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Polismyndigheten
Palmegruppen I Utrbitrade NOA
Peter Steude

Eftersök av vapenlicenser tillhörande familjen Engström

Med anledning u, att stig trngström enligt uppgifter arbetat i Jönköping innan
han flyttade till Stocl6oiä-EäEEiädes David Videfrost vid arkivavdekingen
i Region Öst.

En kontroll giordes diirefter i arkiven avseende eventuella vapenlicenser. Kon-
trollen giordes av Elisabet Drugge som i telefon lät meddela att inga licenser
gick att återfinna.

Elisabet håinvisade i ett mail att eventuell information kan återfinnas i ett antal
arkivftirteckningar vid Riksarkivet.

Pdter Steude
Insp/utredare
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Peter Steude

Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

Peter Steude
den 9 maj2019 15:09

David Videfrost
SV:

Hejigen,

Jag önskar att ni med tanke på förundersökningssekretessen som råder och att det handlar om ett "känsligt" ärende

håller min förfrågan i en så snäv krets som moltigt, vilket jag tackar för på förhand'

Det jag önskar är att det eftersöks i arkivet om det kan anträffas något eiler några vapenkort/vapenlicenser eller

liknande, (det kanske heter något annat i a*ivet1. Jag önskar i så fall kopia på respektive handling'

i
Personerna det rör är följande:

Engström, STIG Folke Wilhelm'1
Vid behov av kompletteringar eller om det uppstår frågor vänligen kontakta undertecknad'

Tack på fÖrhand!

Med vänlig hälsning

Peter Steude
lrrspektorlUtredare
NOA/PaintegrLlPPer.l

Telefon 010-56 342 15

McLrrl 070-E41 30 84

I peter.steude@oolisen'se

PolrsrnYrrd rgheten
Box 12256. 10226 Stockholm

Besok Polhenlsgatan 30 Stockholln

1-l-eleforr trll Polrsen 114 14

d'i
@ Polisen

Tani pä ntrllorrl Skriv ttrte tlt ciei: har me'-idelandet olr clei lirte ar Ilodvallcllgt

oolisen.se

Från: David Videfrost
Skickat: den 9 maj 2019 10:15

Till: Peter Steude
Ämne: Re:

Hej

Vi har korat nu och vi har vapenkort kvar i Jönköping där det finna handlingar som är äldre än 1965' Hur komple

det är är svärt att svara pä dock. porisen i Jönköping, även innan förstatrigandet, har levererat handlingar till

1

född 1ej4
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Peter Steude

Från:
Skickat:
Tiil:
Ämne:

Elisabet Drugge
den 16 maj2019 13:09
Peter Steude
SV:

Uppföljningsflagga: Följ upp
Flagga: Har meddelandeflagga

Hej Peterl

Jag har sett över de arkivförteckningar som finns rörande Polismyndigheten iJönköping och i dessa serier skulle de
vapenkort du letar efter kunna finnas:

, i Polismyndi8heten i Jönköping. Centralvaktområdets arkiv 1965-1994- Serie DL7A "register över från dödsbon
överlämnade eller försålda vapen"

Polismyndigheten i Jönköping. Centralvaktområdets arkiv 1965-1994- Serie D178 "register över personer som ej bör
, I äga vapen"

Polismyndigheten ijönköping. Centralvaktområdets arkiv 1965-1994- Serie Dl-7C "tom 1994-05-31 gallrade
vapenuppgifter med namnlista"

Landsfiskalen i Mo distrikt arkiv 1918-1964- Serie DXll "vapenregister"

Skicka ett mail till landsarkivet.vala@riksarkivet.se och be dem leta i de serier som jag skrivit upp. Har vi tur så finns
det du letar efter därl

Vänliga hälsningar

Elisabet Drugge
Handläggare/Arkrvarre
Enheten fcir informationsförvaltnrng

, r, 
*tnt"oelntng ost

Telefon: 01 0-5666792
Mobil 073-0763474
ehsabet drugge@polisen.se

-r Polismyndigheten
'Box 345, 581 03 Linköping
Besok: Brigadgatan 13
Telefon till polisen: 114 14

,r&,

ffi;Polisen
Tank pä rrlrllon' Skrrv rn(e ,Jt ciet här rnedclelandet orn rlet lnte ar nodvartclrgt

oolisen.se

Från: David Videfrost
Skickat: den 15 maj 2019 11:12
Till: Elisabet Drugge
Amne: VB:



- Landsarkivet i Vadstena så det är väl den vägen man kan gå om vi inte har det du söker. Att de levererat dit hartroligen att göra med att de varit typarkiv vilket innebär att de inte gallrat. så handlingarna borde finnas där ellerhos oss' Men vad är det vi ska leta efter? Handlingarna är ordnade efter namn så vi har svårt att söka efter någotannat än efternamn.

Hälsningar
David Videfrost

Skickat från min iphone

8 maj 2019 kl. 14:41 skrev peter Steude <peter.steude@polisen.se>:

Hej David,

Tack för samtalet.

Här kommer mina kontaktuppgifter.

Med vänlig hälsning

Peter Steude
lnspektor/U tredare
NOA/palmegruppen

Teiefon 010-56 342 is
Itlobrt 070-Bat 30 g4
peter.steude@oolisen.se

Pohsmyndigheten
Box -t 2256, 10226 Stockholrn
Besok Polhernsgatari 30 Stockholrn
Telefon trll poltsen 114 j4
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Tank på r-nriJoirr skrv rnte *t det ha,redderandet onr c,et rnte ar il0dvancrrgi
oolisen.se
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