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Protokoll fört vid förhör med, 

NORLIN, KJELL Göran, fedd 380417-1019. 

Saknar f.n bostad, men kan anträffas 

via skyddskonsulenten Observatorie

gatan 20, Stockholm , tfn 08-30 50 85. 
Förhöret hållet i Rikskriminalens 

lokaler, fredagen den 7 oktober 1988 

med början klockan 09.30 . 

Förhörsledare: krinsp Ingvar Kjellvås 

och krinsp Thure Nässen. 
Förhörsvittne: ej tillgängligt. 

Bandupptagning. 

Norlin informemras om att han skall höras, i anledning av att hans namn dykt 

upp i utredningen om mordet på Olof Palme. 

\ 0 ""'"' Nor l.i.n till frågas om han har något minne, av någon bil färd till någon av 

h�e,\A.w,\ ""ttockholms norra förorter, i april 1986. Han säger då att visst har han minne 
1 d t· h h 0 kt t·11 d Mikalinna h t· · r· · • v av e· ca oc an a e 1 sammans me ........... oc en JeJ. JeJens namn 

kommer han dock inte ihåg. Men som han säger, tjejen tog lite illa vid sig, 

så hon var inte ordentlig på flera dagar. Vid aktuell tidpunkt bodde Kjell 

• 
hos en kille på Sockenvägen 2. Vad denna kille heter , kommer inte Kjell ihåg 

idag, men han var runt 28 - 30 år och hade amputerat en av benen nedanför 
knät. Den aktueulla dagen, när färden inträffade, var troligtvis en söndag. 

Man är lite osäker och säger att det kan lika gärna vara en lördag. Något 

helgaktigt i alla fall. Någon gång på morgonen, hade Harry ringt till Kjelle. 

Oe kom överens om att Harry skulle komma hem till Kjelle, för att de skulle 

diskutera någonting. Harry och tjejen anlände till Kjelle vid cirka 8 - 10-
tiden på förmiddagen. När Harry och tjejen kommit, satt de och pratade en 

halvtimme, 45 minuter. Vad de diskuterade, kommer Kjelle idag inte ihåg. 

Kjelle tillägger här att det som var viktigt, som Harry och han diskuterade, 

var att Harry inte hade någon bil, men däremot gott om pengar. Harrys ärende 
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var att han ville bli skjutsad någonstans, för att han hade blivit utsatt 

för terror, som han inte hade gjort rätt för. Den som utsatte 1:1t�?ttr:ir:i? .. 

för terror, var en kille vid namn Roger Östlund, som Kjelle känner väl. Vi

dare var det en kille till, som han inte vet namnet på. Om den andra killen, 
berättades det olika saker, som han idag inte kan komma ihåg. Harry berätta

de dock att de här två killarna, Roger östlund och den andra, hade varit 
hemma i hans lägenhet och tagit ägodelar som tillhörde Mika Hi:ii:i?� tjej Ann 
och honom själv. Bland annat hade de tillgripit en kamerautrustning som till
hörde Ann, päls och en radiokassettapparat på nåt sätt och vissa andra grejar . 

l<amerautrustningen som tillhörde Ann, var tydligen viktig för hon höll på 

att mista sin utbildning, som började dagen efter besöket hos Kjelle denna 

dag. När tillgreppet hemma i Mika .!iooe .. bostad skedde, kan inte Kjelle 

närmare precisera, men han fick den uppfattningen att det hade skett cirka 

en vecka till fjorton dar, innan Mika . t�rir:i.;1. kom hem till honom. Mika . UQQe, 

hade tydligen gått och tryckt på det och försökt att greja det på olika sätt, 
men han kom inte på nånting bra. 

r' o~ "" 

'\)e;\\v 
'i 

Harry hade frågat Kjelle, var östlund höll hus. Detta visste dock inte l(jelle. 

Harry kom fram till att han behövde ha hjälp och Kjelle ställde upp på detta. 

