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Protokoll fört vid förhör med Widenlöv 

Lilian Henrietta Elisabeth, fd 380202-0366, 

bor Johannesfredsvägen 60 4 tr, 161 31 

Bromma, tfn 08-260434. Anställning 

Länsstyrelsen, försvarsenheten, Hanverkar

gatan 25 Stockholm, tfn 08-7855328 . 

Förhöret hållet tisdagen den 22 november 

1988 i den hördes bostad med början 

klockan 10.45. förhörsledare krinsp 
Ingvar Kjellvås och krinsp Ture Nässen . 

förhörsvittne ej tillgängligt. 

Bandupptagning. 

Hidenlöv informeras om att hon skall höras i anledning av hennes kontakter med 
Krister Pettersson i utredningen om mordet på Olof Palme. 

U.lian berättar att hon kom i kontakt med RfHL 1967. Hon hade då engagerat 
sig socialt i ungdomar. P g a detta blev hon ansedd som en expert på RfHL och 
blev då tilldelad Krister Pettersson som första patient någon gång hösten 1967. 
Samtidigt hade hon hand om en flicka i samma ålder. Vad denna flicka heter kommer 
hon dock inte ihåg idag . 

första kontakten med Krister fick hon på Karolinska sjukhuset då hon hälsade 

på honom i samband med att han stulit sin pappas bil. Han hade fått tydligen 
några små blessyrer i samband med att han körde bilen i diket. 

från denna tid och framåt hade Lilian god kontakt med Kristers mamma. De talades 

vid mycket per telefon. Numera är mamman död sedan flera år tillbaka. 

Bl a besök� Lilian Krister på fängelse i Uppsala 1968. Detta gjorde hon till

sammans med Kristers familj. 

Kontakten fortsatte sedan några gånger per år genom att dom träffades på olika 

ställen. Vidare hade dom brev- och telefonkontakt med jämna mellanrum. Breven 
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har Lilian fol'tfarande kvar på sitt jobb. 

Detta pågick fram till 1974. 

Lilian hade då flyttat till Fleminggatan tillsammans med en man. Hon ville då inte 

ha så nära kontakt med Krister varför hon försökte att avstyra att han fick 

hennes adress. 

Mellan 74 och 78 då Lilian bodde tillsammans med sin dåvarande kille var 

kontakten lite sporadisk. Kontakten bestod av att Krister skrev några brev. 

1978 skildes Lilian från sin man. Hon flyttade då till Hässelby. Mellan 78 och 
80 umgicks dom per brev. 1980 ringdes Lilian upp av Krister från ett fängelse 

någonstans i Sverige. Det var någonting augusti-september. Dom båda kom överens 

om att dom skulle träffas och åka till Coland med båt. Hon gjorde detta bara 

för att slippa vara med honom ensam. Krister dök dock aldrig upp till mötet, 

så någon resa blev det inte. 

Lillan hade då fått vetskap att Krister hade dödat en person och satt inne. 

Vid denna tid, hösten 80, hade Lilian blivit med barn och detta fick Krister 
besked om per brev. Krister blev väldigt glad för Lillans skull och visade 

detta genom fina brev . 

1981 flyttade Lilian till Kungsholmsstrand. Krister fick adressen varvid 

dom fick kontakt brevledes. Samtidigt pratade Krister om att han skulle börja 
studera. Det tyckte även Lilian var br-a för honom. 

1982 flyttade Lilian till Solna. De hade fortsättningsvis även kontakt brev

ledes. Han ringde även med jämna mellanrum. Sommaren 1983 hade han pratat om 

att få träffa flickan, mycket, varför Lilian gick med på det till slut. De 

träffades då vid l(arlberg och hon hade med sig flickan samt en lekkamrat till 

flickan. Vid detta tillfälle ville inte Lilian lämna ut sin adress, vilket 

hon heller inte gjorde. Efter träffen skildes de vid Huvudsta torg och Krister 

O visste inte om adressen nu heller. 
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Mellan 84-86 hade dom sporadiska kontakter per brev pluss telefon. Det med 

sporadiska innebär att det kunde var.a tre månader mellan kontakterna. När kon

takterna väl har satts igång kunde dom vara väldigt intensiva och sen upphöra 

med längre mellanrum. När han var i telefonkontakt med henne brukade han ringa 
till hennes jobb ooch sitta och prata någon timme. Lilian kunde dock jobba under 

tiden varför hon ansåg att det inte var så ansträngande. Under denna tid har dom 
träffAts vid tre till fällen. Första gången, hon kan inte säga om det var våren 

