Åklnr

Förundersökningsprotokoll

AM-153443-16
Signerat av

Mats Alvarsson

Arkiv/Åkl. ex

Enhet

Signerat
datum
STOCKHOLMS
TINGSRÄTT

Polisregion Stockholm, Utredning 82 LPO Södermalm

Avdelning 3 13:05
2017-06-16

Handläggare (Protokollförare)

Datum
INKOM:

Utredare Mats Alvarsson

2017-06-16

2017-06-02
MÅLNR: B 6452-17
AKTBIL: 4

Undersökningsledare

Kammaråklagare Peter Svedén
Polisens diarienummer

5000-K1477140-16
Målsägande

Målsägandebiträde/Stödperson/Särskild företrädare

Gurell, Thomas
Karlsson, Christofer
Förtursmål

Beslag

Nej

Finns

Ersättningsyrkanden

Målsägande vill bli underrättad om tidpunkt för huvudförhandlingen

Nej
Tolk krävs

Finns ej
Misstänkt (Efternamn och förnamn)

Personnummer

Beijar Mellin, Karl Marcus

19850804-0493

Brott

Brott mot knivlagen, Hot mot tjänsteman
Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

Underrättelse om utredning enligt RB 23:18
Underrättelsesätt, misstänkt

Underrättelse
utsänd

Protokoll erbjudet vid slutförhör

Yttrande
senast

Underrättelse
slutförd

2017-06-14

2017-06-02

2017-06-14

2017-06-02

Försvarare

Jan Erik Claesson, förordnad 2017-05-19
Underrättelsesätt, försvarare

Resultat av underrättelse mt

Resultat av underrättelse försv

Protokoll överlämnat vid slutförhör

Ej avhörts

Ej avhörts

Utredningsuppgifter/Redovisningshandlingar
Diarienr
Uppgiftstyp

Sida

Anmälan
5000-K1477140-16 Anmälan ............................................................................................................... 1
Bilaga: Ursprunglig anmälan

Händelserapport
HR......................................................................................................................... 6
PM Antikhandlare
PM Antikhandlare................................................................................................. 9
Beslag
Beslagsprotokoll avseende Mellin, Karl Marcus, 2016-5000-BG118329.......... 10
Fotografi(er) Beslag..............................................................................................11
Förhör målsägande
Förhör med målsägande, Gurell, Thomas ........................................................... 12
Förhör med målsägande, Karlsson, Christofer .................................................... 15

Förhör misstänkt
Förhör med misstänkt, Beijar Mellin, Karl Marcus .............................................18
För kännedom
Protokoll Protokoll LPT47§................................................................................. 20
Protokoll Protokoll LPT47§................................................................................. 21
Personalia
Bilaga skäligen misstänkt, Beijar Mellin, Karl Marcus........................................22
Personalia, Beijar Mellin, Karl Marcus................................................................ 23

1
Signerad av

Anmälan

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utrjoursektion 1 PO Sthlm City

5000-K1477140-16

Anmält datum

Registreringsdatum

Överförd från RAR

2016-11-28

2016-11-28

2016-11-28

Brottsbeskrivning

Brottskod

Brott mot knivlagen

4023

Brottsplatsadress

Områdeskod

UTE PÅ GATAN I POLISBILEN, FOLKUNGAGATAN 85

21M0100801430230

Status

Händelse inträffad mellan

FU/Utredning pågår

Händelse inträffad

- -

:

2016-11-28 - 2016-11-28

Aktör

Roll

Gurell, Thomas
Karlsson, Christofer
Mellin, Karl Marcus

Vittne
Vittne
Misstänkt

Brottsbeskrivning

Brottskod

Hot mot tjänsteman

1705

Brottsplatsadress

Områdeskod

UTE PÅ GATAN I POLISBILEN, FOLKUNGAGATAN 85

21M0100801430230

Status

Händelse inträffad mellan

FU/Utredning pågår

Händelse inträffad

- -

:

2016-11-28 - 2016-11-28

Aktör

Roll

Gurell, Thomas
Karlsson, Christofer
Mellin, Karl Marcus

Målsägande
Målsägande
Misstänkt

Personal

Funktion

Gurell Thomas
Nilsson Magnus
Widell Patrick

Anmälningsupptagare
FU-ledare (RAR)
Handläggare (RAR)

Fritext grundanmälan

Patrull 31-9340 med Insp Thomas Gurell (p108) och Insp Christofer Karlsson
blev beordrade av RKC till Folkungagatan 85 med anledning av att en
tulltjänsteman ringt till RKC och berättat att han anträffat en mycket
obehaglig person.
BROTTET
Mellin, Karl Marcus är misstänkt för HOT MOT TJÄNSTEMAN genom att ha uttalat
hoten "jag kommer att avrätta och förinta er om ni arresterar mig" "jag
kommer att förinta hela poliskåren på ett sätt som ni inte kan tänka er".
Dessa ord upprepade Mellin flertalet gånger och patrullen tog hoten på
allvar.
Mellin, Karl Marcus är även misstänkt för BROTT MOT KNIVLAGEN genom att ha
haft ett stort svärd nedstoppat i sin medhavda väska på allmän plats i syfte
att försvara sig med.
ÅTGÄRDER AV PATRULLEN & HÄNDELSEN
Patrullen kände direkt att det inte stod rätt till med den misstänkte och
inhämtade beslut om LPT47§ från stationsbefäl Insp SB Bengt Dahnell. Beslut
om omhändertagandefattades klockan 11:17.
Den omhändertagne fördes till Sankt Göran psykakut för vård.

