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Mordet på Olof Palme Forhorsprol 7 Promemoria 
10 sak 

Uppföljning av L 866-1. 

Förhör med Storhök, Vilma MARGARETA, 550720-9368, den 17 
april kl. 21.00, utanför biografen Grand. Anledningen är 
hennes iakttagelser av en mansperson utanför biografen den 
28 februari kl. 23.05 c:a. 

Förhörsledare: Krinsp Rolf Ranbo. 

Storhök /S/ uppger att hon tillsammans med vänninan Korhonen 
/K/ varit på biografen Grand och sett filmen 11 Gå och se", 
filmen började kl. 20.45 (filmens längd är 2 timmar och 20 
minuter, förhörsledar anm.) 

Efter bion går K på toaletten och S sätter sig på en soffa i 
foajen, där hon ser både toalettdörrarna och entredörrarna. 
När S suttit en kort stund passerar två killar förbi och S 
tittade efter dessa. Då de går ut genom entredörrarna ser S 
en man som står vid en stolpe på ut&idan av entredörrarna. S 
får ögonkontakt med mannen och tycker att han har en 
intensiv blick. Då S inte tror att mannen tittar på henne, 
ser hon sig om i foajen men denna är tom på folk. När hon 
åter tittar på mannen får de återigen ögonkontakt. S tror 
att mannen är någon form av vaktmästare som väntar på att få 
låsa lokalen. Hon tycker att mannen står så konstigt vid 
stolpen och tror att han har fel på benen varför hon tittar 
speciellt på detta, men mannen har raka ben. Hon vet ej om 
mannen har händerna i fickorna eller på ryggen, de är ej 
synliga. S hade ögonkontakt med mannen 2 - 3 minuter. 

K kom ut från toaletten och de båda vänninorna lämnar 
biografen. S berättar inte för K om mannen då de lämnar 
biografen. D båda går söderut. Efter ett par meter vänder 
sig S om och ser då att mannen tittar efter dem. De går mot 
Kungsgatan på Sveavägens västra sida och möter möjligen ett 
par på vägen, de går i rask takt. De hörde eller såg ej 
något speciellt under vägen. 

S beskriver mannen som c:a 175-180 cm, ordinär kroppsbygg
nad, c:a 45 år, rektanggulärt ansikte, markerad haka, 
nordiskt utseende, bar glasögon, ganska stura fyrkantiga 
glas, troligen stålbågar. Han var klädd i mörkblå byxor. 
ljusare blå 3/4 lång, närmare knät, sportjacka eller rock 
utan kapuschong och med diskret knäppning. Mannen bar en 
beige eller ljusbrun keps med öronlappar knutna upptill. 

Då det gäller huvudbonaden är S tveksam om mannen bar den 
vid det tillfället hon såg honom eller om hon placerat dit 
den i efterhand. 

N cfå fråga uppgav S att hon diskuterat händelsen med K och 
� möjligen ändrat något från första synintrycket. 
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• Ifylls er om blanketten anvands som lonsattn,ngsblad Ex Till O!iGinalpar (, nr-folJd) 


