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Protokoll fört vid vittnesförhör med 

lokalvårdare BACKLUND, Jan Thomas f. 550412-
7894, Bygatan 46, 191 46 Sollentuna, 

tfn: 08 - 35 73 24. 

Anställning: TCO-skolan, Edsviken, 

Förhöret hållet på rum 713, rikskrimi

nalens lokaler i polishuset, Stockholm, 
med början kl. 09.15 den 2t december 1988. 
Förhörsledare: Krinsp Tommy Andersson 
Förhörsvittne: Ej tillgängligt 

Backlund informerades om att förhöret avser eventuella händelser på kvällen 

eller natten då Olof Palme mördades och då främst händelser omkring hans 

dåvarande bostad. 

På fråga uppgav Backlund att han minns då Olof Palme mördades av den anled

ningen att han på morgonen, dagen efter händelsen
1
blev uppringd i sin då

varande bostad, belägen på Kung Hans Väg 35, 1 tr., Rotebro, våningsplanet 

,mder Christer Pettersson, av den nu avlidne kamraten Peter Nilsson, som be

rättade att man på radio sagt att Olof Palme var skjuten. 

Vid tillfället befann sig även Backluncls "sambo" Anso Widing i bostaden. 

Backlund vill minnas att tiden var någon gång i februari 1986. 

Backlund minns att han inte varit hemma många dagar då mordet skedde, enär 
han "muckat" från ett straff den 2 februari 1986. 

Backlund och Anso hade vid denna tid alkoholproblem, men hade ej tagit någon 
riktig fylla efter det att Backlund "muckat". 

Med tanke på det faktum att Backlund, då Peter Nilsson ringde på morgonen 

efter mordet, var kraftigt bakrusig efter alkoholförtäring kvällen innan, vill 
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8acklund rnilmas att han, Ansa och Peter Nilsson varit ihop den dag då Palme 
mördades. Backlund har också en minnesbild av att de var till Pantbanken. 

(Om det inte var dagen eller dagarna innan). Om det förhåller sig så 
att de var på Pantbanken denna dag, så uppehöll de sig i Stockholms City, 

bl.a vid kyrkogården, invid kyrkan på Storgatan. De var också i Kista, då 

både Backlund och Peter bott där tidigare . 

os Löpande nr 

Så småningom begav de sig hemmåt och Backlund vill minnas att de gick från 

Husby över till Sollentuna, varefter de tog pendeltåget till Rotebro station, 
från vilken de begav sig direkt hem; en promenad som torde ha tagit högst 

fem minuter. 

Angående tiden för pendeltågsresan uppgav Backlund att han tror att de reste 

med det tåg som avgick från Sollentuna station kl. 22.03 eller möjligen 

kl. 21.57; detta avhängigt att tågen går mot och från Stockholms city tre mi

nuter i eller tre minuter över varje jämn halvtirnrna och Backlund kan nu inte 

komma ihåg vad som gällde vid denna tid. 

Så långt komna i förhöret minns nu Backlund att tiden för avgångarna på pendel

tågen vid Sollentuna station på sista tiden ändrats från 

en minuter över eller en minut i, till tre minuter över eller tre minuter i. 

Anledningen till att Backlund tror sig minnas med vilket pendeltåg han reste, 
beror på att han och Ansa var osams vid tidfället och bråkade - bl. a om pengar . 
Backlund vill minnas att han av den anl,edningen gick och trampade på perrongen 
och tittade på klockan med jämna mellanrum. Med detta att titta på klockan med 

jämna mellanrum, menar Backlund att han och Ansa, liksom Peter som gick undan, 

tyckte att situationen var penibel, varför de båda ville att tåget skulle 

komma, varvid bråket skulle kväva sig självt då ingen av dem ville sitta och 

skrika till den andre i en pendeltågsvagn bland okända människor. 

Angående Backlunds och Ansas status uppgav han att de var berusade men inte fulla. 
De kunde gå rakt och var fullt medvetna om vad de gjorde. 
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Färden till Rotebro station torde ha tagit maximalt tio minuter, varför de borde 
ha varit i bostaden cirka kl. 22. 15 - 22.30. Backlund kan ej ange om pendel

tåget var försenat eller ej. 

Beträffande kamraten Peter Nilsson så följde han ej med Backlund och Anso till 

deras lägenhet. Efter det att de kom hem så hände inget särskilt enligt 

vad Backlund minns och han tror att de lade sig för att sova rätt omgående. 