2

Insp Dahnell fattade även beslut om beslag av svärdet klockan 11:17.
I bilen till Sankt Görans psykakut hotades patrullen av den misstänkte.
BESLAG
Svärdet hade ett blad på cirka 65 cm. Se bild i DurTvå.
Se beslag med nummer: 2016-5000-BG118329.
ÖVRIGT
Se bifogad kopia av protokoll PL11§.
Inget förhör hölls med den misstänkte då han uppenbarligen ej mådde bra
psykiskt.
Bilder finns i BIP.
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A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2016-11-28 15.14
RAR
5000-K1477140-16
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 1
-----------------------------------------------------------------------------Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Dnr: 5000-K1477140-16
Enhet: 531120IG61 Myndighetskod: 5000
Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2016-11-28 kl: 11.13 Anmälningssätt: Polisman i tjänst
Upptagen av:
Inspektör Thomas Gurell
Inskriven av:
Inspektör Thomas Gurell
Inskriven:
2016-11-28 kl: 13.33 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet:
531120IG61
-----------------------------------------------------------------------------SAMMANDRAG
MÅLSÄGANDE:
KARLSSON, CHRISTOFER
GURELL, THOMAS

MISSTÄNKT:
BEIJAR MELLIN, MARCUS

ANMÄLARE:

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:
KARLSSON, CHRISTOFER
GURELL, THOMAS
UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:
Beslagsprotokoll i DurTvå. Pm i DurTvå. Kopia protokoll PL11§.
-----------------------------------------------------------------------------BROTT/HÄNDELSE
1.10
Brottskod
Hot mot tjänsteman
1705
UTE PÅ GATAN I POLISBILEN, FOLKUNGAGATAN 85, STOCKHOLM
Länskod: 01
Omrkod: 21M0100801430230
Måndag 2016-11-28 kl 11.17 t.o.m. Måndag 2016-11-28 kl 11.45
KARLSSON, CHRISTOFER
Målsägande fysisk
GURELL, THOMAS
Målsägande fysisk
_____________________________________________________________________________
Brott mot knivlagen
4023
UTE PÅ GATAN I POLISBILEN, FOLKUNGAGATAN 85, STOCKHOLM
Länskod: 01
Omrkod: 21M0100801430230
Måndag 2016-11-28 kl 11.17 t.o.m. Måndag 2016-11-28 kl 11.45
KARLSSON, CHRISTOFER
Vittne
GURELL, THOMAS
Vittne
_____________________________________________________________________________
FRITEXT
Patrull 31-9340 med Insp Thomas Gurell (p108) och Insp Christofer Karlsson
blev beordrade av RKC till Folkungagatan 85 med anledning av att en
tulltjänsteman ringt till RKC och berättat att han anträffat en mycket
obehaglig person.
BROTTET
Mellin, Karl Marcus är misstänkt för HOT MOT TJÄNSTEMAN genom att ha uttalat
hoten "jag kommer att avrätta och förinta er om ni arresterar mig" "jag
kommer att förinta hela poliskåren på ett sätt som ni inte kan tänka er".
-----------------------------------------------------------------------------Utrjoursektion 1 PO Sthlm City
Besöksadress: Kungsholmsgatan 43
Box
106 75 STOCKHOLM
Handl. enhet: Utrjoursektion 1 PO Sthlm City
Tfn: 11414
Handläggare: Pkom Patrick Widell
E-post:
A N M Ä L A N
ARKIVEXEMPLAR
2016-11-28 15.14
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RAR
5000-K1477140-16
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 2
-----------------------------------------------------------------------------Dessa ord upprepade Mellin flertalet gånger och patrullen tog hoten på
allvar.
Mellin, Karl Marcus är även misstänkt för BROTT MOT KNIVLAGEN genom att ha
haft ett stort svärd nedstoppat i sin medhavda väska på allmän plats i syfte
att försvara sig med.
ÅTGÄRDER AV PATRULLEN & HÄNDELSEN
Patrullen kände direkt att det inte stod rätt till med den misstänkte och
inhämtade beslut om LPT47§ från stationsbefäl Insp SB Bengt Dahnell. Beslut
om omhändertagandefattades klockan 11:17.
Den omhändertagne fördes till Sankt Göran psykakut för vård.
Insp Dahnell fattade även beslut om beslag av svärdet klockan 11:17.
I bilen till Sankt Görans psykakut hotades patrullen av den misstänkte.
BESLAG
Svärdet hade ett blad på cirka 65 cm. Se bild i DurTvå.
Se beslag med nummer: 2016-5000-BG118329.
ÖVRIGT
Se bifogad kopia av protokoll PL11§.
Inget förhör hölls med den misstänkte då han uppenbarligen ej mådde bra
psykiskt.
Bilder finns i BIP.
-----------------------------------------------------------------------------MÅLSÄGANDE
KARLSSON, CHRISTOFER Kön: M
Försäkringsbolag:
-----------------------------------------------------------------------------MÅLSÄGANDE
GURELL, THOMAS Kön: M
Försäkringsbolag:
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
KARLSSON, CHRISTOFER Kön: M
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
GURELL, THOMAS Kön:
------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------Utrjoursektion 1 PO Sthlm City
Besöksadress: Kungsholmsgatan 43
Box
106 75 STOCKHOLM
Handl. enhet: Utrjoursektion 1 PO Sthlm City
Tfn: 11414
Handläggare: Pkom Patrick Widell
E-post:
A N M Ä L A N
ARKIVEXEMPLAR
2016-11-28 15.14
RAR
5000-K1477140-16
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 3
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-----------------------------------------------------------------------------BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2016-11-28
Beslut av: Inspektör Magnus Nilsson
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.