Detta gällde då först och främst transporten. Harry hade tagit telefonkontakt 

med en vän, som heter Christer, okänt efternamn. Kjell säger att det var nåt 

o,t'bonnigt efternamn. Något son-namn. När Harry tog denna kontakt, kommer inte 

Kjelle ihåg idag. Krister skulle bo i Rotebro. Adressen till Krister hade 

inte l(jelle, utan det var Harry som visste vem han var och var han bodde. 

Vad Kjelle kommer ihåg idag, ringe Harry ut till Krister innan de åkte. De 
skulle tydligen ta med sig lite mjölk och bullar ut. 

• 

Kjelle var vid tillfället nykter och Harry och tjejen var inte påverkade 

nämnvärt. Kjelle kommer dock ihåg att Harry hade med sig en flaska sprit un
der färden. Detta för att han skulle ge Krister denna. 

De åkte ifrån Kjelles tillfälliga bostad, på Sockenvägen 2 i Kjelles gula 
; Passat, årsmodell omkring 1975. Det var Kjelle som körde, Harry satt bredvid 
! 0 
� 
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i framsätet och tjejen i baksätet. 

De åkte följande väg. Nynäsvägen, tunneln Sveavägen sedan är han dock lite 

osäker, men han har ett svagt minne av att de åkte ut till Kallhäll på något 

sätt och vidare förbi • nagon golfbana, varefter de hamnade i Rotebro. Harry 

kände dock till vägen och visade Kjelle hela vägen fram. Kjelle har dock ald-

rig varit på adressen tidigare. De kom dock fram till adressen och det var 

ett rött tre/fyravångskåk som var lång med loftgångar. De parkerade pa en 

parkeringsplats emellan en kiosk och Kristers adress. Anledningen till detta 

var att de skulle köpa mjölk och bullar. De hade tänkt att köpa mjölk under 

resan, men detta hade inte blivit av, utan till slut hamnade de i Rotebro, 
utan att ha hittat något ställe att köpa bullar och mjölk på. När de parke

rat bilen, stod Krister ute på loftgången och vinkade åt dem. Från bilen 

gick de sedan via lite loftgångar, up[P till Krister. Dörren stod öppen och 
de promenerade in. När de kom in, satt Krister i köket med ryggen mot kyl

skåpet. 

Kjelle hade aldrig sett lägenhetsinnehavaren vid något tillfälle tidigare. 

Han säger dock att han borde ha känt igen honom, för att de hade tydligen 
en gemensam beskant, som heter Hempa. På detta sätt kom han fram till att 

han kanske träffat Krister, någon gång när han varit 13-14 år . 

Kjelle blev dock lite förvånad att Kr ister var så liten, då han skulle an
vändas som Harrys torped. Men man kan klara av saker och ting även om man 

är liten, som Kjelle säger. 

När de anlände till Krister tidsmässigt, kan inte l(jelle närmare precisera . 
Han säger att det kan vara nån gång mellan nio och elva. 

Han beskriver Krister på följande sätt. Cirka 40 år, cirka 180 cm lång, ordi

när kroppsbyggnad, småvågigt kort hår. Ansiktsform likt Fantombilden, han är 

lite osäker på om han hade skäggväxt. Han har dock ett svagt minne av att 

han var orakad. Han hade ingen ögonkontakt med Krister någon gång. Han var 

vid tillfället iklädd en rutig skjorta, jeans och kriminaltofflor. Hela 

· llyll:1 ej om bl.inkcncn Mv3m,$ $Om fortsåttningsblad. Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 
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När de tre kom in i lägenheten,  tog Harry fram flaskan med sprit, som han 
hade haft med sig. Det var en liten 3-7:a Renat. Flaskan gav han direkt till 
Krister. Krister tog fram ett glas till sig själv, som han fyllde med sprit. 
Han ville att Harry skulle fylla detta glaset med Amfetamin. Harry hällde Am

fetamin i glaset, varefter Krister ställde in det i kylskåpet. Kjelle reage

rade på att kylskåpet var alldeles to-mt, förutom en rostfri tomahawk, som 

var cirka 30-40 cm lång. Tomahmvken var placerad i kylskåpsdörren, så den 
var lätt åtkomlig. Marry och Kjelle samt tjejen tog ingenting, när de kom . 
Krister serverade dock, troligtvis kaffe. 

