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Protokoll fört vid förhör med, 

WIDING, ANNIKKI Marja-Liisa, född 

491209-2469. Hemmahörande Bygatan 46,nb 
tfn 08-35 73 24. Postnummer 191 46 . 

Förhöret är hållet på RK-A2, onsdagen 
den 21 december 1988 med början kl 09.00. 

Förhörsledare:krinsp Torsten Stålnacke. 

Förhörsvittne: krinsp Thomas Carlsson . 

Annikki Widing kallas fortsättningsvis i förhöret för A. 

A är finsk medborgare och talar dålig svenska. 

A upplyses om att det kommit till våran kännedom genom förhör och genom hör

sägen att A har upplysningar att lämna i mordutredningen på Olof Palme. In

ledningsvis ombedes A lämna upplysningarna förutsättningslöst utan inledande 

frågor . 

A berättar att hon känner den som gripits såsom misstänkt för mordet på Olof 

Palme. Han heter Christer Pettersson och bodde tidigare granne med A, på Kung 

Hans väg 35. A tror dock inte att Christer är skyldig till mordet. Spinnars 

är den som förorsakat händelseutvecklingen, så att Christer Pettersson blivit 

sittande. Spinnars 

tagit avstånd från 

och Christer är osams sedan våren 1988. Christer är den som 

Spinnars av 
med Christer, nämligen att den 

okänd anledning. A 
är ytlig. Christer 

beskriver sin 
har vid något 

bekantskap 

tillfälle 

lånat pengar av A och återlämnat dem genom brevlådan. A är bekant med Spinnars 

genom kretsen som samlas i Sollentuna Centrum, där de konsumerar alkoholhal

tiga drycker. A har inte träffat $pinnars sedan våren 1988, eftersom hon till
sammans med sin sambo Jan Backlund, brutit sig ur kretsen och börjat leva en 
nykter tillvaro. $pinnars har försökt tilltvinga sig ett besök hos A efter 

våren 1988, men ej blivit insläppt. Vidare så har $pinnars direkt efter mordet 

0 på Olof Palme, spridit rykten om att Cihrister Pettersson begått mordet på 

� 

QJ9f Palme. A har inaa övriga spontana upplysningar att lämna beträffa�qe moraet. 
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A beskriver sina gemensamma be kanta med Spinnars och Christer Petterssson 

på följande vis. Alla som ingår i "A-laget", som brukar träffas i Sollentuna 
Centrum, ingår i hennes bekantskapskrets. A kan inte namnge någon speciellt 

närstående i deras bakantskapskrets. Vare sig A eller hennes sambo Jan Back

lund, umgicks under missbruksperioden med någon speciell utanför Sollentuna 

Centrum . 

Vid tidpunkten för mordet på Olof Palme, nämligen den Z8februari 1986, bodde 

Christer Pettersson och A på'�amma adress� nämligen Kung Hans väg 35, i tre 

års tid. A och Jan Backlund flyttade till adressen antingen i januari 1985 

eller 1986. Christer Pettersson bodde på andra våningen medan A och Jan bodde 

på första våningsplanet. Under sommaren 1988 flyttade A och Jan till nuvarande 

adress på Bygatan 46 i Sollentuna. A:s våning på Kung Hans väg 35 har ingen 

kontakt med markplanet, vare sig på fastighetens fram eller baksida. Lägen

hetens storlek är på 1 rum och kök. Köket är beläget på fastighetens framsida, 

nämligen mot parkeringen och ingången till Kung Hans väg 35. Sovrummet ligger 

på motsatta sidan, alltså mot fastighetens baksida. Mellan köket och sovrum

met finns lägenhetens toalett, badrum och en del garderober. En liten korri
dor sammanbinder köket med sovrummet, även kallad för vardagsrummet. 

A beskriver följande om hennes och Jans förehavanden mordkvällen, alltså den 

28 februari 1986. 

Vid denna tidpunkt saknade både A och Jan arbete. De har för vana att lägga 

sig ganska sent om kvällarna, ungefär vid 24.00 - 01.00-tiden. Både A och 

Jan fördrev kvällarna med att titta på TV och videofilmer. A har inget spe

ciellt minne av just den aktuella kvällen, då Olof Palme blev mördad. 