-----------------------------------------------------------------------------Utrjoursektion 1 PO Sthlm City
Besöksadress: Kungsholmsgatan 43
Box
106 75 STOCKHOLM
Handl. enhet: Utrjoursektion 1 PO Sthlm City
Tfn: 11414
Handläggare: Pkom Patrick Widell
E-post:

HR-, 2017-05-19 09:35 diarienr: 5000-K1477140-16

Sidaÿ1 avÿ3
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-

KC-POLIS
Händelserapport:

AB-20161128-0338 (AVSLUTAD)

28/11/2016 11:03:30

1701,ÿVÅLD/HOT TJÄNSTEMAN

AB-201611280338 /ÿAB

112

Prio.:(2) HÖG

VÅLD/HOT TJÄNSTEMAN

LPO SÖDERM

Ansvarigÿtjgÿnr:P108

Operatör:KSU

Operatör:AXL

531120
-LKC820-AB
(6579371,1629589)

GRUND

Adressinformation
FOLKUNGAGATAN 85,ÿSÖDERMALM,ÿSTOCKHOLM,ÿ11622

Åtgärdskod

Platsinfo:

OMHÄNDERTAGANDEBLAD

[X] Adressvaliderad

ANMÄLAN RAR
Anmälarinformation

BESLAGSPROTOKOLL

THOMAS, KANEJ
[?] Media

[N] Kontaktaÿanmälaren

Notes:
Datum/tid
PåbörjatÿHR

28/11/2016

11:03:30

Parkerad

28/11/2016

11:03:36

Registrerad

28/11/2016

11:03:45

Beordrad

28/11/2016

11:05:39

Klarÿpå plats

28/11/2016

11:23:48

Anm/pm

28/11/2016

11:45:13

Klar

28/11/2016

15:11:38

Åtgärdskodad

28/11/2016

11:23:48

Avslutad

28/11/2016

15:11:38

Patrullaktivitet
31-9340

28/11/2016ÿ 11:05:39ÿ

P108ÿ

P5104ÿ

Beordradÿ

FOLKUNGAGATAN 85,ÿSÖDERMALM,ÿSTOCKHOLM
31-9340

28/11/2016ÿ 11:23:29ÿ

P108ÿ

P5104ÿ

Beordradÿ

FOLKUNGAGATAN 85,ÿSÖDERMALM,ÿSTOCKHOLM
31-9340

28/11/2016ÿ 11:23:48ÿ

P108ÿ

P5104ÿ

Klar_på_platsÿ

FOLKUNGAGATAN 85,ÿSÖDERMALM,ÿSTOCKHOLM
31-9340

28/11/2016ÿ 11:23:58ÿ

P108ÿ

P5104ÿ

Klar_på_platsÿ

P108ÿ

P5104ÿ

Anm/pmÿ

P108ÿ

P5104ÿ

Anm/pmÿ

>>ST GÖRAN
31-9340

28/11/2016ÿ 11:45:13ÿ
>>ST GÖRAN

31-9340

28/11/2016ÿ 12:45:51ÿ

FOLKUNGAGATAN 85,ÿSÖDERMALM,ÿSTOCKHOLM
31-9340

28/11/2016ÿ 12:46:02ÿ

P108ÿ

P5104ÿ

Anm/pmÿ

P108ÿ

P5104ÿ

Ledigÿ

MAT +ÿAVRAPP
31-9340

28/11/2016ÿ 15:11:38ÿ
MAT +ÿAVRAPP

Fritext

http://147.186.20.211/WebSTORMNet_AB/IsrReport.aspx?SessionId=o4cyivzsnfhui... 2017-05-19

HR-, 2017-05-19 09:35 diarienr: 5000-K1477140-16

Sidaÿ2 avÿ3
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ANMÿJOBBARÿPÅÿTULLEN

28/11/2016ÿ 11:04:12ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

OBSERVERATÿENÿSKUMÿMANÿSOM UPPEHÅLLITÿSIGÿUTANFÿPORTAR 28/11/2016ÿ 11:05:14ÿ LKC820ABÿ

KSU

-

28/11/2016ÿ 11:05:15ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

ANMÿKONFRONTERATÿHAN

28/11/2016ÿ 11:05:29ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

31-9340ÿBEORDRADÿVIA DRAG/SLÄPP

28/11/2016ÿ 11:05:39ÿ LKC824ABÿ

AXL

PSYKOTISKÿELÿNÅTÿPÅÿG

28/11/2016ÿ 11:05:41ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

-

28/11/2016ÿ 11:05:43ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

HARÿENÿSTORÿVÄSKAÿMEDÿETTÿLÅNGT FÖREMÅLÿI

28/11/2016ÿ 11:05:55ÿ LKC820ABÿ

KSU

KANÿEVÿVARAÿVAPEN,ÿMENÿMKT OKLART

28/11/2016ÿ 11:06:15ÿ LKC820ABÿ

KSU

-

28/11/2016ÿ 11:06:16ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

ANMÿKVARÿPPL

28/11/2016ÿ 11:06:22ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

-

28/11/2016ÿ 11:06:23ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

SIGN

28/11/2016ÿ 11:06:25ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

BLÅÿSJAL

28/11/2016ÿ 11:06:38ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

SKINNJACKA

28/11/2016ÿ 11:06:46ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

GRÖNÿKAMMOÿBYXER

28/11/2016ÿ 11:06:57ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

SLITEN

28/11/2016ÿ 11:07:04ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

-

28/11/2016ÿ 11:07:05ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

SAMTALETÿBRÖTS

28/11/2016ÿ 11:07:11ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

Läst/skrivitÿutÿHRÿLKC820-AB ->ÿ147.186.20.211/webstormnet

28/11/2016ÿ 11:14:01ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

FELÿTRYCK

28/11/2016ÿ 11:14:06ÿ LKC820ABÿ

KSUÿ

ANMÄLANÿBROTTÿMOT KNIVLAGEN.

