Skriftligt sakkunnigutlatande i lirende T 3798-07 enligt beslut fran
Attunda tingsrlitt 2008-09-22.
Efter min pensionering har jag inte tillgang till sarntliga handlingar i arendet varfor vissa
tidsuppgifter endast blir uppskattade.
Till mitt minne har jag den av mig upprattade skrive1sen till itklagaren "Sammanfattning i
arendet Ann-Catherine Harms dodsfall den 6-7 januari 1982 i hennes och makens Teet Harms
gemensamma bostad Krukmakargatan 44, Stockholm". Skrive1sen har datum 2003-03-06.
Tidsuppgiftema som ror dodsfallet ar siHunda korrekta.
Tva program i prograrnserien Uppdrag granskning, dodsfallet "Anne-Catherine och rattvisan"
sarnt del tva "Foil Catrine da Costa otTer fOr en seriemordare?" siindes i SVT nagon gang
under iiren 2001 - 2002. Reporter for bilda programmen var journalisten Lars Borgnas.
Efter programmen blev jag tillfragad om jag kunde gora en granskning av de ouppklarade
misstiinkta mord som presenterats i programmen.
Anledningen till min llimplighet var att jag aldrig tidigare varit inblandad i nagot av de
presenterade fallen.
Jag accepterade och tick reda pa att arendet diskuterats av ledningarna fOr
itklagarmyndigheten och polismyndigheten. Vilka som diskuterat tick jag aldrig reda pa men
det var bestllmt att chefaklagaren Bjame Rosen skulle vara forundersokningsledare under
granskningen. Det gallde dOdsfailet Anne-Catherine Harm.
For att kunna genomfora granskningen begarde jag att personal fran liinskriminalens tekniska
roteI skulle bitriida. Det var nodviindigt eftersom det eventuella sparade materialet pa nytt
skulle granskas. Ledningen fOr tekniska roteln tillsatte kriminaiinspeklOr Hans Lundberg for
uppgiften. Fran liinskriminalens utredningsrotel, valdssektionen tick jag bitriide av tva
kriminalinspektorer for genomforande av vissa fOrhOr. DarutOver deltog rikskriminalpolisens
giimingsmannaprotilgrupp i arbetet.
De arenden som i forsta hand skulle granskas var de arenden som tagits upp i de tva
programmen Uppdrag granskning. 1982-01-07, Anne-Catherine Harm, 1982-06-17, Annika
Nordberg, 1982-12-22, Elisabeth Jansson, arendet rorande Catrin da Costa var redan granskat
i flera omgangar varfOr det inte skulle granskas vidare.
Inledningsvis fungerade kriminalkommissarie Bo Wide som forundersokningsledare i de tva
sistnanmda arendena.
Forsta uppgiften blev att soka ratt pi! handlingama i arende Anne-Catherine Harm. Arendet
hade till viss del forundersokningsregistrerats och forvarade hos polisen vid City
polismastardistrikt. Handlingama rorande mordet pa Catrin da Costa forvarades efter iir 1995
hos Vasterorts polismastardistrikt. Handlingar i arendet som inte registrerats i arende Anne
Catherine Harm forvarades vid Vasterort.

Sannolikt antraffades samtliga handlingar och samrnanfOrdes med handlingarna vid City
polismastardistrikt.
Arendena bearbetades var for sig men jamfordes for utriinande av om sarnma garningsman
kunde misstiinkas. Det fanns sa stora skillnader att nagot samband inte kunde konstateras.
I arendet Anne-Catherine Harm utgick vi fran handelseplatsen, Krukrnakargatan 44,
Stockholm. Vissa kompletterande utredningsatgarder vidtogs och har redovisats i skrivelsen
till iikIagaren. Vid tidpunkten nar arendet redovisats hade chefsiikIagare Bjarne Rosen
pensionerats och arendet iivertagits av kansiiaklagare Ingela Hessius.
Av de tekniska fynd som gjordes av kriminaltekniker, vid undersiikningen i samband med
diidsfallet, granskning av obduktionsprotokoll och fiirhiir samt framtagande av ungefarligt
tidsschema kunde konstateras att det med stiirsta sannolikhet inte befunnits sig nagon utiiver
Anne-Catherine Harm i Higenheten.
Eftersom Teet Harm delgivits misstanke om mord pa hustrun Anne-Catherine eftersiiktes en
garningsbeskrivning for brottet. Ingenstans i handlingarna farms nagon uppgift om hur det
pasti'ldda brottet skulle ha kunnat ga till. Slutsatsen blev att Anne-Catherine Harm sjalv fiirsatt
sig i situationen som beriivat henne livet.
Med anIedning av att nagot brott inte konstaterats kunde inte heller ni'lgon rnisstankas. Darfiir
foreslog jag akIagaren att arendet skul1e avskrivas med garningen ej brott och misstiinkt
oskyldig.
Stockholm den 25 oktober 2008

