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Polismyndigheten
Palmegruppen I Utrbiträde NOA
Peter Steude

Ljudfiler från vakthavande beliil vid Försvarsrnakter 1986-02-28

I samband med att genomftirt genomgång av
material rörande meddelade Peter Nordström
per mail att han befäl r,id Försvarsmak-
ten. Inspelningama är genomfiirda 1986-02-28 och natten däreftcr. Volymen
är Kvalificerat Hemlig. Med anledning av denna information begårde åklaga-
ren att fä ta del av de akruella ljudfilerna:

"Överbefålhavaren, kvalificerat hemliga arkivet, Centralexpeclitionen, serie Ö,
volyrn l"

Pe§Bsert

kivet.

Vid efterfiiljandc kontakt med Peter Nordström kom man övercns om att utrc-
dare fran Pahnegruppen fick möjlighet att kvittera ut vnlymen och därefter
med hjälp av personal vid SÄPO konvfiera kasettbanden till digitala filer
varefier en drgital kopia tillsamrnans med volymen återlämnades til! Krigsar-
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RIKSARKIVET
An: Peter Nordström
Box 12541

10229 STOCKHOI,M

Begäran om att få ta del av allmilnna handlingar

Jag begär att utredningsmån ffir Nationella Operativa Avdelningen (NOA),
Palrnegruppen skall f?l ta delav följande allmänna handlingar sorn finns i form
av bandinspelningar:

Överbefaihavaren, kvalif,cerat hemliga arki'ret. Centraiexpeditionen, serie Ö 1, volyrn 1.

Kontakt i ärendet kan med fbrdel has med krirninalinspektören Peter §teude,
NoAiPalmegnrppen. Tel: 07Gt4 i 30 64. E-mail: wter.steude{äpolisen.se.

Jag tackar fbr den hjälp vi hinills erhållit och hoppas på foilsatt goit samarbctel
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KrA Dnr43.2018/1436Datum

2018-10-12

Kvittens på lån av handlingar som omfattas av sekretess rörande rikets säkerhet,
för användning inom tiänsten.

Polismyndieilreten (att: kriminalinspektör Peter Steude) har bett att fii låna handlingar for
tjåinstebruk som av Krigsarkivet fortfarande betraktas som kvalificerat hernliga.

Originalhandlingar uppräknade i ansökan till lkigsarkivet 2018'10-05 överlåimnas som
tjåinstelån under 30 dagar.

Krigsarkivet bedömer att handlingarna omfattas av Såikerhetspolisens fiireskrifter och
allmänna råd om säikerhetsskydd, PMFS 2Al5:3, och utgår från att mottagande myndighet
hanterar handlingama i enlighet med denna fiireskrift.

Behöver ni handlingama under längre tid äir 30 dagar, vänligen kontakta Krigsarkivet.

Transport sker enligt s?irskild överenskommelse. Myndigheten fiirbinder sig att återlåimna
lånet i tid och i oskadat skick.

Kvittense,n har upprättats i två likalydande exemplar varav det ena återläimnas till Krigsarkivet
efter påskrift.

Handläggare på Kri gsarkivet För mottagande myndighet

Ort och datum:

Namnteckning:

Namn6rtydligande:

Kontaktuppgifter:

Et*.\.hr(*. aolttour,

-Po-!o, §\or"\sit'a*
Krigsarkivet
Box 12541
102 29 Stockholm
resi strator.kra@riksarkivet.se
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Postadress: Krigsarkivet 1 15 88 Stockholm . Besöksadress: Banärgatan 64, Stockholm
Telefon: 010476 75 00 ' Telefax: 010476 7524 'E-post registator,kra@riksarkivetse . lnternet riksa*ivet.se/krigsa*ivet

Organisationsnr: 20210G'1074 Bankgiro: 80G3166