28/11/2016ÿ 11:22:59ÿ LKC824ABÿ

AXL

---

28/11/2016ÿ 11:23:01ÿ LKC824ABÿ

AXLÿ

LPTÿBESLUTÿ11:17ÿDANELLÿSB SÖDER.

28/11/2016ÿ 11:23:15ÿ LKC824ABÿ

AXL

Åtgärdskod:ÿ106,ÿ101, 109

28/11/2016 11:23:48

LKC824ABÿ

AXLÿ

GripnaÿOmhäÿ1ÿÖvr.fb.

28/11/2016ÿ 11:23:48ÿ LKC824ABÿ

AXLÿ

(LKC)

28/11/2016ÿ 11:23:48ÿ LKC824ABÿ

AXLÿ

ANMÿHOTÿMOTÿTJÄNSTEMANÿSAMT BROTTÿMOTÿKNIVLAGEN

28/11/2016ÿ 12:45:24ÿ LKC814ABÿ

CHO

KNIVLAGENÿVARÿETTÿSTORT SVÄRD

28/11/2016 12:45:30

LKC814ABÿ

CHOÿ

GripnaÿOmhäÿ1ÿÖvr.fb.

28/11/2016ÿ 15:11:37ÿ LKC824-

ASBÿ

http://147.186.20.211/WebSTORMNet_AB/IsrReport.aspx?SessionId=o4cyivzsnfhui... 2017-05-19

HR-, 2017-05-19 09:35 diarienr: 5000-K1477140-16

Sidaÿ3 avÿ3
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ABÿ
AB-20161128-0338 AVSLUTAD

28/11/2016ÿ 15:11:38ÿ LKC824ABÿ

ASB

Polismyndigheten Stockholmÿ
Tänkÿpåÿsekretessÿvidÿutlämnandeÿ
TÄNKÿPÅÿSEKRETESSEN INNANÿDUÿLÄMNARÿUTÿHRÿTILLÿALLMÄNHETENÿ

http://147.186.20.211/WebSTORMNet_AB/IsrReport.aspx?SessionId=o4cyivzsnfhui... 2017-05-19
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Signerad av

PM
Antikhandlare

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 82 LPO Södermalm

5000-K1477140-16

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Alvarsson, Mats

2017-06-05

09:34

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mats Alvarsson
Uppgiften avser

Gamla stan
Uppgift

Vid förhör anger Marcus att han skulle till en antikhandlare i Gamla stan som heter Magnus.
Den skulle ligga nära ett torg, ev Järntorget.
Vid sökning framkom att det finns en antikhandlare på Stora Nygatan 39 som säljer bl.a.
antika militärartiklar. Ägaren heter Adolph Magnus von Brömssen och butiken heter Stora
Nygatans Antik & Kuriosa. Om man slår upp namnet på internet finns det notiser om att
butiken säljer "Militaria, uniformer, ryskt, lampor, kuriosa, diverse gammalt".
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Beslagsprotokoll
Signerat av
Signerat datum

Verkställande enhet

Polisregion Stockholm, BFIGV 63 LPO Södermalm

2016-5000-BG118329

Diarienummer

5000-K1477140-16

Handläggande enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 82 LPO Södermalm

Misstänkt person

Mellin, Karl Marcus, 19850804-0493
Plats för verkställan

Datum och klockslag för verkställighet

Mellin, Karl Marcus
Utanför porten till nr 85. , FOLKUNGAGATAN
85 , STOCKHOLM

2016-11-28 11:17

Beslutat av

Verkställt av

Dahnell, Bengt, Inspektör

Gurell, Thomas, Inspektör
Karlsson, Christofer, Inspektör

Ändamål med åtgärden

Brott

• Kan antagas ha betydelse för utredningen av
brott
• Kan antagas vara på grund av brott förverkat

4023 - Brott mot knivlagen (Lag 1988:254)

Domstol för överklagan

Beslag taget från

Stockholms tingsrätt

Mellin, Karl Marcus

Föremålspunkter
Platsbeskrivning

2016-5000-BG118329-1
Svärd ( 1 st)

Status

Svärdet låg i den misstänktes medhavda Fastställd
väska. Väskan hade den misstänkte över
axeln när patrullen kom till platsen.
Anspråkstagare

1 st.
Färg :
Anteckningar:

Silver
Ja
Äldre rostigt svärd. Beslag PO Sthlm City löpnr: 7712-16.
Antikt :

Fotografi(er) Beslag, 2017-05-19 09:40 diarienr: 5000-K1477140-16
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1(1)
LOKALPOLISOMRÅDE SÖDERMALM
UTREDARE MATS ALVARSSON
010-56 384 37

Foto 1 Svärd med ca 65 cm långt blad
(beslag 2016-5000-BG118329-1)

5000-K1477140-16
2017-05-19

12
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 82 LPO Södermalm

5000-K1477140-16

Hörd person

Personnummer

Gurell, Thomas
Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Målsägande

Ja

känd av förhörsledaren.

