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Protokoll fört vid förhör med 

Widenlöv, LILJAN Henrietta Elisabet, 

född 380202-0366, bor Johannesfeds

väqen 60, 4 tr, 161 31 Bromma, tele

fon 08-260434 . 

Anställning: Länsstyrelsen, försvars

enheten, Hantverkargatan 25, Stockholm, 

telefon 08-7855328 . 

förhöret hållet torsdagen den 20 april 

1989 i den hördes bostad, med början 

klockan 15.50. 

Förhörsledare: krinsp Thure Nässen. 

Förhörsvittne ej tillgängligt. 

�/idenlöv underrättades om att dagens förhör är ett kompletteringsförhör till 

det förhör som hölls med henne den 22 november 1988, samt att även dagens för

hör ingår i utredningen kring mordet på statsminister Olof Palme. 

Widenlöv kommer fortsättningsvi.s i förhöret att kallas vid sitt tilltalsnamn 

Lilian. 

Lilian tillfrågades om Christer någongång uttalat sig om Palme, eller pratat 

om honom som person och regeringschef. Hon säger då bestämt att hon och 

Christer aldrig diskuterat vare sig personen Palme eller hans politik. 

På fråga om Christer vid något tillfälle uttalat sig om socialdemokraterna, 

uppger hon att hon och Christer aldrig pratat om deras politik eller ideologi. 

Hon känner ej heller till var Christer "står" någonstans politiskt, men till

ägger samtidigt: "Jag tror att han möjligen kan höra hemma någonstans på vän

sterkanten". 

Hon tillfrågades vidare om Christer och hon under sina samtal pratat om andra 

politiska personer, eller om Christer uttalat sig om dessa. Hon säger lika 

· Ifyll$ e, om blankeuen an\länds som 1or1saun1ngsbl�d .  Ex 1: Ttll or,g,nalpårm (I  nr-föiJd) 
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bestämt att dom aldrig pratat om politiska personer. 

Tillfrågad om hon och Christer pratat allmänt om politik, uppger hon att dom 

aldrig vid några tillfällen pratat politik. Lilian tillfrågas vidare om Christer 

vid några tillfällen pratat om olika myndigheters agerande i samhället, och hon 

svarar lika bestämt att några diskussioner angående myndigheternas sätt att 

handlägga olika ären���
r
å1skuterats dem emellan. 

Lilian tillfrågades även om hon och Christer, och då framför allt om Christer 

uttalat sig om terrorismen vid något tillfälle. Hon säger att hon aldrig hört 

honom prata om terrorismen, men däremot har de några gånger diskuterat israel

ernas bombningar av flyktinglägret "Shadra Chatila". Vid dessa diskussioner 

som ofta togs upp av Lilian framkom att Christer liksom hon själv tyckte illa 

om att israelerna bombade lägret, och att det många gånger dödade såväl barn 

som kvinnor under bombräder. Lilian vill här tillägga att det var hon som tog 

upp dessa diskussioner men att Christer ofta hade samma uppfattning som henne, 

och han brukade alltid avsluta diskussionen med följande citat ur bibeln: 

"HERREN, min är hämden säger herren", och Lilian tillägger att när han gjorde 

dessa citat så lät han som en profet. Några övriga diskussioner har de aldrig 

haft utan det är som hon säger, vi har bara diskuterat israelernas bombningar 

av tidigare nämnda flyktinglägret. Tidpunkten för dessa diskussioner om "Shat

ilalägret" inträffade under åren 1983 fram till år 1985 . 

På fråga om Christer uttalat sig om religion, uppger Lilian att han ofta prat

ade religion, tydligen kunde han mycket om vad som stod i bibeln och då fram

för allt "Jobs bok" som han ofta citerade . 

Hon erinrar sig vidare att han ofta diskuterade ett stycke i "Jobs bok" som 

handlar om hur åklagaren försöker få "Job" att falla ifrån guds tro, att han 

skall ge upp. Men "Job" segrade över alla sina lidanden och blev så småningom 

välsignad av gud, han bestod provet som Christer sa, och levde sedan alla sina 

dagar i lycka och välgång. Lilian säger vidare att han tydligen var intresserad 

av vad som stod i bibeln om "Jobs bok", men hon kan idag inte erinra sig vilka 
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Lilian tillfrågades nu om Christer vid något tillfälle uttalat sig om mordet 

på statsminister Olof Palme. Hon säger att han aldrig vid något tillfälle ut

talat sig om mordet, eller över huvudtaget diskuterat den för Lilian så trag

iska händelsen. 

0 

Hon tillfrågades om Christer_ vid något tillfälle för henne uttalat eller be

rättat vad han gjorde den 28/2 19861 det vill säga den kväll Olof Palme mörd

ades. Hon uppger då att han i samband med något telefonsamtal nämnt att han 

varit inne 1 stan på kvällen, samt att han åkt hem med något pendeltåg. Hon 

kan då inte idag komma ihåg om han nämnde med vilket tåg, och då menar hon av

gången från Stockholms central, som Christer åkte med. 

Däremot erinrar hon sig att Christer någon eller några månader efter mordet, 

när de pratades vid i telefon, berättat att han blivit 

ende sina förehavanden den aktuella kvällen. Christer 

hörd av poliser angå-

hade 

poliser kommit och "bankat" på hans dörr, och att han Fått 

berättat att några 

följa med till någ-

on polisstation där han hörts. Lilian säger att hon blev lite bestört när hon 

hörde detta och frågade Christer varför dom hade hört honom, men hon säger att 

någon förklaring till detta lämnade inte Christer, utan han bytte samtalsämne. 

