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Protokoll fört vid förhör med NORLIN, 

Kj,ell Cöran f. 3804 1 7 -1019. 

Fö-rhöret hållet på Tidaholmsanstalten 

den 25 december 1988 med början kl. 10 .10 .  

Förhörsledare :  Krinsp Lars Hamren. 

Förhörsvittne: Krinsp Ingrid Hamren 

Norlin underrättades om att han skulle höras kompletterande till tidigare 

hållna förhör med honom med anledning av hans besök hos Christer Pettersson 

i Rotebro. 

Norlin uppger att han någon gång i mitten av april,  - han tror att det var 

samma dag som Harry Miekkalina senare åkte fast för polisen -, denna dag 

hade Norlin fått besök av Harry Miekkalina och en "tjej" vid namn Kicki. 

Dessa hade kommit till Norlin i dennes bostad som låg någonstans vid Arsta 

Gummi på Sockenvägen i Stockholm. Miekkalina och Kicki hade anlänt till 

Norlin vid åtta, nio-tiden på morgonen. Norlin tror att det var på en helg

dag eller åtminstone i anslutning till en helgdag. 

På fråga om Miekkalina ringt till Norlin innan han anlände hem till honom, 

så uppger Norlin att han i dagsläget inte kan erinra sig huruvida så har 

varit fallet. 

Orsaken till Harrys och Kickis besök hos Norlin var att Harry ville att NOrlin 

skulle skjutsa honom och Kicki ut till Rotebro ,  till någon person som skulle 

heta Christer. 

Orsaken till att de skulle åka ut till Rotebro var att Harry skulle ha med 

sig någon - denna Christer - i samband med att han skulle åka och hälsa på 

en person vid namn Roger östlund, vilken enligt tidigare förhör med Norlin 

hade utsatt Harry för någon oförrätt och Harry hade vid detta tillfälle talat 

om för Norlin att han nu visste var Roger fanns och att han låg och tryckte i 

någon lägenhet. Harry hade nu chans att få tag i Roger . 
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Detta var orsaken till att de skulle åka ut till Rotebro och få tag i Christer 

innan de sedan åkte vidare till Roger .. 

Norlin uppger att Harry Miekkalina ville betala honom för att han ställde 
upp och körde dem ut till Christer i Rotebro . Någon betalning hade dock inte 
kommit på tal, utan Nodin menar på att "ställa upp" på såna här saker , det 
gör man ändå utan att ta betalt utav sina kompisar. 

På fråga om Harry Miekkalina eller Kicki på något sätt var beväpnade när 
de kom till Norlin, så uppger Norlin att Miekkalina hade haft med sig ett 
vapen, en revolver. Revolvern skulle vara en 22:a. Denna 22: a hade enligt 
Norlin varit sönderplockad i olika delar och på fråga om den plockades ihop 
hemma hos Norlin, så uppger Norlin att så icke var fallet. 

Enligt Norlin så förvarades 22: an, vilken var av något argentiskt eller syd

amerikanskt märke, i en påse i en mängd olika delar. Han uppger här att 
magasinet var för sig, kolvsidorna för sig och pistolen i övrigt var sönder
plockad ,  men fanns dock i samma påse. 

På fråga varför denna revolver var sönderplockad och inte plockades ihop, 
så uppger Norlin att det gjorde den väl inte på grund av att han inte skulle 
bli ertappad med en revolver på sig, med tanke på att man då kan bli straffad 
för olaga vapeninnehav . 

Norlin uppger att sällskapet, han själv, Harry Miekkalina och tjejen vid namn 
Kicki, åkte tillsammans ut till Rotebro i Kjells bil, vilken är en ljusbrun 
eller gulaktig Passat av äldre årsmodell . 

Norlin uppger att han körde bilen och Miekkalina satt fram i passagerar
sätet. Kicki satt i baksätet. Norlin körde utåt Rotebro och när de kom fram 
till Rotebro påvisade sedan Miekkalina närmare vart Norlin skulle köra. 

Norlin uppger att han aldrig träffat den tidigare i förhöret nämnda 

Christer än vid detta tillfälle då harn, Miekkalina och Kicki kom ut till 
0 Rotebro . 
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Väl framme i Rotebro så svänger de upp bilen så att den kom att hamna på 

framsidan av det loftgångshus där det sedan visade sig att Christer bodde. 

Norlin uppger på fråga att Harry Miekkalina måste ha ringt till Christer innan 

de åkte ut till Rotebro. Om han ringde från Norlins lägenhet eller innan han 
kom till Norlin, kan han dock inte 

eftersom att denna 

avgöra. Han grundar detta på att Miekkalina 

Christer stod och mötte dem i dörren när måste har ringt 
de anlände till platsen. Vidare så uppger Norlin att det tydligen hade före-
kommit någon beställning från Christer att de skulle ha sprit och mjölk med 

ut till Christer, varför Miekkalina hade med sig en flaska sprit. Vad Norlin nu 

kan påminna sig så skulle de också köpa någon mjölk till Christer, men de 

hade inte gjort det på vägen ut. Denna mjölk köpte dock Norlin senare i någon 

pressbyråkiosk i närheten av Christers bostad. Han inhandlade då ett antal 
3 dl-förpackningar med mjölk. 