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägande till hot mot tjänsteman i samband med omhändertagande av person på
Folkungagatan 85, Stockholm, måndag 28 november, kl. 11.17-11.45, år 2016.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Sami Korhonen

2016-12-19

13:00

13:25

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Södermalms polisstation

RB 23:6

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Polisman Gurell ombeds med egna ord berätta om händelsen.
Gurell: Jag minns att det var den 28 november. Jobbet hade initierats av en tulltjänsteman
som ringt in om en konstig person vid Medborgarplatsen. När vi kom fram så var ingen från
tullen kvar, men ganska direkt såg vi en man som väckte vårt intresse. Mannen ifråga var
iklädd militära kläder och med sig hade han en insatsväska påminnande om de väskor vi har i
tjänsten. Mannen stod på platsen som om han väntade på någon eller något.
Vi, min kollega Christofer Karlsson och jag, klev ur bilen. Jag frågade om vad mannen gjorde
på platsen. Han svarade att han hade länkningar till kungafamiljen, att han var tillsammans
med prinsessan Madeleine. Mannen berättade vidare att hade kontakter till den pakistanska
och ryska arméen. Mannen fortsatte med att berätta att han även var en islamist, att han hade
en egen moské samt att han bar på koranen i detta syfte.
Mannen visiterades och i insatsväskan påträffades ett äldre svärd. Väskan var i övrigt tom.
Mannen bar även på en koran så som han hade sagt. I avvaktan på beslut från stationsbefälet
sattes mannen in i polisbilen tillsammans med kollegan Christofer.
Därefter ringde jag till stationsbefälet och föredrog händelsen. Stationsbefälet beslutade att
omhänderta mannen med stöd av LPT 47§, för vidare transport till psyket på St Görans
sjukhus.
Väl i bilen frågade mannen om han skulle köras till polisstationen. Jag underrättade mannen
om att han istället skulle köras till St Görans sjukhus. Detta verkade inte mannen tycka om
varefter han blev hotfull mot oss.
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Mannen började fråga efter våra namn och jag svarade att jag heter Thomas Gurell. Christofer
hade också sin namnbricka på sig vilket mannen observerade. Mannen noterade också
radiobilsnumret 31-9340. Mannen upprepade våra namn och radiobilsnumret som för att
memorera uppgifterna "31-9340, 31-9340, 31-9340, jag kommer att ta reda på vilka ni är.
Jag kommer att ha koll på er". Mannen fortsatte med hoten om att vi skulle avrättas, och att
alla poliser på polisstationen skulle avrättas med en metod som vi inte kunde föreställa oss.
Jag bad mannen att vara tyst, men han fortsatte att upprepa sina hot hela vägen fram till St
Görans sjukhus. Väl inne på St Göran så skulle mannen skriva upp våra namn, men jag
försökte förklara för honom att det vi gjorde var i syfte att hjälpa honom, inget annat.
Med anledning av de uppgifter mannen lämnat meddelade vi säkerhetspolisen, då vi fann
mannen oberäknelig med potential att göra verk av sina hot.
Under vecka 50 fick vi höra att mannen avvikit från St Göran. Detta startade en större insats i
City och i mitten av vecka 50 var jag med om att frihetsberöva honom igen. Även vid detta
tillfälle var mannen iklädd militärkläder, dock andra än första gången. Även denna gång bar
mannen på sin koran. Mannen var dock lugn vid gripandet, lugnare än vid första tillfället, bl a
genom att direkt visa sina händer när vi kommenderade honom att göra det.
Förhörsledaren (Fl): Hur initierades ert uppdrag vid det första tillfället den 28 november?
Gurell: Via ledningscentralen, och redan på håll förstod vi att det var rätt person vi hade
under uppsikt även att tullpersonalen hade hunnit lämna. Jag vet inte vad tullen hade för
ärende på platsen.
Fl: Beskriv hur ni var klädda vid tillfället för omhändertagandet?
Gurell: I uniformer och med en radiobil.
Gurell: Det verkade som om mannen respekterar uniformer och är själv intresserad eftersom
han hade uniformer på sig vid båda tillfällena. Det var när jag meddelade att han skulle till
sjukhus istället för polisstation som han blev hotfull. Vi hade inte ens handfängsel på honom
då han innan detta varit medgörlig och lugn på platsen.
Fl: Uppfattade du mannen som påverkad?
Gurell: Nej, mer sjuk i avsaknad av sin medicin. Mannen uppgav själv att han hade
schizofreni samt ytterligare någon diagnos jag nu inte kommer ihåg.
Fl: Hur uppfattade du hoten?
Jag fick en känsla av att mannen skulle kunna göra något, så där som en del oprovocerade
händelser tidigare med sjuka människor som med tillhyggen slagit ned någon utan någon som
helst anledning. Christofer som jag jobbade med har tidigare jobbat på rättspsyk, och han sa
till mig efteråt att den här mannen borde vara inlåst på en vårdavdelning, relaterat till de
patienter och klienter som Christofer tidigare träffat på låsta avdelningar. Det gav mig kalla
kårar längs ryggen.
Fl: Var mannen på något sätt fysiskt aggressiv?
Gurell: Nej, och vi belade honom aldrig med handfängsel heller. Det var mer känslan av att
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han har potential till att fullfölja sina hot som skrämde mig.
Fl: Blev du skrämd?
Gurell: Jag blev rädd för vad mannen skulle kunna ta sig till, inte så mycket för min egen
säkerhet. Mer för att han skulle oprovocerat ge sig på någon så som jag tidigare sa relaterat
till händelser där sjuka våldsverkare slagit ner allmänhet. Men jag har en ökad vaksamhet
jämte min egen säkerhet, då jag inte vet vad han kan ta sig till.
Fl: Vad är din uppfattning av gärningsmannen?
Gurell: Sjuk men med verklighetsuppfattning av tid och rum. Han förstod att vi var poliser
och var han befann sig även att han verkade vara sjuk. Han nämnde bl a att han är avlyssnad
av sin far som lyssnat av honom genom väggarna, övervakat honom.
Fl: Sa mannen något mer om svärdet han hade med sig?
Gurell: Han svarade att han hade svärdet med sig så han var dödshotad av någon i Norsborg,
att svärdet var till självförsvar.
Fl: Har du träffat på mannen någon gång tidigare, eller känner du till mannen sedan tidigare
innan händelsen den 28 november?
Gurell: Nej, jag har aldrig sett honom innan dess.
Fl: Har du ersättningsanspråk med anledning av hoten?
Gurell: Nej.
Förhöret avslutat, genomläst och godkänt.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 82 LPO Södermalm