84, 85 eller 86 ute på Haga där dom fikade tillsammans vid lunchtid. Nästa träff 
var att dom tittade på någon film tillsammans som gick på kvartersbion vid Honstull. 

Det var en film utav Hasse och Tage. När detta biobesök inträffade kan inte Lilian 

säga. Nästa träff var då hon bodde på Lindagatan. Han kom då upp och•skulle 

hämta ett antal jeansbyxor som Lilian lagat åt honom. Detta var någon gång 

våren 86, månad kan hon dock inte säga. Det var några månader innan hon flyttade 
till Bredäng. Detta gjorde hon i juni 86. Byxorna hade hon fått ett tiotal i en 

bag som Krister lämnat in i vakten på l1ennes jobb på Hantverkargatan någon gång 

sent hösten B4. 

I samband med att han var uppe på Lundagatan lekte han med Lilians dotter. Vad 
Lilian kommer ihåg idag vistades han i hen nes lägenhet i ca tre timmar. 

Lilian tillfrågas om hon hade kontakt med Krister vid tidpunkten då Palme mördades . 
Hon säger då att hon kan inte säga när hon hade kontakt med honom då hon bodde på 

Lundagatan. Hon har dock- inge.t minne av att hon hade kontakt vid detta tillfälle 

med Krister per telefon. Hon hade dock telefonnummret till honom vid denna tid . 

Lilian tillfrågas om hon dagen efter mordet varit i telefonkontakt med Krister 

angående mordet. Hon säger då att det har hon absolut inte varit. Hon säger dock 

spontant att några månader efter mordet har Krister berättat för henne per telefon 

att han blivit hämtad för intervju av polisen i samband med Palmemordet. Vad han 
berättade ytterligare om Palmemordet kommer inte lilian ihåg idag. Man berättade 

inte alls om vad han gjorde den 28/2 86 då Palme mördades. Lilian tillägger och säger 
att när Krister pratar med henne per tfn, pratar han länge och om många saker så det 

blir en enda stor röra. Hon ha.de därvid svårt att hålla isär begreppen om vad Krister 

pratade om igentligen. 

0 
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Lilian tillägger här att hon har tydligen haft tre kontakter per telefon med 

honom under 1986. Vad dom pratat om vid dessa tillfällen kan hon dock inte komma 
ihåg. Något ytterligare prat om Palme våren 86 utom det att han har pratat om 
att han blivit hämtad har han inte fört med Lilian vad hon kommer ihåg idag. 

På eftersommaren 86 togs det kontakt, om det var Lilian eller Krister som ringde, 

kan hon inte säga men det gjordes upp att Krister skulle få tillbaka sina sista 

byxor. Det gjordes upp att dom skulle träffas på Skansen, detta beroende på att 

Lilian inte ville lämna ut sin adress i Bredäng. Krister fick sina brallor och 
dom drack kaffe tillsammans och pratade. Denna tid uppskattar hon som ca 4S min. 
De pratade om mest alldagliga saker, inte något speciellt vad Lilian kommer 

ihåg. 

Senare på sensommaren 86 satt Lilian och hennes dotter Mirjam i Vasaparken. 

Lilian fick då se ett riktigt fyllo och vid närmare granskning visade det sig 

att detta var Krister. Pg a hans tillstånd tog Lilian inte kontakt med honom. 

Detta var sista gången som hon såg Krister intill dagens datum. Det har dock 
efter sommaren 86 och fram till idag haft sporadiska brev och telefonkontakter. 

Senast hon hörde av Krister på detta sätt var i oktober 87. Det var Lilian som 
själv ringde upp honom detta för att hon haft sorg i familjen och ville på 

detta sätt prata lite grann. Som hon säger, upplevde hon ett lite förtroligt 
förhållande med Krister. Vid detta samtal pratade det ingenting om Palme. 