7••i När de satt i köket, visade Krister brev som han hade fått från Myran. My

�l�
f 

ran är en dubbelmördare från Gävle. Kjelle fick läsa sex/sju brev. Han läste 

\\;.t
1
1.o inte hela breven, utan lite brottstycken ur var och en. Vad Kjelle förstod 

umg,icks Krister och Myran och var dodlspolare. Av breven framkom det att My
ran peppade upp Krister. Myran var lite hatisk emot myndigheterna och sam

hället. Någon speciell person var dock inte omnämnd i breven. Det hela gick 

ut på att Myran kände sig illa behandlad utav samhällssystemet som sådant. 

Vad Kjelle förstod, är Myran väldigt hatisk emot samhället och han försöker 

• 

• 

' 
0 

brevledes, påverka Krister på samma sätt. Det är vad Kjelle förstod, Myran 
som styr Krister. Ordvalet i Myrans brev, är enligt Kjelle verkligt skick

ligt skrivna. Man fick en lite obehagskänsla när han läste dem, för de var 

fint skrivna, men att det andades hat. Men att dessa brev kunde påverka lä

saren på ett fint sätt. Vidare hade Myran skrivit om vissa polare som inte 

ställde upp på honom, lurade honom på pengar bland annat. Vissa delar av 

breven var det understrukna meningar. Kjelle har den uppfattningen att 

Krister ser upp till Myran. 

Anledningen till att Krister visade dessa brev, var enligt Kjelle att de 

skulle ha nånting att prata om. Han fick uppfattningen, om att dessa brev 
betydde mycket för Krister . 
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Kjelle säger nu att när han kom in och Krister hade fått sin sprit, ombads 

han att gå ner och handla mjölken. Mjölk var tydligen väldigt viktig, varför 

han ensam gick ner till kiosken som låg bredvid, där de hade ställt bilen. 

När han gick ut, såg han en yxa i hallen och två stycken yxor på hatthyllan. 

Den som stod i hallen, var en • sa kallad spräckyxa, sådan som man använder 
.. . . ... .. nar man klyver ved. I kiosken kopte han tre stycken 3 dl mJOkforpackningar, 

bullar samt cigaretter. Han betalade med sin enda hundralapp, han hade och 

fick tre eller fyra tior tillbaka. När Kjelle kom tillbaks till lägenheten, 

överlämnade han alla köpta varor samt växeln. Detta tyckte han var lämpligt, 

för att han kände sig lite pressad att lämna ifrån sig grejorna och hjälpa 

Krister. Kjelle uppskattar tiden när han var borta, till cirka tio minuter 
en kvart. När han kom tillbaks, var samma gäng kvar i lägenheten, alltså 
Krister, Harry och tjejen. 

När de druckit kaffe och läst breven, diskuterade Harry och Krister, hur de 

skulli, få tag i Roger östlund och dennes kompis. Marry hade tydligen en ad

ress, där Roger skulle befinna sig. Harry hade tydligen tagit kontakt med 

de som hade lägenheten där Roger vistades och förmått dessa att hålla Roger 
kvar tills han kom dit, tillsammans med någon. Kjelle var dock inte så in
tresserad av att följa med på denna åktur, han tyckte det var lite otrevligt, 
vidare tyckte han att det var bättre att stanna kvar i lägenheten och vara 

tillsammans med tjejen. Harry frågade dock Kjelle om Rogers tillstånd och 
inställning och eventuellt Rogers sätt att försvara sig. Om Harry frågade 

l(jelle, om Roger hade något vapen, kan inte Kjelle komma ihåg idag. Troligt

vis frågade Harry ingenting om vapen. Kjelle hade då sagt att han inte be

hövde vara rädd för Roger, för att Roger var ett vrak . 