5000-K1477140-16

Hörd person

Personnummer

Karlsson, Christofer
Den hörde är

ID Styrkt

Målsägande

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd som målsägande till hot mot tjänsteman i samband med omhändertagande av misstänkt,
Folkungagatan 85, Stockholm, måndag 28 november, kl. 11.17-11.45.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Sami Korhonen

2016-12-22

15:15

15:40

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Berättelse

Christofer ombads berätta med egna om om händelsen på Folkungagatan 85, måndag 28
november.
Chrisfofer: Vi fick ett samtal från polisradion om en suspekt person som befann sig på
Folkungagatan varför jag och kollegan Thomas Gurell åkte till platsen.
Ganska direkt såg vi en person som det inte såg ut att stå rätt till med. Det var en man iklädd
militär overall. När vi kom fram till honom började han prata om kungahuset, om att han
skulle gifta sig med prinsessan Madeleine. Jag uppfattade mannen som psykotisk varför vi
inhämtade ett beslut om LPT 47§. När vi meddelade mannen beslutet och omhändertagandet
blev han hotfull. Han sa att han skulle förinta hela polismyndigheten. Mannen observerade
vårt radiobilsnummer och min namnbricka som var synlig. Mannen upprepade våra namn och
radiobilsnumret som ett mantra under hela färden till St Göran, som att han skulle memorera
oss. Under färden fortsatte hoten där mannen sa att detta skulle stå oss dyrt.
Jag stängde delvis av för vad han sa, då jag blev trött att lyssna på honom, varför jag inte
minns alla hot i detalj. Men vi skulle få ångra oss. Det skulle stå oss dyrt eftersom mannen
ifråga hävdade att han hade kontakter i Syrien, till ryska militären, maffian mm. Jag
uppfattade det mer som förtäckta hot om hämnd för vårt beslut att omhänderta honom.
Förhörsledaren (Fl): Fanns det någon anmälare kvar på platsen när ni anlände till
Folkungatan?
Christofer: Nej.
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Fl: Du nämnde att ni ganska direkt såg att det inte stod rätt till med mannen på Folkungatan
85?
Christofer: Ja, hans utseende, iklädd militära kläder såg inte ut att stämma. När vi sedan gick
fram till honom och började prata, så ställde han ner en väska som var öppen vid kollegan
Thomas. I väskan låg ett svärd. Mannen började dessutom att prata med oss direkt när vi kom
fram och det var att han kände kungafamiljen, var kompis med kungen och att han skulle
gifta sig med Madeleine.
Fl: Beskriv hur svärdet kom till er kännedom?
Christofer: Jag tror att det var Thomas som såg svärdet då mannen ställde ner väskan.
Thomas stod närmast väskan och väskan var öppen så att svärdet syntes. Mannen pratade
samtidigt om att han hade en hotbild mot sig själv varför han hade svärdet med sig.
Fl: Du nämnde att mannen ifråga blev hotfull efter det att ni underrättade honom
omhändertagandet, att han skulle transporteras till St Görans psyk.
Christofer: Han var obehaglig hela tiden, men det var efter det att vi berättade för honom att
han skulle köras till St Göran som han blev hotfull, och han fortsatte hela vägen fram till
sjukhuset.
Fl: Var mannen våldsam på något sätt?
Christofer: Nej.
Fl: Uttalade mannen några direkta hot mot dig eller Thomas?
Christofer: Jag satt med honom i baksätet. Under färden satt han och tittade mig rakt i ögonen
och sa "det här kommer ni få ångra".
Fl: Uttalade mannen några direkta hot mot liv och hälsa vad gäller dig eller Thomas?
Christofer: Inte vad jag minns.
Fl: Thomas nämnde i sitt förhör att du tidigare jobbat inom rättspsykiatrin. Stämmer det?
Christofer: Det stämmer, jag var skötare tidigare.
Fl: Med den erfarenhet som du har från tiden som skötare, hur uppfattade du mannen?
Christofer: Jag uppfattade honom som psykotisk och manisk. På fel plats i fel tidpunkt så kan
den här mannen vara farlig. Han var i en annan värld med sina militära kläder, sitt svärd och
tonläget samt det han pratade om.
Fl: Var du rädd?
Christofer: Inte rädd, men det var obehagligt med sådana hot i synnerhet då han upprepade
våra namn.
Fl: Hur har du tänkt och känt efteråt?
Christofer: Jag har inte tänkt så mycket på det efteråt.
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Fl: Du uppfattade mannen som psykotisk, varför jag frågar om mannen verkade förstå tid och
rum samt eran roll som poliser på platsen?
Christofer: Mannen verkade psykotisk, men han förstod nog samtidigt var han befann sig och
att vi var poliser, eftersom han bl a upprepade vårt radiobilsnummer samt hotade att förinta
polismyndigheten.
Fl: Du nämnde radiobilen. Var ni båda, du och Thomas iklädda polisuniformer?
Christofer: Ja, och som sagt så gick det att kommunicera med honom varför jag tror att han
där och då förstod vad han sa och gjorde, även att han pratade om sin relation till
kungafamiljen med mera.
Fl: Kom svärdet till användning på något sätt?
Christofer: Nej.
Fl: Kände du dig hotad?
Christofer: Det var obehagligt och hotfullt, men läget i bilen kände jag att jag kunde hantera.
Och hans hot syftade inte till att skada oss i bilen, utan i efterhand för det omhändertagande
vi gjort. Det kändes hotfullt att tänka på vad han i efterhand skulle kunna hitta på.
Fl: Känner du till att mannen ifråga frihetsberövades igen under vecka 50?
Christofer: Ja, vi fick information om att han var avviken på en utsättning på jobbet, men jag
vet inte vad som hände med honom därefter.
Fl: Var du delaktig vid frihetsberövandet av mannen under vecka 50?
Christofer: Nej.
Fl: Har du något ersättningsanspråk med anledning av hoten?
Christofer: Nej.
Fl: Har du något ytterligare du önskar tillägga till förhöret?
Christofer: Jag är inte ett dugg förvånad om han hittar på några dumheter i framtiden, inte alls.
Förhöret avslutat, genomläst och godkänt
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 82 LPO Södermalm

