uppger att såsom orsak till att han inte försökt ta reda på grejerna 

kan också ha varit att han "torskade" strax efter den aktuella händelsen i 

april 1986. 

Angående Christer så uppger Norlin att han pratat med någon polis på häktet i 

Kronoberg i samband med att greps med ett hekto amfetamin vid något tillfälle 

efter mordet på Olof Palme. Han hade då talat om för förhörsledaren att han 

träffat denne Christer och att han tyckte att polisen borde kolla denne med 

anledni11g av mordet på Olof Palme. Vidare så uppger Norlin att han vid sitt 

besök hemma hos Christer hade sett att Christer vid fotändan på sängen hade 

haft en bild av Palme uppsatt på väggen. Denna bild hade varit inramad och 

försedd med glas, och på fotot hängde det draperat med svarta band, typ sorg

band. Norlin uppger att han eventuellt nämnt detta för den tidigare nämnde 

polisen på Kronobergshäktet . 

Norlin upplyses om att det finns uppgifter om _att han skulle ha varit hos 

Christer ett år innan mordet på Olof Palme, han säger då han får reda på att 

sådana uppgifter finns, att detta 

han bara varit hos denne Christer 

måste vara .fil och poängterar återigen att 

vid det tidigare nämnda tillfället. Enligt 

Norlin så har dessa uppgifter om att han varit hos Christer innan mordet på 

Olof Palme förmodligen i såfall kommit ur någon form av missförstånd. 

�� 
På fråga om Norlin känner någon Peo Per sson, så uppger han att han gör detta. 

Vart denne Peo Persson skulle bo vet han dock inte. Förmodligen har Norlin � ; 
, suttit ihop med denne några månader, eventuellt på Norrtäljeanstalten, när 
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detta skulle ha skett kan Norlin inte uppge. Norlin uppger dock att med någon 

Peo Persson har han inte suttit ihop med på Tidaholmsanstalten. Norlin uppger 

vidare att han känner ytterligare en Peo Persson som är' enligt Norlin "en HIV
kille". Denne Peo Persson skulle bo någonstans i Gröndal, åtminstone gjorde 

han det då Norlin senast var ute. Norlin beskriver denne person såsom varande 

en lägenhetstjuv. Beskrivning i övrigt på den sistnämnde Peo är i öv.rigt att 

han är i 25-30-årsåldern och har mörkt krulligt hår. 

Den förstnämnde Peo Persson uppger Norlin att han känner från Kocksgatan, och 
då hade lärt känna denne genom en person vid namn Kurre Cedenström. Denne Peo 

Persson skulle vara ljus, Norlin säger här albinoliknande, blekfet med säckig 

hållning. 

CJ'v'-"- På fråga om Norlin känner någon Lars-Ake Larsson så uppger han att han inte 

' \0110Z:) känner någon sådan person. Någori person vilken kallas "Lata" känner han inte 

IL,\) heller. Norlin uppger dock att han känner någon person som kallas för Larsa, 

och denna Larsa skall vara en så kallad "horse-snubbe" och vara i 25-30-års

årdern, något ytterligare om denne Larsa kan Norlin inte uppge. 

• i 

Norlil förmodar att han suttit tillsammans med någon eller några på Tidaholm, som 

han vid något tillfälle har berättat för att han varit på besök hos 41-åringen, 

och att de i samband med detta talat om Palme, och Norlin menar med detta att 

det i samband med detta snack kan ha uppkommit något rykte om att han skulle 
ha känt 41-åringen innan mordet på Olof Palme. 

1 övrigt har Norlin ingenting att tillägga till innevarande förhör. 
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detta skulle ha skett kan Norlin inte uppge. Norlin uppger dock att med någon 

Peo Persson har han inte suttit ihop med på Tidaholmsanstalten. Norlin uppger 

vidare att han känner ytterligare en Peo Persson som är enligt Norlin "en HI\1-

kille". Denne Peo Persson skulle bo någonstans i Gröndal, åtminstone gjorde 

han det då Norlin senast var ute. Norlin beskriver denne person såsom varande 

en lägenhetstjuv. Beskrivning i övrigt på den sistnämnde Peo är i öv.rigt att 

han är i 25-30-årsåldern och har mörkt krulligt hår. 

Den förstnämnde Peo Persson uppger Norlin att han känner från Kocksgatan, och 

då hade lärt känna denne genom en person vid namn Kurre Cedenström. Denne Peo 

Persson skulle vara ljus, Norlin säger här albinoliknande, blekfet med säckig 

hållning. 

jQl;;V"- På fråga om Norlin känner någon Lars-Ake Larsson så uppger han att han inte 

' ' D'10'-') känner nägOl'l sådan person. Någon person vilken kallas "Lata" känner han inte 
�b 1 heller. Norlin uppger dock att han känner någon person som kallas för Larsa, 
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och denna Larsa skall vara en så kallad "horse-snubbe" och vara i 25-30-års

årdern, något ytterligare om denne Larsa kan Norlin inte uppge. 

Norlil förmodar att han suttit tillsammans med någon eller några på Tidaholm, som 

han vid något tillfälle har berättat för att han varit på besök hos 41-åringen, 

och att de i samband med detta talat om Palme, och Norlin menar med detta att 

det i samband med detta snack kan ha uppkommit något rykte om att han skulle 

ha känt 41-åringen innan mordet på Olof Palme. 

I övrigt har Nor lin ingenting att tillägga till innevarande förhör . 

(Jrhöref avslutat Tidaholm som ovan klockan 12.15. 
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