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Hörd med anledning av skottlossning på Sveavägen, den 28.2.1986 23,20-tiden. 
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På kvällen den 28,2,'986 var hon tillsammans med sin vännina Anna,Hagen, på bio 

1 i Filmstaden. De såg e n föreställning so•m slutade klockan 2;.00. Just efter 

· det att bioförestälningen var slut så träffade de på stan några andra vänner 

vilka skulle i bil köra dem till centralstationen. Under färden mot centralen 
när de åker Sveavägen oah har passerat Kungsgatan för·att åka fram till Tunnel

gatan och denne mot centralen ser de en folksamling på Sveaväge n, nästan i 
hörnet med Brunnsgatan., dessa människor är på vii4!' fram mot en man som ligger 
på gångbanan och över honom står det en kvinna som verkade mycket uppriven. 

j , Hon själv och hennes vännina Anna hoppar ur bilen för att se vad de skulle kunna 
{ ; 
1 ,! 

1 
hjälpa till med. De hade ingen uppfattning om vad som hänt just då, Men Anna 

! håller på att utbilda sig till sjuksköterska ocb ville se vad som bon kunde 

! hjälpa till med. När de kommer fram till mannen som ligger på platsen så vjller ' 
1 i det blod ur munnen på honolll", kvinna bredvid är helt uppriven och en stor mängd 
! 

folk har samlats på platsen. Anna börjar med att ge mannen hjärtmassage och 

kvinnan försökte hela tiden hindra henne för att göra så. Karin själv försöktF 

under tiden hindra ocb lugna 

bör jade att ge den liggand� 

den upprivna kvinnan. Hon såg att en annan ung man 

blödande mannen konstgjord andning, genom mun �ot 
mun metoden, Precis hur allt sedan gick är nu svårt att förklara, men det kom en 
polisbil till platsen, kvinnan hon förs�kte lugna, sprang fram till dessa och lo 

• skrek om hjälp på läkare och operationspersonal m.m. Karin tyckte även att hon i 
! då sa till polismännen om de inte kände igen henne, det stod då klart att det va 

Olof Palmes hustru, Lisbeth som Karin försökt att hjälpa. Karin lade då först 

märke till att det var s�atsministern ·Olof·palme som låg blödande på gångbanan. 



, 

Hon hörde då även att han skulle varit skjuten med 2 st skott, detta sa en taxi

förare på platsen till någon person, dock inte till henne. En ambulans kom till 

platsen och Olof• 'Palme fördes bort, Fru Palme åkte även bon bort, troligen i 

e n  polisbil. Mycket folk hade samla.s på platsen, många från pressen hade kommt 

dit och.de tog uppgifter på henne och Anna, de tog även bilder på dem. Sedan 

fick de åka med till kriminalavdelningen. På särskilda frågor om de såg någon 

person som skulle kunna tänkas vara gärningsman så säger Karin Johansson själv 

att hon inte gjort någon observation som skulle tyda på att hon sett gärnings

mannen. Men vänningan Anna Hagen sa efter det första uppstån delsen att hon 

möjligen kan ha sett personen, Enligt andra människor på platsen, som då skulle 

ha sett gärningsmannen så skulle det vara en man i c:a 35 års.,!lderna, klädd i 

mörk rock med mörkt h!r, och denna beskrivning stämmer med vad Anna sa sig ha 

sett. 

De vänner som hon åkte med i bilen till platsen, är en flicka i Södertälje vid 

namn Elisabeth Johansson �ch hennes pojkvän, samt en annan flicka som var helt 

okänd för Karin, Dessa tre är vänner till Anna Hage ocb bon kan lämna upplysning 

om dem. De må även ha sett vad som var, de såg i vart fall mannen liggande p! 

gatan. De stannade dock inte kvar efter det att de släppt av henne och Ann a. 

Just nu har inte frk Johansson mer att tillägga, Genomläst ocb rätt i sak. 

Stockholm som ovan 

__s ----.,'-"- ¼�, 
Sven Malmros 

�Y\. ���n_ 
Karin Johansson 


