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1
Signerad av

Anmälan

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, PKC Rgn Sthlm

5000-K1568987-16

Anmält datum

Registreringsdatum

Överförd från RAR

2016-12-19

2016-12-19

2016-12-19

Brottsbeskrivning

Brottskod

Hot mot tjänsteman

1705

Brottsplatsadress

Områdeskod

S:T GÖRANS SJUKHUS, VÅRDVÄGEN 1

21B0400801320320

Status

Händelse inträffad

FU/Utredning pågår

2016-12-14 13:00

Händelse inträffad mellan

- - -

- -

Aktör

Roll

Friberg, Anna Maria
Karim, Hritul
Malm, Jan Tommy Gunnar
Mellin, Karl Marcus
Nordholm, Karl Joakim
Spagnolo, Carlo Daniele Alberto
Starck, Camilla Helena Dette

Målsägande
Vittne
Vittne
Misstänkt
Vittne
Anmälare
Vittne

Personal

Funktion

Dèas-Mobergh Wenche
Viggedal Martin
Wemhöner Björn

Handläggare (RAR)
Anmälningsupptagare
FU-ledare (RAR)

Fritext grundanmälan

BROTTET
Misstänkt har enligt anmälaren uttryckt att målsäganden ska arkebuseras och
att hennes egendom ska beslagtas och förverkas. Det inträffade har enligt
anmälaren fått målsäganden att känna en risk för sin säkerhet då hon
uppfattat att misstänkt skulle kunna skada henne.
HÄNDELSEN
Anmälaren är enhetschef på avdelningen där händelsen utspelat sig.
Hoten uttalades vid ett läkarsamtal med misstänkts underläkare. Andra
personer som arbetar på platsen var även med vid samtalet enligt anmälaren.
SPÅR
Journalanteckningar finns från samtalet.
TJÄNSTEANTECKNING
Se PM i DurTvå.

2
A N M Ä L A N

ARKIVEXEMPLAR
2016-12-19 14.13
RAR
5000-K1568987-16
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 1
-----------------------------------------------------------------------------Anm.upptagande p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Dnr: 5000-K1568987-16
Enhet: 5300PEPC13 Myndighetskod: 5000
Dnr annan p-mynd:
Anmälningsdatum: 2016-12-19 kl: 11.33 Anmälningssätt: Kontakt Center
Upptagen av:
Assistent Martin Viggedal
Inskriven av:
Assistent Martin Viggedal
Inskriven:
2016-12-19 kl: 11.33 Handl. p-mynd: POLISMYNDIGHETEN
Enhet:
5300PEPC13
-----------------------------------------------------------------------------SAMMANDRAG
MÅLSÄGANDE:
FRIBERG, ANNA

MISSTÄNKT:
BEIJAR MELLIN, MARCUS

ANMÄLARE:
SPAGNOLO, DANIELE

ÖVRIGT:
Fritext

VITTNE:
HRITUL, KARIM
STARCK, CAMILLA
MALM, TOMMY
Fler vittnen finns

UTPEKAD JURIDISK PERSON:

BILAGOR:
Se PM i DurTvå.
-----------------------------------------------------------------------------BROTT/HÄNDELSE
1.10
Brottskod
Hot mot tjänsteman
1705
S:T GÖRANS SJUKHUS, VÅRDVÄGEN 1, STOCKHOLM
Länskod: 01
Omrkod: 21B0400801320320
Onsdag 2016-12-14 kl 13.00
SPAGNOLO, CARLO DANIELE ALBERTO
Anmälare fysisk
FRIBERG, ANNA
Målsägande fysisk
HRITUL, KARIM
Vittne
STARCK, CAMILLA
Vittne
MALM, TOMMY
Vittne
NORDHOLM,
Vittne
_____________________________________________________________________________
FRITEXT
BROTTET
Misstänkt har enligt anmälaren uttryckt att målsäganden ska arkebuseras och
att hennes egendom ska beslagtas och förverkas. Det inträffade har enligt
anmälaren fått målsäganden att känna en risk för sin säkerhet då hon
uppfattat att misstänkt skulle kunna skada henne.
HÄNDELSEN
Anmälaren är enhetschef på avdelningen där händelsen utspelat sig.
-----------------------------------------------------------------------------Polisregion Stockholm
Besöksadress: Kungsholmsgatan 37, Stockholm
Box
106 75 STOCKHOLM
Handl. enhet: PKC Rgn Sthlm
Tfn: 11414
Handläggare: Kommissa. Wenche Dèas-Mobergh
E-post:
A N M Ä L A N
ARKIVEXEMPLAR
2016-12-19 14.13