Kjelle tillfrågas nu ytterligare en gång, om det var något vapen med vid 
denna diskussion. Kjelle erinrar sig nu att Harry hade troligtvis en vek pi

stol, antik, gammalt skit. Troligtvis en 22:a eller någonting i den kaliber
vägen. Revolvern hade han redan sett, när de åkte ifrån Nynäsvägen/Socken
vägen. Harry hade då stoppat den under sin passagerarstol, för att gömma den 

där. Troligtvis lämnade Harry kvar revolvern i bilen, när de gick upp till 

Krister. Han är dock lite osäker på detta, men det förefaller mest troligt 

• tfytls el om blankenen används som tonsattningsblad ,  Ex 1: nu orlglnalpärm (i nr-föl jd) 
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att han lämnade den i bilen, detta på grund av att han inte skulle bli ta

gen med revolvern på sig. Kjelle är dock osäker på om Harry hade med vapnet 

upp i lägenheten. Det kan vara möjligt att han haft den med upp i lägenheten. 

För i samband med när Harry och Krister diskuterade, hur de skulle bära sig 
åt med Roger, pratades det om vapen/lånades något vapen. Harry och Krister 

var lite oense om vad som skulle ske, när de kom fram till Roger. Harry ville 
ha Krister i bakgrunden och ha som stöttning. Däremot Krister ville gå mer 

rakt på sak. Harrys inställning var den att han skulle få tillbaks grejorna 
och markera. Däremot Krister ansåg att man skulle utdöma straff och även ut

dela det omedelbart . 

Kjelle tillfrågas om han i samband med omnämnandet av vapnet för Rogers del, 
sett något annat vapen än Harrys vapen i Kristers lägenhet. Kjelle säger då 

att något annat vapen såg han inte, vad han kommer ihåg idag. Det är dock 

möjligt att det vid detta tillfälle nämnts någonting om ett något annat va

pen, Kjelle tillägger här att det är lång tid, sedan händelsen inträffade 

och han har svårt att komma ihåg det hela. Han har dock tänkt på händelsen 
vid flera till fällen. 

Kjelle beskriver Harrys vapen, såsom en revolver, cirka 15 cm lång, färg 
blåsvart och någon slags träkolv. Färgen på kolven kan han dock inte säga . 
Han uppskattar kalibern till nånting omkring en 22:a. Huruvida vapnet var 

laddat när han såg det, kan han inte svara på. Men som han säger, varför 

har man med sig ett oladdat vapen. 

Kjelle tillfrågas om det är han som grejat detta vapen, varvid han säger 

att det har han inte gjort. 

Kjelle kommer nu, helt plötsligt på att tjej som varit med i lägenheten, 

heter Kicki Eriksson. Kicki skall vara runt 35-40 år. 

� 
� 
i När diskussionen om vem som skulle åka och vem som skulle vara kvar i lägen-

� heten, bestämdes det att det var Krister och Harry, som skulle åka. l(icki och 

� Kjelle blev därför kvar i lägenheten. Detta tyckte Kjelle var trevligt. 
! 0 ; 

• llylls ej om bfankeuen används som IOrl$åltn ing.&blaCL Ex 1: Till originalpärm (i nr-följd) 



• 

• 

• 

01 Pol isdistrikl" 
SPANINGSUPPSLAG 

• Sldn,l-3-7 
I grövre brottmål 07 AY$nill 08 LOoande nr 

. 
os ·  UPP"riiit�i(d

0

)

0

��--
• • • •

•
•

•• • • • • •••• •• 

te1åion: 
........ . 

