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7 gods n 
i ST0CKH0Lfu under kvällen den 28 februari - 86. 

18 I sak. (anteckna fOr■I kind persons yrke, namn,_ födelsetid, bostad, telefon och arbetsgivare - oklnd �r•on• kön, ålder. slgnalement och kfAdsel -
berOrt fordons reg nr. fabrikat, typ, årsmodell, farg mm ·amt annat gods med noJ!grann beskrivning . ärefter ovriga sakuppg ifter mad ang,vande av 
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Uppföljning av L 1833. 

Eriksson var under kvällen den 28 februari - 86 utanför biografen GRAi.r:D på 
Sveavägen i 
08-18 23 39 

Sl'0CKH0LI.: tillsammans med sin hustru Vivianne 
!lola!1d och L:arie-Louise ukvist NYKÖPING ' ' ' tel 

anledning av att de letade efter en restaurang i närheten. 

samt !.:argot :,ilja, 
0155-88795 med 

�rikssons hade beställt bord till klockan 21.00 på restaurang StrindberG 
men hade ej adressen riktigt klar. De var vid till'fället försenade och 
�riksson var rädd att I:1an skulle gå miste om bordsbeställningen varför 
sällskapet harmat utanför biografen GRANI> då de sett att där fanns telefon
hytter utnaför entren. i{an gick in i telfonhytterna och såg då att det endast 
fanns en kataloidel m�d nacnen som började på bo�staven A ■ Den andra katalog
delen saknades varför han tänkte gå in på biografen ::;.J . .AiiJ och se efter om de 
hade aktuell katalog. 

Utanför biosrafen observerade �riksson då makranra Pal�e som stod oc� tittade 
i ett skyltskåp som visade valda bilder över de filmer soc visas pn biografen. 
Förutom makarna Palme fanns en hel del andra människor utanför entren, �en 
Eriksson kan inte direkt på.I:iinna sig hur de sett ut. Han hade ju i:1gen anled
ning att tänka på dessa människor och Eriksson förmodade att kvällens biofilm 
ej hade börjat. Han gick in på GRAnd för att fråga efter telefonkatalog och 
pratade med en kvinnax vid godisdisken och fick till svar att can inte hade 
någon telefonkatalog. 

Eriksson gick då ut från bion igen och sade till det övriga sällskapet - som 
då stannade kvar utanför entren - att han skulle gå längre ned på Sveavägen 
och leta. Han vandrade sedan bort till restaurang Cirkeln på Sveavägen och 
när han kom fram till entredörren visade det sig att denna restaurang var 
stängd. Det satt något anslag på dörren som visade att restaurangen var abb
onerada till något internt sällskap varför han återvände till GRA!:D. 

t 

Han vill minnas att restaurangen låg i samma hus som A.BP-huset och när han 
vandrade tillbaka mot biografen så stod en man med ryggen mot ett skyltfönster 
alldeles utanför HC Heminredning. Mannen stod vänd med ansiktet mot biografen 
GRAND och Eriksson gick så att han kom att passera mannen bakifrån. När han var 
alldeles intill mannen tog denne ett steg ut vilket fick till följd att de 
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7 Forhorsprot 1; Promemoria 

I Utskrtltsdatum 

860407 

de båda salllI!lanstötte helt lätt. Eriksson bad om ursäkt men fick inget svar 
av mannen. När han kom tillbaka så stod det övriga sällskapet kvar oen sam
tidigt hade folk börjat gå in på biografen. 

Han begav sig då över på motstående sida av Sveavägen och fram till rest
aurang La Concarde där han fick låna en telefonkatalog och fann att adress
en till restaurang Strindberg låg på Tegnergatan. 

59 

Han åtezrvände då åter till de övriga som stod i den s.k. halvmånen vid hörn
et av Sveavägen - Tegnergatan utanför biografen. Samtliga besökare till 
biogråfen hade nu gått in, men Eriksson observerade två män stående vid 
hörnan till bioerafen. Han observerade männen en kort stund eftersom 3riksson 
och sällskapet stod l:var för att försöka finna ut åt vilket håll de skulle 
gå på Te;nergatan. Han menade att det inte fanns någon na�.ntavla som upplyste 
om hur numren går på Tegnergatan i korsningen de befann sig. 

Beträffande dessa båda män så är minnesbilden att de var mellan 30 - 45 år, 
omkring 180 CI:l långa II och inte speciellt småväxta II I övrigt kan han ir.te 
lämna några andra upplysningar oo männen. 

Beträffande mannen han stött ihop med utanför HC heminrednir.g tidigare så 
har Eriksson inget minne av mannens utseende. 

Eriksson var vid tillfället klädd i en mörk fiskbensmönstrad rock med upp
fälld krage. aocken är knälång. Han var barhuvad. 

• Ifylls •1 om blanketten anvands som tonsann,ngsblaa 