Under kvällen den 28 februari 1986 hade A och Jan besök av en kamrat från 

�; " Märsta, som heter Peter Nilsson, numera avliden. A är något osäker på om al-
. � koholhaltiga drycker konsumerades den kvällen, det sannolika är att sällska-

pet berusade sig, eftersom de befann sig mitt i en missbruksperiod. Vidare så 

kan A inte upplysa om när Peter Nilsson lämnade deras bostad, hon har således 

� ingen hållpunkt. 
: 0 
ri 
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Med tanke på att Nilsson bodde i Märsta och att han åkte hem kommunalt, så 

borde hanlämnat deras lägenhet senast vid 01.00-tiden. 
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A fick kännedom följande dag, alltså den 1 mars 1986 att Olof Palme blivit 

skjuten, av Peter Nilsson som ringde vid 11-tiden på förmiddagen. A har inget 

minne av att hon träffat någon annan person än Peter Nilsson den 28 februari 
1986. 

A beskriver vidare hur lägenheten nyttjas . 

Vid besök såväl som när A och Jan är ensamma i lägenheten, så sitter de i 
vardagsrummet. Vardagsrummet vetter mot fastighetens baksida. Köket nyttjas 

sällan av någon, vare sig dag eller kvällstid. Till och med under middagarna, 

så sitter A och Jan i vardagsrummet. 

Beträffande eget missbruk, uppger A följande. 

Vid tidpunkten februari 1986, missbrukade A alkoholhaltiga drycker dagligen. 

A var alltid i sällskap med sin sambo Jan. A konsumerade minst en flaska vin 
och några öl om dagen. Berusningsgraden var relativt konstant varje dag . 

A:s berusningsgrad var ej så påtaglig att hon drabbades av minnesförlust, vilket 
Jan gjorde allt som oftast. 

Beträffande Christer Pettersson, så drack även han alkoholhaltiga drycker 

som regel dagligen i Sollentunasällskapet. Enstaka dagar så kunde Christer 
vara nykter. A har besökt Christer Pettersson i dennes bostad endast vid två 
tillfällen. A har besökt Christer som hastigast endast för att låna någonting 
vid dessa tillfällen. 

Christer Pettersson har däremot besökt A:s bostad cirka 10-15 gånger, då han 

lånat någonting som saknades i hans lägenhet. A har aldrig konsumerat alkohol

Ohaltiga drycker tillsammans med Christer Pettersson i någon lägenhet. Christer 
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tillhörde gruppen där Spinnars och "Hågge" umgicks dagligen. 

A tillfrågas åter igen, om hon kan lämna konkreta upplysningar i mordutred

ningen eller om Christer Pettersson, som berör misstankarna. A kan inte på

minna sig någonting som kan vara intressant i utredningen . 

GS 

A tillfrågas om hon och Jan är lätt eller svårväckta, efter att de insomnat. 

A beskriver att både hon och Jan sover djupt när de väl insomnat, mycket 

beroende på deras sena kvällsvanor, speciellt vid tidpunkten februari 1986. 

Vare sig A eller Jan blev väckta av någon natten mot den 1 mars 1986. A för

klarar vidare att hon aldrig blivit väckt av någon nattetid, av någon hon 

känner. Särskilt tillfrågad om någon väckt antingen A eller Jan vid något 

tillfälle då porten blivit lås, på det svara A med bestämdhet att så inte är 

fallet. A har inte öppnat porten för någon som velat komma in, exempelvis om 

någon tänkt besöka fastigheten eller om någon saknat nycklar. A poängterar 

att det inte inträffat vid något tillfälle under den tid hon bott på adressen. 

Samma sak gäller även Jan. 

Vid något tillfälle har det dock inträffat att någon påkallat deras uppmärk

samhet, genom att kasta småsten eller snöbollar på vardagsrumsfönstret. Både 

A och Jan har ignorerat dem som påkallat uppmärksamheten. A är alldeles säker 

på uppgifterna hon lämnat beträffande porten. Några tveksamheter råder icke 

på den punkten . 

På direkt fråga om A öppnat porten åt Christer Pettersson vid något tillfälle, 

svarar A nej på den frågan. A är mycket säker på den uppgiften, eftersom hon 

aldrig varit någon behjälplig med sådan öppning. 

A ombedes att lämna en beskrivning på Christer, hans klädsel vid tidpunkten 

för mordet på Olof Palme. 

A kan inte påminna sig hur Christer gick klädd vid den aktuella tidpunkten, 

annat än att han var väldigt dåligt klädd. Hon har inte minne av vare sig 

ytterkläder eller om Christer hade eller saknade skäggväxt. Beträffande even-

Otuella glasögon, så har A aldrig sett Christer vare sig i vanliga eller i 
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solglasögon. 