I uppgiflslåmnare cellernamn och IOtnAn1n) 04 Forltö<'itl• 7 ningsblad 

_ ____ __ _ _ _ __ _ ________ J _ _L __ ___ ______________ _ 09 Bron med vllket uppg!Uen hOr samman' 05 I 06 I Ul$kriftsdatum 

7 FOrhOr'StHOt n Promemor'ia 1988-1 Q-09 
10 I $ak 

Det var dock problem med låsningen av lägenheten. Det fanns tydligeen bara 
ett par nycklar. Det var någon polare till Krister, som bodde granne med 
honom, som hade slarvat bort nycklarna. Vad polarn heter, kan inte Kjelle 

säga, men att han umgicks tydligen ofta med Krister och de hade delat nåt 
fruntimmer vid något tillfälle. Polarn bodde i något centrum i närheten av 
Rotebro. Det kan ha varit Sollentuna eller något annat centrum. Nycklarna 

hade polarn fått med sig, efter en fest de hade haft tillsammans. 

GS@ 

Krister tog då kontakt med någon i polarns bekantskapskrets, för det var 

nämligen så här att Krister ville ha med sig den här polarn på Harrys och 

Kristers uppdrag. Vad Kjelle kommer ihåg, åkte Harry och Krister, förbi po

larns adress, men denne var dock inte hemma. De hade lagt en lapp i hans 
låda att de åkt förbi adressen. När Krister och Harry åkte, låste de igen 

dörren utifrån med sjutillhållarlåset, varvid Kjell och Kicki var inlåsta. 

Detta accepterade de under rådande omständigheter. Efter cirka trekvart till 

en timma, kom den här polarn och knackade på lägenheten. Under rådande om

ständigheter, kunde inte någon öppna, på grund av att sjutillhållarlåset 

var låst. Polarn hade dock ingen nyckel med sig, varför han inte kunde låsa 
upp dörren. Genom ventilationsrutan, där katten går ut, meddelade Kjelle 

killen att de hade åkt iväg. Polaren sade då till Kjelle att han åker hem 
och att han finns i sin bostad, om Krister ville ha tag i honom. Kjelle be
skriver polarn som cirka 40 år, 185 cm lång, fetlagd, burrigt hår och skägg. 
Kjelle är dock lite osäker på, om han idag skulle kunna känna igen honom, 

eventuellt skulle han kunna göra detta. Han kan heller inte nu komma ihåg 
vad killen heter. Eventuellt har han något öknamn, som faller tillbaka på 

hans storhet eller något annat säreget. Detta kommer han dock inte ihåg. 

Om Kicki såg polarn, är han lite osäker på. Troligtvis befann hon sig då i 
duschen. 

I samband med att de befann sig i lägenheten och det lästes brev och de dis-
s kuterade, blev Kicki lite nervös av sig. Hon fick den uppfattningen om att 
g 4A de skulle göra henne illa på något sätt. Vid denna diskussion, nämndes Sigge 

f O: Cedergren, Kjelle Fernberg och Piffing, Kickis före detta kille. Det förhöll 
! 0 
� 
& 
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det sig nämligen så att Piffing och Kjelle Fernberg, hade tjallat på varan

dra vid en tidigare polisutredning. Vidare hade Krister träffat Sigge Ceder

gren, så de båda kände varandra väl. I vilket fall som helst, så tyckte att 
det var väldigt otrevligt. 

Kjelle tillfrågas nu återigen, vad gäller hur många vapen som funnits i 
Kristers lägenhet vid aktuell tidpunkt. Kjelle säger då att det möjligtvis 

funnits ett vapen tidigare eller som fanns kvar i lägenheten vid detta till

fälle. Det var dock av den orsaken att vapnet var så viktigt på något sätt 

att det inte togs fram vid detta tillfälle. I samband med detta, diskutera

des någonting om någon sängbotten. Kjelle stryker dock under här att något 

vapen, såg han dock inte vid tillfället. Kjelle är dock lite osäker på de 
här uppgifterna. Det är som Kjelle säger att: "såna här uppgifter måste man 

vara väldigt säker på, annars så kan det vara far liga saker." Kjelle är osä
ker på om Kicki uppfattade det hela om vapnen. 

