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Komunalrådet Björn Molin
skriver till justitieminister Beatrice Ask

i angeläget ärende med koppling till

PALMEMORDET
Österskär 2012-01-22

Beatrice, jag skriver till dig i din roll 
som justitieminister och gör det av en 
speciell anledning som jag ska återkomma 
till i detta brev.

För några veckor sedan hittade en vän till 
mig en pistol i ett bankfack, som till-
hörde en bekant. Anledningen till fyndet 
var att bankfacket skulle avslutas och 
tömmas på sitt innehåll. Personen ifråga 
(nedan kallad X) är god man till ägaren av 
bankfacket – fast inte utnämnd till detta 
men arbetar på samma sätt.

Jag fick då en fråga om hur jag tyckte att 
X skulle agera i frågan på grund av min 
nära kontakt med polisen efter många år i 
Täby polisstyrelse. Jag rekommenderade X 
att kontrollera, om det fanns någon licens 
på vapnet. 
Efter några veckors letande konstaterar X, 
att det förmodligen inte finns någon licens 
på vapnet men X skulle göra ett sista 
försök under fredagen den 20 januari. 

Dagen innan sökte jag chefen för kriminal-
polisen i Täby, Lotta Magnusson, för att 
få en tid att lämna över vapnet om ingen 
licens hittades. Som du vet är det inte 
möjligt att ringa direkt till Täbypolisen, 
alla måste ringa över 11414 för att vidar-
ekopplas till stationen. Det tog ganska 
lång tid att komma fram men så småningom 
fick jag tala med en dam som heter Jenny. 
Hon hänvisade mig till Lotta Magnussons 
010 nummer. Jag ringde flera gånger på 
numret men fick bara ett kort meddelande, 
att personen inte var på plats, ingen 
återkoppling till en växel eller annan 
person. Jag tröttnade på ringandet och 
bestämde mig att tillsammans med X besöka 
polisstationen under fredagen med vapnet 
om ingen licens hittats.

På fredagen fotade jag vapnet ordentligt, 
eftersom jag upptäckt, att det var samma 
kaliber, som på det vapen som användes vid 
mordet på statsminister Palme. Mitt för-
troende för Palmekommissionen är inte sär-
skilt starkt, anledningen till det kan jag 
återkomma till om så önskas.

Vid fotograferingen upptäckte jag, att det 
stod I2 på vapnet vilket torde innebära. 

att det var ett stulet militärvapen från 
andra infanteriregementet.

Det var i det närmaste omöjligt att få 
träffa en vanlig polis på Täbystationen, 
trots att klockan bara var 14:15. Att 
träffa chefen för kriminalpolisen utan att 
ha bokat tid var omöjligt fick jag veta. 
Jag tjatade om och om igen att det var 
viktigt med ett möte med en polis och att 
det handlade om ett förmodat vapenbrott. 
Efter alla underliga blickar och viskan-
den berättade jag, att jag inte var någon 
rättshaverist o.s.v.

Undrens tid är tydligen inte förbi. Jag 
och X fick träffa en polis vid namn Björn 
Larsson. Jag berättade för honom, att jag 
tyckte att vapnet skulle skickas till Sta-
tens Kriminaltekniska laboratorium för 
provskjutning och jämföras med de kulor, 
som hittats efter mordet på statsminis-
ter Palme. Tyvärr tog polismannen på såväl 
pistolen som magasinet så eventuella fing-
eravtryck kan ha gått förlorade.

Vi krävde att vapnet skulle skickas för 
provskjutning direkt på laboratoriet utan 
att passera Palmekommissionen för att 
inga fel skulle begås. Du kanske känner 
till att okunniga poliser tvättade kulorna 
från mordvapnet, innan dessa skickades på 
analys.

Polismannen lovade att framföra våra öns-
kemål till sina chefer på måndag men kunde 
inte lova någonting, när det gällde hante-
ringen mer än att han skulle kontrollera 
om det fanns en licens på vapnet.

För att om möjligt försäkra mig om att 
vapnet blir undersökt och att provskjut-
ning sker har jag lagt ut en bild på 
vapnet på Facebook, som du förmodligen 
redan sett eftersom du ingår bland mina 
vänner.

Vår förhoppning är att du tar detta seri-
öst och beordrar någon högre chef hos 
polisen att undersöka vapnet och se till 
att det provskjuts på laboratoriet – även 
om licens finns på vapnet.

Med vänliga hälsningar
Björn Molin 
Kommunalråd (m) i Österåker 1999 - 2002