Såsom tidigare sagts ringde Peter Nilsson sedan vid 09.00 - 09.30 tiden dagen 

efter . 

På fråga uppgav Backlund att han är ganska säker på att han inte träffade 
Christer Pettersson på kvällen då Olof Palme mördades. De två känner varandra 

som grannar och har väl också tagit en pilsner tillsammans i Sollentuna 

Centrum. 

På fråga uppgav Backlund att han har en mycket svag minnesbild av att Christer 
Pettersson vid något tillfälle lånat ut eller förlorat sina lägenhetsnycklar. 
Detta med nycklarna föder dock inga associationer till ett eventuellt möte med 
Christer Pettersson under mordkvällen . 

Christer Pettersson har haft möjligthet att påkalla Backlunds och Ansas upp
märksamhet genom att skrika upp mot deras lägenhet. Det är svårare att kasta 

sten på rutan på grund av befintlig loftgång. Christer Pettersson har dock 
haft möjlighet att kasta sten på det av Backlunds lägenhetsfönster som vätter 
mot baksidan . 

Angående porten till trapphuset uppgav Backlund att han inte minns om den var 
låst just denna kvällen. Han vet dock att låset ofta varit uppbrutet. 

På direkt fråga uppgav Backlund att han inte har något som helst minne av att 
Christer Pettersson skulle ha väckt honom just denna kväll eller natt, för 

att få trapphusporten öppnad. Backlund uppgav också att han sover hårt då han 
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väl somnat och är därför nästan omöjlig att väcka - särskilt då han "krökat". 

Back lund uppgav att det hänt flera gånger att grannarna öppnat t1'apphus

porten åt varandra. Han har själv öppnat dörren åt bl.a Spinnars och Erling 

Ofstad, efter det att de skrikit då de sett att det lyst hos Backlund. 

Att Backlund öppnat åt Christer Pettersson vid något tillfälle håller han för 

troligt, men har ingen aning om när detta skett i så fall. 

Beträffande aktuell kväll uppgav Backlund att han har ett svagt minne av att 
han hörde hur en lägenhetsdörr i huset slogs igen kraftigt efter det att han 

lagt sig, men ännu ej somnat. Backlund tror också att han hörde steg av kraftig 

art, som kunde ha kommit från Spinnars. 

På fråga u·♦vecklar Backlund detta genom att säga att det ofta är bråk i huset 

då flera personer med missbruksproblem bor där. Angående stegen förhåller det 

sig så att Backlund känner flera av Christer Petterssons bekanta; bl.a Spinnars 

och Ofstad. Spinnars har en kraftfull och ljudlig gång medan Ofstads är 

släpande. 

Beträffande Spinnars steg har Backlund haft goda skäl att lära sig hur dessa 
låter och det är av den anledningen han kan säga att han tror att det var denne 
som han hörde. Hur mycket klockan var vid tillfället kan Backlund ej ange, 

annat än att det troligen var efter kl. 22.30. Backlund anger här att han ju 

inte ens är säker på att det var aktuell kväll som han hörde dörren slås 
igen kraftigt. 

På fråga uppgav Backlund att Spinnars även kan skrika högt då han är arg och 
går över loftgången. Över huvud taget brukar Spinnars ofta höras då han är 
i närheten. 

På fråga uppgav Backlund att han har för sig att Christer Pettersson och 

Spinnars kom osams någon gång efter mor det. När kan dock Backlund ej ange, men 

han har själv fått den uppfattningen att osämjan beror på någonting som 

har med mordet på Olof Palme att göra. Backlund uppgav på fråga att han hört 
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Christer Pettersson och Spinnars - för mindre än ett år sedan - tjafsat om 

gällde tiden med Palmemordet. Backlund tror att diskussionen något i samband 

för då Christer Pettersson kom hem. Backlund uppfattade saken som om Spinnars 

snackade "skit" och att den egentliga anledningen var någon form av kamp 

i deras vänskapsförhållande . 

Avslutningsvis uppgav Backlund att han vill säga att l1an inte tror att 

Christer Pettersson är gärningsman i detta ärende. Enligt Backlund har Christer 

Pettersson endast varit på fel plats vid fel tillfälle . 

förhöret slut klockan 11.30 dag som ovan 

Förhöret övergår nu till konferensförhör. 

F: Ja, Backlund, du har nu hört vad jag har dikterat in på bandet, godkänner 

du det som det är eller vill du ha det uppspelat för dig? 

B: Jag godkänner det. 

Tommy Andersson 

krinsp 
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