0 

Under tiden Kjelle och Kicki befann sig i lägenheten själva, försökte Kicki 
få i sig lite narkotika. På grund av att hon var nervös och bekymrad för det 

som inträffat tidigare, klarade hon inte av få i sig någonting. Kjelle däre

mot lyckades få i sig lite grann. Vad han kommer ihåg använde Kicke sex till 

åtta kanyler och misslyckades ändå . 

Kjelle beskriver Kristers lägenhet på följande sätt. Ett rum och kök, badrum. 

Rummet var möblerat med en dubbelsäng mitt i rummet, vidare någon fotölj 

kassetten vändes. 

som var övertäckt med något tyg. Vidare matsalsbord, stolar och någon buffe, 

som han tydligen ärvt av sina föräldrar. Vidare kartonger med kläder och mat

tor man fick kliva över. Det hela stod, som Kjelle säger, i varann. Vidare 

fanns i rummet, några däck, verktygslådor och lite annat skräp. På väggarna 
var det sprejat med olika färger. 

1 fotändan på sängen, stod en 40-tals sypuff, lite upphöjt. På denna stod 
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ett fotografi av Olof Palme. Fotot var i svartvitt och inramat. Storleken 

ungefär cirka 45X70, han är dock lite osäker på måttena. Ramen var av gammal

dags modell med lite krussiduller och utvikningar. Färgen var lite skiftan

de svart, grå och silver. Han har den uppfattningen att det är gjort i något 

trämaterial, eventuellt lite gips. På ramen hängde det svarta band. Banden 
förekommer lite mera i något av hörnen. Någonting annat runt tavlan, lade 
inte Kjelle märke till. Kjell tillfrågas om det stod något ljus i närheten 
av fotot, detta har inte Kjell något minne av att fanns. Oetta tyckte Kjell 
var lite konstigt. Kjelle fick uppfattningen om att dubbelsängen inte kunde 

användas till sovplats, detta beroende på att han såg inga sängtillbehör, 
utan det var bara sängskelettet som fanns på plats. 

Hur länge Kicki och Kjell var kvar i lägenheten ensamma, kommer han inte 
ihåg idag, men han uppskattar tiden till ungefär cirka tre timmar. Han säger 
så här att han tidsmässigt inte kan precisera nåt närmare, men att de kom 

till Sigge Cedergren någon gång, sen eftermiddag, kvällen, 17-17.30. 

Kjelle tillfrågas om de under tiden de båda befann sig 
då att så inte var 

i lägenheten, tog 
fallet. Men han själv emot något telefonsamtal. Han säger 

ringde ett par samtal och meddelade att han var lite sen. Vart han ringde 

dessa, kan han inte säga idag. Vidare ringde Kicki också några samtal. Kjell 

kan inte säga vart Kicki ringde, men han hade en svag aning om att hon kon
taktade sin pojkvän Bosse . 

Harry och Krister återvände, tidpunkten för detta, är Kjelle osäker på, de 

kom dock ensamma och Kjelle berättade att Kristers polare varit där. Detta 
kände Harry och Krister till, för de hade varit i kontakt med polarn på hem

vägen. l<jelle frågade Harry och Krister, om de hade hittat Roger östlund. 

Harry sade då att de hittat Roger på det ställe, där de visste att de skulle 

leta efter honom. Harry berättade att Roger sagt att Roger lämnat Harrys lä

genhet själv, varvid den andre killen varit kvar. Roger hade då inte vetat 

någonting om stölden. Harry och Krister hade då lämnat Roger och bedömt att 

de inte kunde göra nånting, i och med att inte den andra polarn var med. 