Hon uppger vidare att hon själv aldrig vid något senare tillfälle tagit upp 

detta med polisförhöret med Christer . 

På fråga om Christer någongång uttalat sig om vapen i samband med sina besök 

eller kontakter med Lilian, säger hon att några sådana diskussioner eller sam

tal icke har förekommit mellan dem. 

Hon vill här tillägga att deras sammanträffanden var mera sporadiska och icke 

på något sätt avtalade, och detsamma gällde dom telefonsamtal som de hade med 

varandra. Hon säger att ibland var det hon som ringde, och ibland ringde 

Christer upp henne. 
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Lilian tillfrågades vidare om Christer ändrat sitt beteende efter den 28/2 1986. 
Hon uppger att något sådant har hon inte märkt. 

Sidbyte på bandet . 

Hon vill dock berätta om en händelse som inträffade sommaren 1986. Vid detta 
tillfälle bodde Lilian i Sätra, och under ett besök i stan, närmare bestämt 
på Dalagatan, uppmärksammade hon Christer i Vasaparken. Vid detta tillfälle 
konstaterade hon att Christer var ordentligt berusad och att han uppehöll sig 
tillsammans med en del andra berusade personer. Hon säger vidare att hon aldrig 

sett Christer i det tillståndet utan detta var första gången som hon såg honom 
i ett sådant berusat tillstånd. 

Här tillfrågades Lilian om hon kände till Christers missbruk. Hon uppger att 

hon sedan långt tillbaka i tiden känt till att han använt hasch och amfetamin. 
Vidare att han kunde ta ett glas öl eller några mindre mängder av sprit, men 

l:. d. 
tillägger samtidigt: "jag har inte sett honom berusad vid nagofgfIIlfälle". 

På fråga hur länge Christer missbrukat hasch och narkotika, uppger Lilian att 
så länge hon känt Christer har han åtminstone använt hasch . 

Hon tillfrågades om det är någonting annat som hon kan erinra sig eller som 

hon tänkt på efter det första förhöret • 

Hon har då erinrat sig att hon i slutet av januari månad 1987 fick ett julkort 
ifrån Christer. Hon tyckte väl att det var lite konstigt att få ett julkort så 
långt in på året, och hade även påtalat detta för Christer vid något telefon
samtal. Någon förklaring till hennes "påtalande" fick hon dock icke av Christer. 
Hon säger vidare att Christer och hon ofta satt och pratade om kulturella saker, 
och hennes uppfattning är att han är mycket intelligent och har läst mycket . 
Men samtidigt säger hon att vid dessa diskussioner kunde det plötsligt hända 
att Christer helt omotiverat började prata om sina gamla brott, och då blev han 
som hon uttrycker sig, en helt annan människa. Särskilt började han använda en 

• llylls el om blankenen ani;änd-s som fort9Jl!lningsbla.d, Ex 1: Till originalpärm (i nr-fOljd) 



• 

• 

• 

• 
i 

! 

i 

01 Polisdi!'ltrikl. 
SPANINGSUPPSLAG 

i grövre brottmål 07 Avsnill 08 LOpande n r  

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • •  + •••• 

03 Upprtmat(d) av· telefOr'l· 04 Fonsau- Uppolftslamnare {efternamn och 1omamn) 

nings.bl.id 

09 9roll med vi lket uppgiften hor sa,nrnan' os UISkrifl;Ki;,ih;m 

Forhorsprot Promemoria 1989-04-27 EA 
10 I :xik. 

0 

jargong som hon inte kände igen, och då menar hon en gangsterjargong. 

Hon berättar vidare att hon vid ett tillfälle blivit ordentligt rädd för 

Christer. Denna händelse inträffade hemma i Christer föräldrars bostad i 

Sollentuna. Vid tillfället var hon på besök där för att hälsa på Christer . 

Även Christers pappa var hemma vid tillfället. Hon kommer inte ihåg vilket 

år det här var men det var efter det att Christers mamma hade avlidit. 

Christer uppträdde då så illa och elakt vid det här tillfället så hans pappa 

fick springa ifrån villan. Lilian själv säger att hon var mycket rädd och an

såg att Christer vid det tillfället kunde ha gjort vad som helst. På fråga vad 

hon menar med vad som helst, säger hon att hon idag inte vill närmare redogöra 

varför hon var så rädd för Christer vid det här tillfället. 

I övrigt vill Lilian inte narmare uttala sig om Christers sätt att vara, efter

som hon tidigare varit bunden vid honom på ett känslomässigt sätt. Utan hon 

hänvisar till det tidigare förhöret. 

Förhöret avslutades klockan 17.10 . 

Lilian erbjöds ta del av det nedtecknade, men på grund av att hon hade ett 

ärende att uträtta ville hon ta del av anteckningarna vid ett senare till

fälle. Med anledning av detta fick Li lian ta del av det nedtecknade söndagen 

den 23 april 1989 klockan 17.40. Efter det att anteckningarna upplästs för 

hon ingenting att erinra emot dem. Delgiven förhöret per telefon. 

i 
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