Efter det kom det inget julkort eller något kort när Lilians dotter fyllde år . 
Det tyckte Lilian var konstigt. Under sommaren 1988 började hon på att kolla 

i sin almanacka och ringde hans telefonnummer men inget svar. Hon vände sig då 
till nummerbyrån där hon dock inte fick hans telefonnummer. Detta beroende på 
att han bytt. Troligtvis är det så här att Krister har hemligt telefonnummer, 
varför hon inte fick ut detta. 

Efter det ringde hon till pastorsexpeditionen men hade för lite uppgifter, 

varför hon inte fick någon hjälp. Därefter vände hon sig till socialbyrån i 

Sollentuna. Där fick hon besked av en trevlig, kvinnlig tjänsteman att Krister 

levde i högst välmående tillstånd. Efter detta skrev hon ett brev och undrade 
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om han levde och diverse andra frågor. Detta brev skrickade hon någon gång 

september 88. Något svar från Krister har hon än i dag inte fått. 

Lilian säger att hon aldrig varit ute och hälsat på honom på hans nuvarande 

adress. Adressen säger hon är någonstans på l(ung Hans väg, nummret vet hon inte 

för tillfället . 

Lilian tillfrågas om hon vid sin kontakt med Kriter sett om han haft något vapen. 
Hon säger då att hon aldrig vid något tillfälle sett Krister inneha något vapen . 

Däremot har han vid några tillfällen pratat om någon bajontett. Detta i samband 
med brott som han gJorde omkring 72. Lillan tillfrågas om hon känner några ytter

ligare kvinnliga bekanta till Krister . Hon säger då att hon tyvärr inte känner 

till ytterligare. 

Förhöret övergår nu i konferensform. 

F= Förhörsledaren 

L= Lilian 

F: Ja Lilian du har hört vad jag har dikterat in på bandspelaren? 

L: Ja. 

F: Vill du ha bandet uppspelat? 
L: Ja. 
F: Då får du bandet uppspelat. Ja Lilian du har fått bandet uppspelat, är det 

någonting du vill ändra på? 
L: Nej inte direkt. Ibland skulle man kunna säga ca om vissa tider men det 

det tycker jag inte. Sen så var det den här träffen vid Karlberg, det var så 

tidigt, nej jag måste ha skrivit, jag kan inte komma ihåg vad det var just 

där, omkring där men jag vill bara säga som ett helhetsintryck på det här 

att jag förstår att det kanske är precis som farligare än vad jag vet, han 

kallar mig sitt lilla skyddsrum, jag liknar skyddsrum, han har kallat mig 

så han vill liksom ha det här förtroendet med mig och jag har haft lite, 

han är på ett helt annat sätt mot mig förstår jag än mot många andra, men 

eftersom jag är lite rädd att han kan vara annorlunda ändå när det beger sig 

då måste ju jag vara försiktig om min dotter, jag har den här och jag vagar 
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alltså inte, när jag håller på och säger här att jag har inte haft min adress 

utelämnad här och inte där, så är det ju för det att det är lite rädsla-

blandat förtroende detta. Jag vet alltså inte vad han har gjort mer än att 

jag vet att han har dödat en människa. Jag vet att han har pratat någonting 

om att hans pappa dog på ett underligt sätt att han hade olyckats så att 
det var, han säger så här, jag vet inte, det var någonting om att hans pappa 

hade råkat ramla eller vad det var och att det hade varit blod överallt i 

deras lägenhet och jag 

vad mer han har gjort . 

blir så rädd för sådana där saker, jag kan inte veta 

Så säger jag det här det som bekymmrar 

ju inte alls ha någon nära kontakt med honom och ändå har jag 

upp. 
F: Godkänner du bandet som det är? 

L: Ja i stort sett. 

F: Du godkänner bandet? 
L: Ja jag tycker inte att det är någonting. 

F: Då avslutar vi förhöret klockan 12.45. 

Bromma den 22 november 1988 

mig, jag kan 
velat ställa 

�ås� 
krinsp 
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