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Undertccknad skickade en fiirfrägan till Kngsarkivet om arkivsökningar avse-
ende Stig Engströms och ling till Hemvärnet.

Av efterftiljande handlingar framgår ftirfrågan och de svar som erhölt.s.
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Peter §teude

Från:
Skickat:
Tifi:
Åmne:

Peter Steude
den 17 september 2A18 14.55
'Thomas Heed Miskar'
Kom pletlenng entrgt telefonsamtal

Hej Thomas

iag har tidigare efterfrågat inforrnation om två stycken personer, se nedan, varav åtminstone en av dem ingick i

hemvärnet i: Jag har försökt bringa klarhet ivar iarkiven det kan återfinnas i*formation men det har inte varit
helt lätt. Jag har kommit fram till att det aktuella hemvärnsområdet bör ha ingått i Stockhalms försvarseimråde.I
Som jag fiirsökte förklara i telefonen så har jag sökt på eran hemsrda och återfunn;t tre stycken intressanta serier
.lär det förhoppningsvis kan äterfinnas information som kan leda oss vidare, iag beskriver nedan de stikvdgar jag
rterfunnit och jag hoppas att dessa kan vara tili hjålp för dig. {det år de understrukna serierna som Jag avser}

Min fråga är om nedan personer kan återfinnas i aktuella serier och i så fall önskas kopior på det material, exvis
rullkort/arkivkort, som återfinns.

Hör av dig om det skulle vara några oklarheter eller om det är så att dc bedömer att det år ogtirligt sch att du anser
ätt det vcre biittre att vi tittåde i serierna sjätva.

Tack på förhand!

Med vånlig hålsning

Peter Steude
Inspektor/Utredare
NCA
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Personerna:



Peter Steude

Från:
Skickat:
Tiil:
Ånrne:
Bifogade filer:

He.1 Peter!

Thomas Heed Miskar <thomas.heed@riksarkivet.se>
den 18 september 2018 15 18
Peter Steude

Håt1ä'tr#och 
Engstrom

Jag har nu tittat i de arkiv du fö t, anqående ifter från hemvarnet Det enda funnit ar ett rullkort for
angående

röm intet spår men kanske han finns i serien
(somdu1uharfÖreslagit)Detärbaradetattalltinnehåilåro5orteratochmanmåstegå@
oåpper fÖr att vara säker på sin sak Detta ty.kerlag då kan vara låmpilgt arbete för någon hos er, om ni viil komma
ill oss. .lag kan i så fall bestålla fram volymerna. om du vill Hårntning tisdagar och fredagar varpå volymerna är

tillgängliga dagen därpå och så lange ni vill ha dem kvar.

Med vänlig hälsning,

Thomas Heed Miskar
Arkivarie
Krigsarkivet

Dessa arkiv har (se ditt rnail)



UNDERRÄTTEL§EUPPSLAG
Trps

273§l'*§§
§rre 1 (2)

Pollsen
Polismyndighe:en
PKC-erupp 2 Rgn Mitr
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Behov av rapcor:erlng ::ii NO,{ s ljfide..*§elseennel frlreligger r fö}iancle fatl
a; uppgrfi 0m brcttslighet som o*lfal:ar fler an en reclon
b) t**it om ir{emationell brsttdighet oiler snruggling
c) uppgiter orn missiänkt itlegat lillyerkning av t.*x. nadrotika

lnfonna§cnen I uppgiffema skall i fsrala h*d anvåndne i underråteleesyie.
Öm uppgitenra skall ingå i FU4rolckoll el,er likn*ndå år dat utomordenil§t angol*get at unde{teeknad 6rsi kontakt*el

.\ss. lhercsc .lohanssolr

- 3 offast trilforltiiq
.. 

C - rfte§t e. trll{rr1,tl§

X - i.an e, b€derras

-lill PK{l R,-'gicn Ilitl ir:ko::'r lAil I Ii:r. kl. r}Q:l_i senrtalI
at{ han h*r fiin heriltat l}r sie ar en

Dcn gantla riarl)c:r hatle cn

d*;t ha koinmil *n rnan *ch lärnnat en

ftl til] (tlttt !-n annin t]rair t-.rh hlinttaric
l-.ii- i;il,'i'i-,rn'l('rtt.i.,.rl ir''".r'i.r tir,r r,,r,,r riir.,,r r,,r.,..i- ",,,I
IrcL rr--Ja:a Jcrra r.ilIrc har a:t iirt kar_rkc hlr koppling riil-

ru §:ä or* ;t:1, X,:t; Il:;',lH"''borde vryaE'r@sem r/*x vim s*m frå*al om rorvarin!@etet.
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Antecknngåt Omståndigh€,tar 8cdömnng (1-4!

il snlåndnin§§villkor 8ng€s av kiminalunderrå§dsetFn§en F6r mer informalon §o hardboten fdr po}s6n un&rätel§€moddl på ldr#oti§, riden
tndöir$smodsll på lntaPohs, 3idå1 anvåndr*nssvi§kor iund€'undenäleiser'crkrarnf;ev ddpnrcrss I bea/teta)

r-ro i_lnr l-lire ilna
Atgård Owdåmriåd tiil enhst Dätum

Granskat av Sofie Silfuerbrand. PKC region min, l90l 16 kl t0 2l
Skickas till U:,D


