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Uppföljning av L 866 

Samtal med Korhonen, Anneli, den 17 februari 1986, klockan 
21.00. anledning till samtalet är hennes iakttagelser av en 
man utanför biografen Grand den 28 februari 1986. klockan 
23.06 

Förhörsledare: Krinsp Torbjörn Säfström. 

Korhonen uppger att hon tillsammans med väninnan Storhök 
besökt biografen Grand den 28 februari 1986 och sett filmen 
"Gå och se". Filmen började klockan 20.45 och slutade 
klockan 23.00. 

Efter det att föreställningen var slut gick Korhonen och 
väninnan ut i foajen. Storhök satte sig på en bänk för att 
vänta på Korhonen som besökte toaletten. Hon ser att Storhök 
"verkar tagen" av den film de just hade sett. Filmen hade 
många ''starka" inslag. När Korhonen kommer ut �rån toaletten 
ser hon endast väninnan i foajen. 

De går tillsammans mot biografens entredörrar. Några meter 
före dörrarna får hon se en man som står och stirrar på 
Korhonen och hennes väninna. Mannen stod omedelbart utanför 
entredörrarna. Mannen hade en "obehaglig blick'' I övrigt 
hade mannen ett alldagligt utseedne. Mannen står kvar när 
Korhonen och Storhök lämnar biografen. Korhonen tyckte 
mannen hade en sådan otrevlig blick att hon hade behov att 
diskutera mannen med sin väninna. De gick Sveavägen söderut 
och talade med varandra om mannen som stått utanför 
biografen (se skiss). 

Signalement på mannen: 

Cirka 40 år, 170-180 cm, rak näsa, bar glasögon (kan ej 
beskriva glasögonen), brett ansikte, vanlig kroppsbyggnad, 
han hade ett typiskt nordiskt utseende. 

Klädsel: "en sådan keps som Lenin använde" grå eller blå 
(förhörsledarens anteckning: hon är inte säker på kepsens 
färg). Mörkblå täckjacka som gick nedanför stussen. Jackan 
var av rak modell som går att snöra åt vid midjan. Han hade 
händerna i jackfickorna. Mannen bar inte på något. 

Mannen påminner inte om någon av de fantombilder som hon 
sett i tidningarna. Hon säger att mannen såg ut "som vem 
helst" Det är hans stirrande blick som hon lagt märke till. 

C)lan hade troligen mörka byxor. 

• Ifylls eI om btankenen anvands som tonsattn,ngsblad 
Ex 1 Till oc1ginalparm tt nr-folJd) 
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