5000-K1477140-16

Hörd person

Personnummer

Beijar Mellin, Karl Marcus

19850804-0493

Den hörde är

ID Styrkt

Sätt

Misstänkt

Ja

Passbild nr 92695756 från
RES

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Misstänkt för HOT MOT TJÄNSTEMAN genom att ha uttalat "jag kommer att avrätta och förinta er
om ni arresterar mig" och "jag kommer förinta hela poliskåren på ett sätt som ni inte kan tänka er" vid
polisingripande på Folkungagatan 85 2016-11-28 runt kl 11:30, och
misstänkt för BROTT MOT KNIVLAGEN genom att ha haft ett svärd i medhavd väska på allmän plats
vid samma tillfälle.
Underrättad om misstanke

Underrättad om rätt till försvarare (best i FUK 12§ iakttagna)

Ja

Ja

Försvarare/ombud önskas

Försvarare/ombud närvarande

Godtar den försvarare som rätten förordnar

Jan Erik Claesson (tillsammans
Ja
med advokaten närvarade
praktikant Astrid). Misstänkt hade
godkänt praktikantens närvaro i
samtal med advokaten innan
förhörets början.
Förhörsledare

Förhörsdatum

Förhör påbörjat

Förhör avslutat

Mats Alvarsson

2017-06-02

13:09

13:47

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Södermalms polisstation

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

Riimus, Eve

ma

Berättelse

Förhöret spelades in digitalt och skrevs ut sammanfattningsvis. Direkta citat från inspelningen
markeras med citationstecken.
Förhöret hölls i samband med förhör i K1568987-16.
Närvarande vid förhöret var förutom advokat med praktikant var även Marcus gode man Eve
Riimus.
Marcus informeras om att han har rätt att inte uttala sig.
Marcus FÖRNEKAR brott. Angående första misstanken säger Markus att det är felaktigt
formulerat.
Marcus informeras om att förhöret är Marcus tillfälle att ge hans version av händelsen.
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Marcus kommer ihåg händelsen. Vid tidpunkten var han lite förvirrad och trodde att han hade
kontakt med ryska militären och trodde att de skulle hämnas om han blev gripen utan
anledning. Han sa därför till poliserna att om de griper honom utan anledning kommer
militären troligen "assasinera er, ta alla era egendomar och förslava era kvinnor". Han var
förvirrad, han hade ingen kontakt med den ryska militären, men han trodde det. Han sa
sakerna på felaktig grund. Han sa det på den grund att han hade kontakt med ryska militären,
vilket han inte hade.
Alvarsson frågar vad kontakten med ryska militären skulle innebära eftersom poliserna skulle
skadas i så fall. Markus säger att eftersom de grep honom helt utan anledning, enligt honom,
och tog honom till St Görans sjukhus så skulle den ryska militären hämnas för den handlingen.
Men han var förvirrad och hade ingen kontakt med ryska militären.
Angående att misstanken var felaktigt formulerad var det så att han sa att den ryska militären
antagligen skulle hämnas gripandet, så det var ingen hot utan en varning om vad han trodde
han var involverad i vid det tillfället, fast det var felaktigt.
Angående svärdet var han på väg till en vapenhandlare i Gamla stan. Vapenhandlaren heter
Magnus och butiken ligger vid Järntorget. Han vet inte vad butiken heter. Han köpte svärdet
för 2 månader sedan av honom, och var vid händelsen på väg till vapenhandlaren för att få
veta mer detaljer om svärdet, bl.a. hur man slipar det. Svärdet är från Pakistan från 1850-talet.
Alvarsson visar bild på beslaget BG118329-1 och Marcus bekräftar att det är svärdet. När han
hade köpt det förvarade han det hemma hos sig på Erstagatan. Han skulle gå med svärdet till
Gamla stan, han tycker om att gå. Han hade lagt svärdet i en svart väska och bundit
tidningspapper om svärdets spetsdel. Markus samlar på svärd. Han har ett svärd till hemma, ett
japanskt mästarsvärd. Det såldes som en generalssabel men när han slipade bort två prickar
upptäckte ha att det var ett mästarsvärd. Mästarsvärd sägs ha en spirituell kraft som ska hjälpa
svärdsutövaren. Det svärdet köpte han för 7000 kr eftersom det såldes som japansk
generalssabel av samma vapenhandlare men mästarsvärd kan vara värda 1 miljon kr.
Vid tillfället tog han ingen medicin och hade ingen medicin ordinerad. Han fick injektioner
först när han tagits till St Görans sjukhus. Han hade inte haft läkarkontakt på 5 år.
Advokaten hade inga frågor.
Markus hade inget han ville lägga till.
Marcus har förtidspension.
Marcus godtar inte strafföreläggande.
Marcus gör anspråk på svärdet.
Alvarsson kom överens med advokat och Markus att skriva ut förhöret från inspelningen och
sedan eposta det till advokaten så de kunde gå igenom det.
Marcus och advokat fick var sin kopia av nuvarande protokoll och man kom överens om sista
dag för erinran den 14 juni.
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Bilaga - Skäligen misstänkt
Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 82 LPO Södermalm

