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Här står en av poliserna som ska granskas i Sydafrikaspåret. Han
gör nazisthälsning vid Brandenburger Tor i Berlin. I dag är han
vapenhandlare utan licens.
Trots det får han fortsätta att sälja vapendelar till den svenska
polisen.
Vapenhandlaren är en av centralfigurerna i hela utredningen kring
mordet på Olof Palme. Den i dag 44-årige mannen är en känd
högerextremist och han hördes tidigt i utredningen. Senare dök "Ö"
upp som medhjälpare till Ebbe Carlsson i jakten på
Palmes mördare. Han dömdes också till dagsböter i
buggmålet. Palmeutredarna ska nu granska "Ö" och hans forna
högerextremistiska poliskolleger på nytt. Välkänd Palmehatare "Ö"
var vid tidpunkten för mordet en uttalad och välkänd Palmehatare.
Han umgicks med likasinnade polismän i en skytteförening i
Stockholmsområdet. Expressen kan i dag avslöja att "Ö" säljer
vapendelar till polismyndigheter i hela landet - trots att han inte har
licens för att sälja vapen. Brit Rundberg, v, ledamot av polisstyrelsen
i Stockholms län, är mycket kritisk till polisledningens beslut att köpa
in vapendelar från "Ö".
- Eftersom det bara är delar, inte vapen, får han handla fast han
inte är vapenhandlare, säger hon. - Men det finns en massa saker
som man inte ska göra även om det råkar vara lagligt. Curt Nilsson,
polisöverintendent och chef för länsordningen i Stockholm, är en av
dem som godkänt affärer med "Ö". Expressen fick i går tag i honom
på en konferens i Reykjavik på Island.
- Jag vet inte om jag har gjort affärer med honom, men det är
möjligt. Han förmedlar ju vapen till alla polismyndigheter. o Mannen
är högerextremist. Är det okej att göra affärer med honom ändå?
- Du säger det, ja. Jag har bara hört de här ryktena tidigare. Jag
vet inte om han har några högerextrema åsikter. Men om det
stämmer så är det skrämmande. "Ö", som tidigare varit piketpolis,
arbetade med att ta fram polisens nya tjänstevapen, Sig Sauer 225.
"Ö" skötte dessutom Stockholmspolisens vapenutbildning i början av
80-talet.
Uppgifterna om att vapenhandlaren är en centralfigur i
högerextrema kretsar har funnits med i Palmeutredningen hela tiden.
Första gången han misstänktes för delaktighet i mordet var i maj
1986. En fastighetsmäklare tipsade då om att "Ö" hade bajonetter,
uniformer, pistoler och ammunition i lägenheten.
Beslagtog granatgevär
Polisen fick också flera tips från personer som sa att "Ö" var nazist
och Palmehatare. Tillsammans med en kollega hade
vapenhandlaren dessutom en lägenhet i hörnet Regeringsgatan -

David Bagares gata, där Palmes mördare passerade strax efter
mordet. Men misstankarna mot "Ö" avskrevs. Två år senare var det
"Ö" som ordnade avlyssningsutrustning åt Hans Holmér och Ebbe
Carlsson. Han angav sydafrikanska legationen i Sverige
som beställare. Vapenhandlaren och en poliskollega har, enligt
tidningen Ord & Bild, dessutom besökt Sydafrika på inbjudan av
landets polis. Vid husrannsakan hemma hos "Ö" i juni 1988 togs
hundratals föremål i beslag. Det var bland annat granatgevär,
attachéportföljer med inmonterade maskingevär, kulspruteband och
fyra diamanter, värda 200 000 kronor. Polisen hittade också 13
fotografier på "Ö" och hans kollega "G" där de gör Hitlerhälsningen
på olika platser, bland annat på en judisk kyrkogård. I lägenheten
fanns också ett vykort, poststämplat 10 juni 1986, med följande text:
"Svinet på den andra sidan låter sej fortfarande förfäras av
fantombilden, men järnvägsspåret blir allt hetare. Sätt dej snarast i
förbindelse med Enskedemannen."
Laddad pistol
Avsändaren var "Ö:s" gamle skolkamrat "P", men han förklarade att
kortet bara var en "ploj". På "Ö:s" kontor hittades en laddad
pistol. Förklaringen var enligt "Ö" den stora inbrottsrisken.
Tillsammans med yrkesmilitären "G" hade "Ö" ett vapenföretag. I
slutet av 1986 gick affärerna lysande. Företaget fick en order på 1,4
miljoner från Hans Holmér som behövde vapen och utrustning till sig
själv och sina livvakter. Vid tiden för mordet arbetade "Ö:s" kollega
"G" som säkerhetschef på televerket, med möjlighet att avlyssna all
radio- och walkie-talkietrafik i Stockholm.
Lämnade sjukhuset
Ett par dagar före mordet på Palme opererades "Ö" för brusten
blindtarm. Morddagen, den 28 februari, gick han hem från sjukhuset,
trots att läkaren ansåg att han borde stanna kvar. Därefter var han
sjukskriven i tre månader. I förhör uppger vapenhandlaren att han var
hemma på mordkvällen, och att några vänner kom på besök. Först
1993 förhörde Palmeutredarna de personer som enligt "Ö" besökt
honom. Spaningsledaren Hans Ölvebro säger nu till Expressen:
- Vi ska självklart gå igenom allt som har med Sydafrikaspåret att
göra.
FOTNOT: Expressen har förgäves sökt vapenhandlaren för en
kommentar.
Bildtext: - BILDERNA SOM POLISEN HITTADE HOS "Ö". När
polisen gjorde husrannsakan hemma hos vapenhandlaren "Ö"
hittades kort på "Ö" när han gjorde Hitler-hälsningar i Berlin. "Ö" är
en före detta polis, driver nu ett vapenföretag som gör affärer med
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