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Uppföljning L 859. 

Förhör med Falk, Hubert, 210729- , bor Drottningholms
vägen 41, 112 42 Stockholm. Den 28 april 1986, kl 19.25, 
utanför biografen Grand. Anledningen är hans iakttagelser av 
en mansperson i närheten av biografen den 28 februari 1986, 
c:a 20.45 - 21.15. 

Förhörsledare: Krinsp Rolf Ranbo. 

Falk /F/ uppger att han under aktuell kväll arbetat över och 
slutade efter klockan 20.00. F vet idag att bussarna går 
20.45 och 21.15, Den aktuella kvällen kom han strax efter 
att 20.45 bussen hade passerat hållplatsen. Hållplatsen är 
belägen 25 meter söder om entren till biografen. Vid håll
platsen finns en busskur. 

F ställde sig i kuren för att vänta på buss eller ev. taxi. 
F visste ej när nästa buss avgick då han ej kunde läsa 
turlistan, p.g.a. mörkret. 

Strax före 21-tiden uppmärksammar F en person som kommer 
från biograf hållet. Mannen kastar en snabb blick på F, en 
lika snabb blick på tidtabellen. Vänder och går mot biogr�
fen, kommer tillbaka, ställer sig i busskuren och tycks 
titta mot biografen. Mannen går mot korsningen Sveavägen -
Kammakargatan tittar Kammakargatan västerut tittar mot 
kyrkan. F tittar åt annat håll men efter en stund ser han 
åter mannen komma från biografhållet, går mot Kammakargatan 
tittar mycket noga på F, därefter tycks han smyga fram efter 
husväggen mot biografen. 

Då bussen kommer vid 21.15-tiden är ej mannen vid hållplat
sen. 

Under tidsperioden 20.45 - 21.15, är det olika mängd män
niskor på trottoaren beroende på biografensspeltider. 

F beskriver mannen c:a 180 cm lång, c:a 40 år, smal kropps
byggnad, sportigt intryck. Smalt, stramt ansikte, näfan 
något böjd, indiannäsa, iklädd jacka något längre än 
midjemodell i mörk färg, svarta byxor. Bar en blå mössa med 
skärm och öronlappar. F tror ej att jackan hade kapuschong, 
men den kan ha haft en tjockare krage. Enligt F var kläderna 
av äldre modell. 

Mannen hade ej skägg eller mustasch och bar ej glasögon . 
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