5000-K1477140-16

Skäligen misstänkt person

Personnr

Beijar Mellin, Karl Marcus

19850804-0493

Misstankeuppgift
Rubricering

Händelse inträffad

Brottskod(Misstanke)

2016-11-28 11:17 - 2016-11-28 11:45
Brottsplatsadress

Områdeskod

UTE PÅ GATAN I POLISBILEN, FOLKUNGAGATAN 85

21M0100801430230

Brottsmisstankenr

Diarienr

POR50-BM2016-17972616-HM

5000-K1477140-16

Status

Brottskod

Brottsbeskrivning

FU/Utredning pågår

1705

Hot mot tjänsteman

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

- Underrättelse om misstanke

- Beslutsdatum misstankebeslut

Beslutsfattare misstankebeslut

2016-11-28

Magnus Nilsson

Misstankeuppgift
Rubricering

Händelse inträffad

Brottskod(Misstanke)

2016-11-28 11:17 - 2016-11-28 11:45
Brottsplatsadress

Områdeskod

UTE PÅ GATAN I POLISBILEN, FOLKUNGAGATAN 85

21M0100801430230

Brottsmisstankenr

Diarienr

POR50-BM2016-17972640-HM

5000-K1477140-16

Status

Brottskod

Brottsbeskrivning

FU/Utredning pågår

4023

Brott mot knivlagen

Delgiven information om förenklad delgivning vid ett personligt möte genom att skriftlig information överlämnats

- Underrättelse om misstanke

- Beslutsdatum misstankebeslut

Beslutsfattare misstankebeslut

2016-11-28

Magnus Nilsson
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Personalia och dagsbotsuppgift
Utskriftsdatum

2017-06-16
Namn

Personnummer

Beijar Mellin, Karl Marcus

19850804-0493

Tilltalsnamn

Kallas för

Öknamn

Födelseförsamling

Födelselän

Födelseort utland

Boo

Stockholms län

Medborgarskap

Hemvistland

Marcus

Man

Telefonnr

Sverige

08916647: Hemtelefon Telefonnummer till god

Adress

Nybohovsgränd 19 LGH 1101
117 63 Stockholm
Folkbokföringsort

Senast kontrollerad mot folkbokföring

Stockholm

2017-06-14

Föräldrars/Vårdnadshavares namn och adress (beträffande den som inte fyllt 20 år)

Utbildning

Yrke / Titel

Arbetsgivare

Telefonnr

Anställning (nuvarande och tidigare)

Arbetsförhet och hälsotillstånd

Kompletterande uppgifter

Uppgiven inkomst

Bidrag

Civilstånd

Maka/make/sambos inkomst

6900 kr i förtidspension
4750 kr i bostadsbidrag
//2017-06-02

Hemmavarande barn under 18 år

Försörjningsplikt

Kön

0
Skulder

0
Förmögenhet

Kontroll utförd
Taxerad inkomst

Taxeringsår

105000

2016

Maka/make/sambos taxerade inkomst

Taxeringskontroll utförd av

Datum

Mats Alvarsson

2017-06-02

Underrättelse/Delgivning jml RB 23:18
Enhet

Polisregion Stockholm, Utredning 82 LPO Södermalm
Ärende
Diarienr

Handläggare

5000-K1477140-16

Alvarsson, Mats

Gärning

Hot mot tjänsteman och brott mot knivlagen, 2016-11-28, Folkungagatan 85
Berörd person
Personnr

Efternamn

Förnamn

19850804-0493

Mellin

Karl Marcus

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2017-06-14

2017-06-02

Underrättelsesätt

Protokoll erbjudet vid slutförhör
Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhörts
Försvarare
Namn

Jan Erik Claesson
Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättselse slutförd

2017-06-14

2017-06-02

Underrättelsesätt

Protokoll överlämnat vid slutförhör
Notering

Resultat av underrättelsen/delgivningen

Ej avhörts

Delgiven info. om ev. förenklad delgivning

