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Toredtãg€n den 17 deoex¡ber 1987 klookan 10'15 kon Bobrand.t tLL1 KK 1 för att ac
ea v!.dooupptagnlag av ett rapportprograts fråa d.en { nare 1986. Àaled¡i¡rgen
dEtùa åir ett ho¡ i ticl.tgate förbör lrar oagt aåg künna tgsa oß 'npn på, att lns
fråa lapport.
Insla¿ot i a.lctuell eåindaf^ug viear nord.platecn oob en störc nångcL personet Eom
hsr ¡a¡nJ.ats n¡at oulsing. 3lar¡ct desga. Þ€rsrnor h¿¡ Robra¡¡d.t iaktta6at ea na¡¡
tklä¿tcl svra¡t mösEa, ooh grrlitbågacle glesögou soo blicka,¡ ut ijver dea plats clär
Olof Palme mö¡d¿clee.

Unclarteckn*¿ þ6rmnêr att Låta fotografcra aktrtell b¿1d gæ scd.au'bifogas ilstt*
ì¡pp6l.adi.

Robraailt bErättar att bsr fretl.agsa dra 28 febn¡¿¡L 1986 hade besökt restantlaag
.t"lbatross tJ.lLta.nlnq"¡s ncô cn beka¡t v!d" na¡n Gerl¡¡¡d. Sû.nssù. Dc läøreiLc rcs
rarl€p¡r vid 2 , OO-tl.clan och bör Jade att ptor¡tnêra RogÇ¡

1ç2
t-aSsga,tan ¡¡orrrrt a s âtnfl

hãJt t uppeLag ld 1 094-B sagt att klockart Y?ir oa 2, a 2 I 1 I n¡ir da
l¡na¡ Kungs gùtan. fì. båd.å är ,.glecla ooh¡iegprlagsga.Frata¡ sed. w:eendra Ðs gâr
noltitt. Da pa8 sera.d,r hömct tan¡ ¡avJ.d. Bag:ares ga*a t S trnç oftcr
korealngrerx, oo. 15-20 natcr blsv Rot*a¡il.t oCIkullsprun€Flt eÌ' Ën okliyrd pereon. E
giok på, v$¡ster trottoa¡ ooh harle sln våi.B tltl böeÞl on slg. De gfck ¿mkrok.
ÌIåi¡ hon blJ¡ tåspruBg€n h¡¿Lkadls l¡on tllL r¡sn ranlaüô ald"rlgi o¡nkulL. Hon ko¡¡
på bcnn, och utropadle tbrullputti åt iten mqnçB€raorx eoe had,c orga^kat d.ctta.. Àt-
stånùet ¡it då aa 1.5 - 2 ¡neter ¡rcLla.¡¡ Robra^nrl.t oeh ¡n¿¡¡sur Denne vËi¡¡ilc s1e d.å
och stl"rade ned. arga ögou uot be¡ne. ,lla,nnea sade r'l.sok t¡Cøttf¡so IIa¡ hadl,s ca
rook eLler parkacaktist pla,€s p& slg con lrådde nsr ttLl h¿Ìva Iåret. $ktnnen
ä,vcn on ¡ü¡sa eLler lura pâ olg: sou täokto hsla hunr¡Let¡ Hon kund,e ba¡a cc
õgon ooh neråt. ],{a¡¡¡c¡ gav tntryck av att a¿¡a. u}fånning d.å }ra¡¡ vz,r nå.got nitrk
I hlro. Dett¿ ka¡ ooþ"så boro på atù dct va¡ ¡¡ijrH ute da¡na lcaâill. Ma$ûcn v?,r
orakat och lloh:nnd.t gntar att ilat vz,r aå6on da6s skåþgstnbb ooo s¡ruter på
i{o¡¡ är hclt sä.ker på att E¡EiEncr¡ inte hs,d.e nå5ra SnowJoggcro p& föttcrnao An-
lod.ai-ngen tJ.ll d.eona lakttageLeo å¡s att iroa tyokcr att d.oa so¡te¿e skor åi"r
ekräok1t6:ü fuLa. lia¡ne¡¡ ¡örd.s otg lättr trots att ha.E oå.g oatt utc E?r kaã J
ira förstËirkt latryoket av a.tt haa va¡ satt' lian va¡ nå€Þt lr¡tad n¿ir hårr rörd.c
men bs¡r ya¡ Iätt på foten. llär b.on tr¿ðe sr'gt ïÐ:rrllputtr oob seða.D orrln¿t ti¡r
kappa yesr aa"n¡¡on bo¡ts. Hs¡¡ ka¿ mEd säkerl¡et oåiga att h¿¡¡ late eprarg Regrr
gqtea norrr¡t¡ eftereora ho¡ lntg såg någoa parssa på d.onaa sl¿a av gaten. Dct
troLigt att h"'¡ antingea sprang: ut prâ gat¿n oah fortsatte trapporoe tr]'1
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Snfok¿r¡backen, oller att ha,tr snebbt sBrâ¡¡g fs t någon portuflpgå.ng strax trtill
clen plate ¿är ha¡a ha.rlo eprrrnglt o¡nkr¡l.} RobraniLt. I vllket f,al1 Eon helst ute-
sluùer Rr¡þra¡rùt Reger:tngegatan I qæ :rllctnÍ¡Êamna.