När de kommer till Christer så möter han dem ute vid dörren i loftgången och 
de går alla fyra in i Christers lägenhet där Christer sedan sätter på kaffe 
och bjuder dem på. 

På  fråga om vad som sedermera avhandlades inne i lägenheten så uppger Norlin, 
att det i enlighet med vad han uppgivit i tidigare brev, pratades det om 

en del brev, som då hade förevisats dem utav Christer. Vidare så berättar 

han att Christer berättade om en före detta flickvän som ringt till Christer 

någon gång i samband med att "fantombilden" hade blivit publicerad i tid

ningar i samband med mordet på Olof Palme och sagt till Christer att denna 

"fantombild" var väldigt lik Christer. Vidare så hade Christer berättat att 

kvinnan ifråga hade sagt "det är väl inte du som har gjort det" . 

Norlin uppger att Christer hade berättat detta för de tre i lägenheten och 
tyckte att det hela var väldigt lustigt . 

Under det att de satt och diskuterade ovannämna och annat, s� drack Christer 

och Harry Miekkalina brännvin. Vidare så togs en del amfetamin av Harry. 
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Eventuellt kan Christer också ha tagit lite amfetamin, men Norlin är lite 

osäker på detta. Han kan även ha ställt undan lösningen utav detta amfeta-

min för sen are behov. Amfetaminet löstes , enligt Norlin, i ett nubbglas. 

Norlin uppfattade att Harry diskuterade med Christer att han ville att denne 

skulle följa mecl och backa upp honom angående Roger Östlund. Christer var dock 
inte så pigg på detta utan föreslog för Harry att en kamrat till Christer, 

som skulle bo i närheten i stället skulle kunna hjälpa Harry. Denna kamrat 

skulle enligt Norlin ha "tryck i nypan". Vad kamraten skulle heta vet Norlin 

inte i dagsläget . 

På fråga huruvida det diskuterades vapen i lägenheten hemma hos Christer 
så uppger Nor lin att han fick den uppfattningen att det fanns något vapen 
som skulle vara ''dockat'' på si sätt att det var svårt att få tag i utan 

vidare. 

Norlin tyckte själv inte att det skulle behövas vapen mot Roger Östlund enär 

denne var en "före detting". 

På fråga uppger Norlin återigen att han fick en uppfattning eller en känsla 

av att något vapen eventuellt skulle finnas gömt i lägenheten där de befann 

sig . 

Vidare så uppger Norlin att han fick den uppfattningen att vapnet eventuellt 

kunde vara "dockat" i den säng som fanns i lägenheten. Norlin kan dock inte 

precisera mer. 

Norlin har inget belägg för att det skulle finnas något vapen i sängen men 

upprepar åter att av någon anledning så fick han en uppfattning av att det 

skulle kunna finnas något i den aktuella sängen. 

På fråga om det fanns några vapen i övrigt i lägenheten, så uppger Norlin 

att efter det att Miekkalina och Christer hade lämnat lägenheten hade sett 

att det fanns en rostfri yxa i kylskåpsdörren, samt en klyvyxa ute i hallen, 

vid hatthyllan. 

• lfytls el om blanketten anvand.s som fortsAllnlngsbhld, Ex 1: Till originalpärm (i nr-fOljd) 



• 

• 

:� 
• 

• 01 Pol isdistdk1· SPANINGSUPPSLAG 
Sidr-7 5.0 

01 Avsnitt · 02· Å;1;Ci$�nh
�r · � · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·· · · · · · · · · · · · ·· · · I grövre brottmål 08 LOpande nr 

04 fortsatt4 I Uppgif1slamnare (eftemamn och lomamn) 7 ningsbl.id 
09 8rott med vi lkel t.!ll�gilten h0i- samman• 05 � - 1 Utskrlltsdatum 

7 Forhorsprot n Promemori;i 

10 I sak 

0 

Huruvida Miekkalina och Christer hade med sig några tillhyggen ut till Roger 

då de skulle besöka honom, kan Norlin inte uppge. 

Norlin uppger att då han och Kicki blev inlåsta i Christers lägenhet så 
hade Christer och Miekkalina lämnat bostadsområdet i Norlins Passat . 

Norlin uppfattade att Kicki och han hade varit i lägenhet, i stort sett 

hela dagen, innan Miekkalina och Christer kom tillbaka till lägenheten. Han 
säger att de borde ha anlänt till Christer någon gång mitt på dagen, kanske 

vid 11-12 tiden och att de sedan inte lämnade denna förrän vid 16.00 eller 

16.30-tiden. 