3
RAR
5000-K1568987-16
POLISMYNDIGHETEN
Sida: 2
-----------------------------------------------------------------------------Hoten uttalades vid ett läkarsamtal med misstänkts underläkare. Andra
personer som arbetar på platsen var även med vid samtalet enligt anmälaren.
SPÅR
Journalanteckningar finns från samtalet.
TJÄNSTEANTECKNING
Se PM i DurTvå.
-----------------------------------------------------------------------------MÅLSÄGANDE
FRIBERG, ANNA Kön: K
Försäkringsbolag:
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
HRITUL, KARIM Kön: M
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
STARCK, CAMILLA Kön: K
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
MALM, TOMMY Kön: M
-----------------------------------------------------------------------------VITTNE
NORDHOLM Kön:
-----------------------------------------------------------------------------ANMÄLARE
SPAGNOLO, CARLO DANIELE ALBERTO Kön: M
------------------------------------------------------------------------------

-----------------------------------------------------------------------------BESLUT OM FÖRUNDERSÖKNING
Datum: 2016-12-19
Beslut av: Polisass. Björn Wemhöner
Förundersökning inleds
Det finns anledning att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats.
-----------------------------------------------------------------------------Polisregion Stockholm
Besöksadress: Kungsholmsgatan 37, Stockholm
Box
106 75 STOCKHOLM
Handl. enhet: PKC Rgn Sthlm
Tfn: 11414
Handläggare: Kommissa. Wenche Dèas-Mobergh
E-post:

Journalanteckning , 2017-06-02 10:03 diarienr: 5000-K1568987-16
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Journalanteckning , 2017-06-02 10:03 diarienr: 5000-K1568987-16
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6
Signerad av

PM
Ersättningsanspråk

Signerad datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 82 LPO Södermalm

5000-K1568987-16

Uppgiftslämnare

Datum

Tid

Alvarsson, Mats

2017-05-29

11:24

Mottaget datum

Tid

Beslag verkställt

Material för analys

Nej

Nej

Mottaget

Sätt på vilket uppgift lämnats

Upprättad av

Mats Alvarsson
Uppgiften avser

Uppgift

Målsäganden önskar inte något ersättningsanspråk. Hon vill helst inte träffa personen igen.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, PKC-grupp 10 Rgn Sthlm

5000-K1568987-16

Hörd person

Personnummer

Friberg, Anna
Den hörde är

ID Styrkt

Målsägande

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Hörd gällande Hot mot tjänsteman
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

Paulina Karlsson

2016-12-20

10:02

Förhör avslutat

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Polisstation Södermalm

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

PK
Berättelse

Anna berättade att en blivande specialistläkare och två läkare hade ett möte med Marcus
under förra veckan. Anna sa att hon inte deltog i mötet utan har fått händelsen återberättad för
sig. Under samtalet berättade Marcus om att Anna skulle arkebuseras. Marcus berättade
detaljerat om hur Anna skulle arkebuseras, bland annat att om han inte fick hjälp av
sovjetunionen så skulle han utföra detta själv. Marcus sa också att han skulle få hjälp av ryska
och pakistanska militären. Anna berättade att hon upplevde hoten som obehagliga då Marcus
berättade detta så detaljrikt. Anna uppgav att hon tog hoten på allvar och känner sig rädd.
Anna berättade att Marcus är sjuk och är inlagd för tvångsvård då han hade viftat med ett
svärd. Anna uppgav också att säkerhetspolisen har varit i kontakt med henne angående
Marcus. Anna har träffat Marcus tidigare år 2012 då han låg inne för vård.
Uppläst och godkänt 2016-12-20 kl 10:24
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 82 LPO Södermalm

5000-K1568987-16

Hörd person

Personnummer

Nordholm, Joakim
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående händelse i december 2016 på St Görans sjukhus
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