Robrand.t forte¡itter att bes&:t1va ûÍL¡lnen Ëon av neelelLän€ð. Þted. d.etta nena;r hon
aùt baa va,r minðt 175 cn 1åog. Ilndtertooh¡ad, som ¿i¡r f B6 o!0 lå¡¡g st¿ül1de eLg pE

6oLvet. Ilennes upBfattnfng yaË då, att ha¡ fnte vas lämge åiT¡ 186 om, I,lar¡r¿en va
ganska kroftig I aneLktet. Ha¡n had.a inga gLaeögour IIon fåck lntrlrok av att ha¡¡
hade b$.d,a sfu¡e håin¿er I Jackflcka.nr vful d.ct ttlLfäL1e nåir l¡¿n vti¡rd.e sig on och
stlrrailc Bå heuae. Vac[ hon nu ka¡r konmna, lhåga haile ha.n lnget som han bar på.
I{an var nyckot streesa.ð.
Senna kválL ha,d.e Robrand,t konsunetat rrl,gra g:1as etaeköl på, reatar¡ralrgon. I{on h
fulL lcontroll bvêr olg sjä1v ooh. vudl hon senare upplevûe.
Sågra rlagar sênarer n3l:s$a¡s bestänt den 4 ¡nars 1986 eå,g hon på ltapport. Då, vls
dee cletüa ånsLag som B.ä,mns i btirJan. Ifär lron fiok se en nanÊperson ned. guLd.båg
glastigoo ooh Êotanûössa blev hon alleLeles kaLI ocb saåe tf'}} sln na¡lr{ tlâr åir
mãtimrsrr¡$ i{ort rf.n6d.e genast sln vtin Sa.msson ooh frêgactc rlenne om ha.n hatte sett
tnelagst i Êapport. Ðet irad,e ha¡ Lnte gJortr

Rob¡;¡¡cdt ka.n lnts exakt eäge rrad. d.et ä,r för Likheter med, ¡qe¡rt]êrr' på Rapporteändl.
n{ngen. och ùen nÞa soûr sprtrng onkuLl henne. Eon få¡ J.ntryck av utt hel"a dlen dl.el

&ìr me,l[ßsn eon sJErß I rute.n ståi¡[Ee¡ ån på clen m¡¡ eou ho¡r såg på Rcgerlngsgata.n,
3åôa skall enLfgt Robæandt v&:r¿ ngt. niJrka eLLer fä.rgacle t h¡no och bâd.a är kra¡
lea í anslktat. Iton tpéker oekså att ¡näesan på IlV-narrnen stä,sueer baa ned dea
mössa eoa hon såg:.
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