Någon misshandel i samband med detta förekom inte, vad Kjelle känner till. 
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Något ytterligare sade inte Harry om händelsen med Roger. Efter det att de 
kom tillbaks till lägenheten, lämnade Harry tillsammans med Kjelle och Kicki 

Krister nästan omedelbart. I samband med att Krister och Harry kom hem till 
lägenheten, såg inte Kjelle något vapen. Han såg bara yxan som Krister stop

pade på sig, när han gick . 

Var lägenheten som Roger befann sig i låg, känner inte Kjell till. 

Under tiden Kjell befann sig i lägenheten, har han bara varit ut vid ett 

tillfälle, nämligen då han köpte mjölk och bullar. Någon mer gång har han 

inte varit ut ur lägenheten. Kicki befann sig i lägenheten hela tiden, hon 

lämnade inte lägenheten vid något tillfälle under denna tid. 

När de kom ner till Kjelles bil, satte de sig i och det var Kjelle som körde, 
Harry på passagerarsidan och Kicki i !baksätet. De åkte in till Sigge Ceder

gren, han bodde då på Tegnergatan, bredvid urmakaren. De åkte raka vägen 

från Rotebro och in till Tegnergatan. Anledningen till att de skulle åka 
in till Sigge, var att Harry skulle få lite narkotika. Någon annan anledning 
kände han inte till då. Kjelle parkerade bilen på Luntmakargatan vid Arbets

förmedlingen. Kjelle och Harry gick ut ur bilen och gick upp till Sigge . 

Kicki satt kvar i bilen. När Harry och Kjell kom upp i lägenheten, fanns 

Sigge hemma. Förutom Sigge befanns si,g det två eller tre personer i lägenhe
ten. Vilka dessa var, kan inte Kjelle idag komma ihåg. Möjligtvis var det 
någon av dessa två/tre, som var tjejer. Kjell tillägger nu att kvinnan even
tuellt skulle vara Asa Wennerholm. Han är dock lite osäker på det, på grund 
av att Asa brukar vara där väldigt mycket. 

När de kom upp i lägenheten, morsade ,de på de som fanns i lägenheten. Efter

som de var lite bekanta, han kommer inte ihåg namnnet på dem, satte de sig 

ner och pratade. Det tog dock lite tid, han uppskattar tiden till någonting 

omkring en timma. Kjelle sitter vid baren och pratar. Däremot Harry och Sigge, 
befann sig i köket mellan varven, de så att säga cirkulerade omkring. Vad 
Harry och Sigge pratade om, kan inte Kjelle säga. Han noterade dock att 

� vägguret som sitter på väggen, utemot baren, lyfts ner och bärs in i köket. 
� 0 
i 
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Vad Sigge och Harry gjorde med klockan, såg inte Kjell. I efterhand har dock 

Kjell hört att endera ett hölster eller ett magasin. Möjligtvis var det brus 

i klockan. Man tillägger nu att det måste ha varit ett magasin, som de ploc

kade ur. Vidare tillägger han att det var en 45: a de hade tagit fram. Ha n  stry
ker dock under och säger att dessa uppgifter har han fått höra i efterhand 
av Harry. Vad Harry berättade ordagrannt, kommer inte Kjell ihåg. Kjell har 
dock den uppfattningen att det är samma vapen, som kommer ifrån Sigges vägg

klocka som han senare greps med. 

Kjelle tillfrågas ytterligarre en gång, om han såg vad som hände i köket, 
när Harry och Sigge var där, han säger att något ytterligare såg han inte. 

Mur länge de var ute i köket, kan inte Kjelle komma ihåg. Han såg heller in

te när de hängde tillbaks klockan. Hac-ry tog dock kontakt med Kjelle och 

överlämnade narkotika, varefter Kjelle lämnade lägenheten. Harry var då kvar 
i lägenheten hos Sigge. När han kom ner på gatan, var Kicki kvar vid bilen. 