Mats Alvarsson

2017-03-27

14:30

14:45

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Via telefon

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

ma
Berättelse

Alvarsson ringde upp Joakim och berättade att det gällde en händelse där Anna Friberg ska ha
hotats i december förra året. Joakim kommer ihåg händelsen.
Joakim är AT-läkare och jobbade vid tillfället på St Görans sjukhus.
Joakim och två andra läkare skulle ha ett patientsamtal med en patient. Anna Friberg var inte
med vid samtalet. Det var Camilla Stark, Hritul Karim och Joakim som var med. Anna Friberg
är överläkare.
Patienten pratade om sin världssyn och tog själv upp att han ville att Anna Friberg skulle föras
ur landet. Han sa också att han ville att Anna Friberg skulle arkebuseras och att han skulle ta
hjälp av den pakistanska militären. Om den inte kunde hjälpa till skulle han göra det själv.
Anledningen till patientsamtalet var att patienten var ny på avdelningen. Han hade varit borta
men kommit tillbaka, och då brukar man ha patientsamtal.
Detta samtalet var det enda som Joakim har haft med patienten, som han minns det. Han har
inte träffat honom efteråt.
Alvarsson frågar hur Joakim uppfattade patientens sätt att säga det han sa. Joakim fick
uppfattningen att han sa det som att det var sant. Patienten var öppen och berättade själv, och
det var han själv som kom in på ämnet Anna Friberg. Joakim kommer inte ihåg varför
patienten kom in på ämnet.
Det var inte Joakim som berättade för Anna Friberg om vad patienten hade sagt, och han
minns inte vem det var som gjorde det. Joakim kommer inte ihåg exakt hur Anna Friberg
reagerade efter att hon hade fått veta vad som sagts, men de kände att det var allmänt olustigt.
Patienten fick byta avdelning samma dag eller strax efter händelsen, på grund av händelsen.

Förhör med Nordholm, Joakim; 2017-03-27 14:30 diarienr: 5000-K1568987-16
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Joakim jobbar inte kvar på sjukhuset. Han vet inte om patienten är kvar där.
Alvarsson frågar vad patienten heter som Joakim pratar om. Han heter Marcus Beijer Mellin.
Alvarsson frågar när det hände. Det var i mitten av december förra året någon gång. Marcus
hade varit borta och precis kommit tillbaka till sjukhuset.
Förhöret återberättades utifrån anteckningar och Joakim tyckte inte att Alvarsson hade
missförstått.

10
Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 82 LPO Södermalm

5000-K1568987-16

Hörd person

Personnummer

Karim, Hritul
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående händelse i december 2016 på St Görans sjukhus
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

Mats Alvarsson

2017-03-27

15:50

16:06

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Via telefon

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

ma
Berättelse

Alvarsson ringde upp Hritul och berättade att det gällde en händelse där Anna Friberg ska ha
hotats i december förra året. Hritul kommer ihåg händelsen.
Hritul är underläkare och jobbade vid tillfället på avdelning 4 på St Görans sjukhus där Anna
Friberg är överläkare.
Patienten hette Marcus. Hritul tror att han hette Beijer Mellin i efternamn. Hritul skulle ha ett
patientsamtal med Marcus. Marcus hade varit på avdelningen i 1 eller 2 dagar och hade
kommit dit via akuten. Hritul tror inte att Marcis gick på medicinering vid tillfället. Redan
innan samtalet hade Marcus bedömts som allvarligt psykotisk.
Under samtalet sa Marcus flera gånger att Anna Friberg skulle arkebuseras eller förintas. Hon
skulle föras inför ståndsrätt och dömas enligt islamiska lagar, där han skulle vara domare och
verkställa domen. De försökte ställa kontrollfrågor och Marcus svarade hela tiden jakande att
han skulle utföra det. Han skulle antingen arkebusera eller halshugga Anna Friberg. Marcus
återkom flera gånger under samtalet till det. Samtalet pågick i 30-40 minuter.
Anledningen var att Marcus tyckte att Anna Friberg hade inskränkt hans rättigheter genom att
bevilja fortsatt tvångsvård.
Under samtalet var det med två läkarkollegor. Marcus tror att det var Joakim Nordholm och
Camilla Stark. Han tror även att det var med någon vårdare men han minns inte vem.
Marcus befann sig under samtalet i psykos med en förvrängd verklighetsuppfattning, men de
bedömde ändå att han menade vad han sa.

Förhör med Karim, Hritul; 2017-03-27 15:50 diarienr: 5000-K1568987-16
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Det var Hritul som berättade om samtalet för Anna Friberg. Hon tyckte det var obehagligt och
tog det på allvar. Hon kontaktade sin chef som beslutade att Marcus skulle byta avdelning,
vilket han också gjorde.
Som Hritul minns det var samtalet den enda kontakten som han hade med Marcus. Han kan
ha sett honom i någon korridor också.
Eftersom Marcus inte visade några hot mot dem i samtalet var det bara ett vanligt
patientsamtal för honom.
Förhöret återberättades utifrån anteckningar och Hritul tyckte inte att Alvarsson hade
missförstått.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 82 LPO Södermalm

5000-K1568987-16

Hörd person

Personnummer

Malm, Tommy
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående händelse i december 2016 på St Görans sjukhus
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