Beträffande vapen, så uppger A att hon inte sett eller hört rykten om att 

Christer bar vare sig skjut eller stickvapen. A känner ingen i kretsen kring 

Christer Pettersson, som har tillgång till skjutvapen . 

A beskriver Christer Pettersson på följande vis. 

När han är nykter så är han lugn, lättsam och lätt att komma till tals med. 

I berusat tillstånd är Christer högljudd och uppträder störande. A undviker 

Christer Petterssons sällskap då Christer är berusad. Vid ett tillfälle har 

Christer visat aggressiva tecken i närvaro av A, vilket inträffade under mid

sommarhelgen 1986 i Sollentuna Centrum. Christer var berusad då A sade åt 

honom: "det ser ut som om allting gått snett", vilket föranledde att Christer 

kastade en liter filmjölk ut i naturen, varpå Christer lämnade sällskapet. 

Christer hade strax innan försökt ringa till någon utan att få kontakt med 

den han sökte. 

A har inte märkt någon personlighetsförändring hos Christer Pettersson efter 

mordet på Olof Palme. A har inte haft sådan kontakt med Christer så att hon 

kan bedöma eventuella personlighetsförändringar. Vidare så kan A inte svara 

på vad som upprör Christer mest, däremot så gläds han åt att han inte varit 

osams med A och Jan, under den tid de bott grannar . 

A:s kännedom om Christers tidigare begångna brott. Christer har varit mycket 

förtegen om hans förehavanden, däremot har han sagt att han begått ett mord 

i Stockholm. Beträffande mordet som han blivit dömd för, har Christer endast 
konstaterat "det som hänt har hänt", utan att vidare berätta om händelsen. 

A saknar kännedom om övriga brott som Christer begått. 

A tror inte att Christer är skyldig till Olof Palmemordet, trots att hon fått 

den uppfattningen av massmedier. Hon har aldrig umgåtts med tanken att 

Christer Pettersson möjligen kunde vara Olof Palmes mördare. A har svårt 

att bilda sig en uppfattning om att Christer kunde vara Olof Palmes mördare, 
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eftersom kontakten med honom endast varit ytlig. Som A beskrivit tidigare 

så träffades de som regel i Sollentuna Centrum bland "P,-laget". 

Beträffande kontakten med Spinnars, så uppger"¾.terigen att att den upphörde 

under våren 1988. A har inte träffat $pinnars sedan dess och vidare så har 

A aldrig talat med Spinnars om den låsta porten, med tanke på om hon släppt 
in någon som blivit utlåst. A tillfrågas särskilt om hon släppt in Christer 

Pettersson vid något tillfälle, då han saknat nycklar till porten. Även på 
den punkten är A mycket säker på att hon inte varit Christer Pettersson be

hjälplig med någon portöppning . 

Beträffande porten så uppger A att den kan öppnas, antingen med kniv eller 

med en skruvmejsel, om man petar upp låset. Så har låset fungerat under den 

tid A bott på adressen Kung Hans väg 35. 

Om vindsutrymmena i fastigheten uppger A följande. 

Sociallägenhetsinnehavarna har ingen nyckel till fastighetens vindsutrymmen. 

0 

A var dock ett undantag av regeln, hon fick nycklarna dit mycket beroende på 

att hon bodde i en etta. Vidare så har A ingen kännedom om Christer Pettersson 

hade nycklar till vare sig vindsutrymmena eller till något källarutrymme . 

Slutligen tillfrågas A om hon har någonting ytterligare att tillägga. A har 

bildat en negativ uppfattning om Spinnars och säger att det är en "jävla typ", 

han vill bara jävlas med Christer Pettersson. A tror att Spinnars vill komma 

åt tipspengarna, allt enligt egna uträkningar. Spinnars har sett fram emot 

att köpa en gård och en del hästar. Vidare så tror A att Spinnars är upphovet 

till att Christer Pettersson gripits såsom misstänkt för mordet på Olof Palme. 

Denna teori har A inte fört vidare till någon utanför familjen. 

A hyser en viss rädsla för Spinnars när han är berusad. Spinnars har inte 

varit nykter vid något tillfälle sedan 1985, då A träffat honom. Fram till 

våren 1988
1 

träffade A bland annat Spinnars flera dagar i veckan. 

Kassetten vändes. 
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A jämn för Spinnars med en så kallad "jättebaby". A lägger inte mycket till

tro till vad Spinnars skrävlar om. 

Förhöret avslutas klockan 11.15. 

A godkänner förhöret i dess helhet och önskar inte taga del av innehållet . 

0 
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