Han möter henne strax intill bilen, hon var på väg att lämna platsen, De 

båda sätter sig därefter i Kjelles bil och Kjelle kör tillbaks till hans 

tillfälliga bostad på Sockenvägen. Han stannade hos Kjelle några dar, var e f 

ter någon av Kickis a ndra manliga bekanta hämtade henne . 

Näsdta kontakt som Kjelle hade med Sigge, var efter några dagar. Harry hade 

då blivit släppt från Häktet i Stockholm. Harry berättade då att han hade 

blivit släppt från Häktet. Harry berättade säkert om varför han varit på 

lfäktet, men detta har Kjelle glömt. 

Kjelle har inte något minne av att Harry berättat någonting, om någon sand

låda i samband med gripandet. 

Kjelle tillfrågas om han under den här dagen ute hos Krister, hört något 
snack om Plame. Han säger då att Krister sagt på följande sätt. "Har det va

rit riktigt jävligt, hade jag fått suttit för det här eller suttit illa till, 

då han haft svårt att förklara sig, för att jag befann mig ju inne i området 

för mordet." Ordalydelsen är Kjelle li.te osäker på, men någonting åt detta 
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hållet, sade Krister. Vidare fick Kjelle den uppfattningen att Krister vid 

detta tillfälle inne i stan, var ensam. Någon tidpunkt när Krister varit inne 
i stan, fick aldrig Kjelle klart för sig. Anledningen till besöket i stan, 
tror Kjelle var att han skulle hälsa på Sigge. Om detta var fallet vid den 
här tidpunkten, kan inte Kjelle säga. Som Krister sade, hade han anledning 

att vara i området. Anledningen kan dock inte Kjelle komma ihåg idag, som 
Krister nämnde. Kjelle tillägger här att Sigge bor ju precis i detta område. 

Något ytterligare om detta, kan inte Kjelle säga. Han kommer dock ihåg att 
Krister nämnt någonting om att hans före detta fästmö, hade ringt på morgonen 

och sagt till Krister att: "det är väl inte du som gjort det här." Krister 

hade då sagt: "nej", till henne. Anledningen till att före detta flickvännen 

ringde, var att hon hade tydligen varit en slående likhet mellan bilden som 

publicerades på mördaren och Krister. Flickvännen ringde i samband med att 

tidningen publicerades i pressen. När detta skett, kan inte Kjelle säga. 

Vad före detta flickvännen heter, kan inte Kjelle säga, ålder okänd. Hon 

bor dock inte i Stockholm, utan någonstans ute i Sverige, möjligtvis i 

Småland. 

Kjell tillfrågas om Sigge Cedergren brukar ha vapen i sin bostad. Han säger 

då att något sådant känner han inte till. Kjelle tillfrågas om han vid kon

takten med Krister, fått någon uppfattning om vad han tycker om Olof Palme. 

Kjell säger då att man kan inte få någon uppfattning om vad Krister tycker . 

Endera så hatar han honom eller också så dyrkar han honom. 

Vid förhörets början, framförde Kjelle önskemål om att få vara 

förhöret är avslutat. Han säger 
anonym. Detta 

dock att understryker han återigen, när 
uppgifterna som han har lämnat idag, står han för vid eventuell fortsatt 

utredning, men han är väldigt angelägen om att hans namn inte kommer fram. 

Han tillägger att eftersom det är Palme som är mördad, har han varit villig 

att berätta om dessa saker han upplevde under den aktuella dagen. 
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N. Jag godkänner. 
F. Du godkänner bandet som det är? 

N 

F. Har du nånting att tillägga? 
N. Näe, det har jag inte. Inte vad jag vet nu i alla fall. Näe, jag har in

genting att tillägga. 

F. Då avslutar vi förhöret klockan 14.10. 

Stockholm den 7 oktober 1988 

Ingvar Kjellvås/krinsp . 
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