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J<>bennaon gtod still& med ain taxi,bil f!Sr rödljua pl Sna:v:&B!n i riktning 
in aot eta,n vid Appelbe;gsgatan Tid 23.30-tiden den 28 feb 1986. 
Med sig i bilen hade han tre grabbar och an tjej. 
Plötsligt hörde han tyå skott avloseae i raak följd. Han kaetade ca bilen och 
såg då på uppslc&ttningavie 5 meter hur en man llg på trottoaren vid Tunnelgat
an, En lcvinnna ömeca låg över den liggande peraonen på trottoaren ömeom sprang 
omkring och skrek. 
Johansson noterade oclc11å i samma. ögonblick acm han vänt bilen hur en man sprang 
från platsen på den vänstra sidan av Tunnelgatn uppför trapporna. mot DaTid Baga
res g&ta, När Johansson stannat bilen Tar mannen ca 25 meter bort in i gränden. 
Den fl7ende 111&m1en hade mprkt/eva.rt kort h4r, va.r iklädd mörka byxor ooh mörk 
jacka och troligtvis var ha.n barhuvad. 
Johansson såg inget aom hängde på sidorna 0111 mannen när denne 
ej heller att han bar på något. Mannen sprang ej med fixerade 
utan han eprang med rörliga armar. 

sprang från platsen 
armar framför sig 

En av Jolhansaone passagerare, den ena grabben, plbörjade konstgjord andning 
på mannen ean låg .på trott0&ren. 
Johansson såg senare i kvällspressen en bild av den grabb sca gjort konstgjord 
andning och ha.n kände genast igen denne sca sin passagers från den aktuella 
kvällen. 
Joha.ns11on lde ej märke till några andra personer sca flydde från skottplatsen 
ej heller några el n!got fordon som betedde sig besynnerligt. 

Senare samma k-r�ll vid 02.45-tiden den 1 mars 1986 fick Johansson en körning 
från Kungsgatan vid Stureplan till Rotel City vid Slöjdgatan. 
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