När Harry och Christer kom tillbaka till lägenheten så frågade Norlin vad som 
hade hänt och då hade de sagt att de hade träffat Roger, vilken då hade skyllt 

på en annan kille, vars namn Norlin inte kommer ihåg, såsom varande den 

som skulle ha varit i Miekkalinas lägenhet och stulit saker. På grund av 

denna förklaring av Roger så hade inget hänt med Roger. 

Norlin uppger att han tror att Christer och Harry Miekkalina kom tillbaka 

vid 16.00-16.30 tiden den aktuella dagen. Därefter lämnade Norlin, Miekkalina 

och Kicki lägenheten relativt omgående. De åkte därefter till Tegnergatan i 

Stockholm där Norlin och Miekkalina gick upp till Sigge Cedergren. Kicki 
stannade däremot kvar nere i bilen . 

Vidare så uppger Norlin att uppe hos Sigge Cedergren så förekom allt i enlig
het vad han sagt i tidigare förhör angående vapen. 

På fråga om de vapen som Miekkalina hade med sig hem till Norlin på morgonen 

hade varit med upp till Christer, så uppger Norlin att det vapnet, vad han vet, 

inte hade varit med upp till Christer,. utan lämnats kvar i bilen när de an
lände till Christer. 
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Vidare angående det vapnet så uppger Norlin att efter det att de s edan skilts, 

efter att ha varit hos Sigge Cedergren, så hade v�et då funnits i Norlins 

bil tills det att bilen i-l'MA vid något tillfälle kom att hamna på Lind-

�agensplan, då den hade gått sönder. Därifrån hade Norlin plockat ur 

vapnet i de delar det befann sig och sedan förvarat detta i olika delar, dels 

på sig och dels i en lägenhet ute i hlässelby. Han uppger här att han hade 

använt magasinet, trumman, såsom pennställ i en lägenhet i Hässelby. Lägen
heten ägs av någon som heter Oxelgren. 

Angående besöket hos Sigge Cedergren har Norlin inte något ytterligare att 

tillägga än vad han sagt i tidigare förhör. 

På fråga hur Norlin beskriver Christer så uppger han att denne är cirka 
30 år gammal, cirka 175 cm lång, normal kroppsbyggnad. Norlin uppger här 

spontant att det var definitivt ingen typ som han skulle vilja ha med sig 

som "backning" när de skulle driva in skulder eller liknande ärenden. 

Han kommer ej ihåg om Christer hade skägg, mustasch eller bar glasögon. 

I övrigt kommer han inte ihåg hur vederbörande såg ut direkt. Ej heller 

kommer han ihåg vad han hade för slags kläder vid detta tillfälle . 

Norlin uppger dock att han tyckte att Christer påminde om den aktuella 

"fantombilden", frånsett att näsan på bilden var i jämförelse med Christers 

lite för lång. I övrigt tyckte han dock att Christer var relativt lik den 

aktuella "fantombilden". 

Norlin tillfrågas ytterligare angående om det i lägenheten, då de var där, 

talades någonting om mordet på statsminister Olof Palme, så uppger Norlin 

att så har inte varit fallet, mer än vad han tidigare sagt angående den 

före detta kvinnan som ringt till Christer. 

Enligt Norlin har han också sagt nånting i stil med om att han hade varit 

i stan den aktuella kvällen och han hade också nämnt nånting om att han 

kunde ha blivit sedd inne i stan. 
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Norlin uppger att han och även denne IKicki fick en "olustkänsla" när de be
fann sig i närheten av Christer i dennes lägenhet. Enligt Norlin så hade 
Kicki sagt till Norlin då de två blev ensamma i lägenheten att hon trodde 
att det var hon som utav någon anledning "skulle tas". Norlin kan inte 
närmare förklara den aktuella olustkänslan som han kände, men det var någon 

känsla som han fick . 

Enligt Norlin så var Christer lite "nojig" då de anlände till lägenheten och som 

han säger till förhörsledaren under förhöret, så trodde han att förhörs

ledarens "polare" skulle sitta nånstans mittemot lägenheten i ett industri
område och spana mot Christers lägenhet. Det var därför mycket viktigt att 
man inte vistades framför fönstret. 

Vidare så måste dessa hela tiden vara fördragna. 

Norlin tillfrågades om Christer Pettersson eller Harry hade med sig några 
vapen eller tillhyggen av annat slag då de lämnade Christer Petterssons 

lägenhet. Han uppger då att något sådant såg han aldrig att någon av dessa 
skulle ha. 

Vidare tillfrågades Norlin om de hade kört förbi någon på vägen ut till Rotebro 

för, att hämta vapen av något slag. Detta förnekar dock Norlin att något 

sådant skulle ha skett, utan de hade åkt raka vägen ut till Christer. 

Angående det faktum att Roger hade skyllt på ytterligare en i samband med 

stölden i Miekkalinas lägenhet så uppger Norlin att han i dagsläget så vet 

han inte namnet på den personen som åsyftades, men han fick den uppfatt

ningen att Miekkalina skulle ligga lågt med fortsättningen av denna 
"indrivning" tills han fick reda på var den mannen befann sig. 
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