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I en tidningsintervju i Arbetet h�r framkommit att E iakttagit en man på den 

estaurang han med sällskap besökte mord.kvällen ohh som hastigt lämnat 

estaurangen vid 23-tiden. 

Inleåninisvis uppgav Eriksson att det i tidningsartikeln vinklats som att 

an skulle anse att polisen skulle visat ointresse för hans tid.i2are uppgifter. 

å är ej fGllet. Han hade helt enkelt inte haft mer att lämna angående sina 

biografen Grand. Den här senare uppgiften hade h�n då 

yckt varit helt ointres�ant fram tills dess h�n läst i tidningar om 

n med �alkie talkie. 

angivits i tidigare tips besökte E restaurang Strindberg på Tegnergatan 

Dom hade beställt bord till kl 21 men vzr ca 20 min försenade 

är dom anlände. Det hade varit lite folk på restaurangen och dom fick ett 

Jrd invid ett fönster. Någon gång efter dem a.Dlände en man som fick ett bord 

'mitt på golvet ... Ungefär vid 23-tiden hörde E ett pip från det håll m.i.nnen 

att och denne tog då fram ett föremål av ungefär en plånboks storlek och 

·ttade till på den varefter han hastigt reste sig och lämnade restaurangen. 

var föremålet mannen tog upp större än de personsökure h&.n sett o 

mannen då varit föga intressant för Eriksson ko1IU1er han endast ihåg 

ma.nnen inte varit påtagligt ung eller påtagligt gammal. Troligen var 

iklädd kavaj. Erikssons hustru hade också sett mannen men hon hade 

nte heller gjort nlgra närmare iakttagelser. Dom övriga i sällskapet hade 

uttit med ryggen mot mannen och inte sett honom överhuvudtaget. 
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