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Protokoll över konfrontationsförhör med

Ann-Cathrine Robrandt.

tt8(-o3-tl
med början klockan ,l3.10 i
Tekni ska rotel ns konf,fontat'ionsateì jé.
Konfrontationsledare: Krinsp Christer H Sjöblom.

Närvarande är också krim'inal ìnspektörerna

Börje Wingren och Kenneth Johansson samt

advokat Gunnar Falk.

ç Bandupptagning.

?
Konfrontationsledare - K

Ann-Catrine Robrandt - R

K. Och då får vj se om du känner igen någon av dessa som kommer

gående här nu.

Var och én kommer alltså att visa upp sìg på det här sättet.
Du får gärna kommentera allt efter om det är några som du di'rekt
kan utesluta eller några som du på något sätt känner igen.

R. Fem kan vi ta bort på en gång

K. Femman kan vi ta bort?
R. Mm.

K. Vi är på andra varvet nu. Ar det någon som väcker några minnes-

bilder?

. Du har bara sagt frittills att femman kan man utesluta -.
R. I'lm.

K. Ar det någon annan som man kan utesluta?
Jaha, vi är 'inne på tredje varvet.

R. f'1rn.'

K. Ar det någont'ing som öppnar en minnesbild hos dig?
R. Tian kan vi ta bort.
K. Tian kan vi ta bort också?

R. Mm.

K. I övrigt -, dâ har vi ju sex stycken kvar.
R.' Mm.
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K. Kan.du inte säga något eller -. Du ska inte säga någonting annat

än det du är säker på men -.
R. Nehej, jag säger ...
K. 0m det är någon som är mer eller. mindre trolig?
R. Mm.

K. Har du kommit fram titl någonting?

R. Nian kan man också ta bort.
K. Nio tar vi bort också

Ar det någon du på något sätt vill framhålla före någon annan?
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Avbrott

Nehej,

Det är ingen idë och fortsätta. tror du? Och är det då inte någon

som du vill framhålla mer än någon annan?

Jag ska se I ite mer(?).

Ja. Jaha, du kan ta den tid du behöver.

Jaha, nu har vi kommit ett varv til'l .

f'lm.

Du kommer inte fram till någonting?

Det enda jag kommer fram till det är ögonen på nian, tycker jag är
väldigt -, dom - jaha, jag vet inte.
I övrigt ingent'ing?
Du säger att ögonen på nìan och det -,'för övrigt ingenting du

kännerigen?
f,lm.

Så avslutar vi konfrontat'ionen klockan 13.20

Ç Stockholm som ovan

Çhrister H Sjöblom
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