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2J Berattelse 

Eriksson uppger att han vid strax före kl 23. 00 tiden stod med sin bil utanför 

bfgrafen Grand på �veavägen , där Eriksson väntade pl sina föräldrar. 

Under t!den som Eriksson sitter i sin bil utanför biografen , ser Eriksson 

en mans person som går av och an utanför bigrafen. Mannen står kvar oaktat att 

det är flera av de andra filmerna som slutar . Strax innan den långsta filmen 

slutat försvinner mannen från platsen . Mannen var c:a 1 95 cm lång kraftigt 

byggd samt var iklädd en �örk fjällrävenliknande jacka samt en ljus huvud
bonad • Efter Erikssons föräldrar kommit ut såg Eriksson inte till rna...�nen något 
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