Mats Alvarsson

2017-03-27

16:50

17:05

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Via telefon

RB 23:6

Konceptförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

ma
Berättelse

Alvarsson ringde upp Tommy och berättade att det gällde en händelse där Anna Friberg ska ha
hotats i december förra året. Tommy kommer ihåg händelsen.
Tommy jobbade vid tillfället på St Görans sjukhus.
Händelsen gällde en ung man som var väldigt sjuk. Han heter Marcus men Tommy minns inte
efternamnet. Tommy vet absolut vem det är för Marcus har varit där fler gånger tidigare.
Vid ett samtal med läkare där Tommy är med säger Marcus att han har för avsikt att
arkebusera eller avrätta Anna Friberg. Han ska ta hjälp av rysk militär eller underrättelsetjänst
och om de inte gör det kan han tänka sig att utföra det själv.
Det var i samband med att det i samtalet diskuterades om fortsatt tvångsvård som Marcus
började med hoten om att det skulle hända Anna Friberg något.
De får ofta höra hot men det är inte så detaljerade hot som den här gången, så därför reagerade
de.
Tommy har träffat Marcus innan som patient. Han har inte uttryckt sig så innan men kan prata
och har grandiosa tankar om sig själv. Han säger att han känner kungen och kan ringa
regeringen för att få beslut. Han håller på och ringer eller vill ringa när han är intagen.
Tommy tror att Marcus fått veta att han var tvungen att stanna för tvångsvård innan samtalen
men att det kanske inte sjunkit in. Det blev hotfullt när tvångsvården togs upp i samtalet så det
kom inte spontant utan när han blev pressad.
En patient bedöms först när den kommer in till akuten, sen görs det bedömningar fortlöpande
av andra läkare för att avgöra om det ska bli LPT. Tommy tror att Marcus hade varit på
avdelningen några dagar när samtalet hölls.

Förhör med Malm, Tommy; 2017-03-27 16:50 diarienr: 5000-K1568987-16
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Vid samtalet sa man att det var på beslut av överläkare Anna Friberg som han var tvungen att
stanna kvar för tvångsvård. Marcus struntade i de som var med i samtalet eftersom de inte var
beslutsfattare, han fokuserade bara på Anna Friberg.
Hoten kom i affekt men han var ändå med i matchen så han visste vad han sa.
Det är inte ovanligt att patienter hotar att döda personalen, men det brukar vara mer allmänt
och inte med såna detaljer som Marcus hot bestod av. Det var just sättet han hotade och hur
beskrivande hur han skulle göra som gjorde hotet allvarligare än de vanliga hoten. Om inte
ryssarna skulle hjälpa honom skulle han göra det själv.
De visste inte om det var något han verkligen skulle kunna göra.
Efter samtalet sa han till läkarna som var med att det var viktigt att följa upp och att de skulle
skriva ner detaljerat i journalen vad Marcus hade sagt.
Tommy var inte inte med när Anna Friberg fick veta vad som sagts under samtalet. Han har
pratat med Anna efteråt och hon tyckte att det var klart obehagligt, men hon var inte hemma
från jobbet eller satt och grät.
Marcus flyttades till en annan avdelning på grund av hoten.
Marcus har inte varit tillbaka på avdelningen efter händelsen.
Förhöret återberättades utifrån anteckningar och Tommy tyckte inte att Alvarsson hade
missförstått.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 82 LPO Södermalm

5000-K1568987-16

Hörd person

Personnummer

Starck, Camilla Helena Dette
Den hörde är

ID Styrkt

Vittne

Nej

Ställning till misstänkt - målsägande - vittne

Tolk

Språk

Brottsmisstanke / Anledning till förhöret

Angående händelse på St Görans sjukhus december 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

Mats Alvarsson

2017-04-06

13:50

Förhör avslutat

Förhörsplats

Typ av förhör

Förhörssätt

Via telefon

RB 23:6

Telefonförhör

Förhörsvittne

Utskrivet av

ma
Berättelse

Camilla kontaktas av Alvarsson via sms 2017-03-27. Camilla svarar via mail att hon är i
USA men att hon minns händelsen.
Camilla kontaktas av Alvarsson via telefon idag.
Camilla kommer ihåg händelsen, men säger att det var länge sedan så hon minns inte så bra.
Det var hon och två andra läkare som hade ett samtal med patienten. De hade samtalet för att
få en bild av hur patienten mår. Han var kraftigt sjuk och psykotisk.
Som Camilla minns det var det en läkare som heter Joakim med. Den andras namn minns hon
inte. När Alvarsson frågar om det var Joakim Nordholm och Hritul Karim som var med så
minns hon att det var så.
Camilla minns inte vad patienten hette, men hon har en klar bild av honom. Hon hade haft
samtal med honom två eller tre gånger innan.
Under samtalet sa patienten flera saker som Camilla tyckte var konstigt. Han sa bland annat att
han skulle arkebusera Anna Friberg. Han gav också några av dem ett vykort och förklarade att
vykortet gav honom rätten att våldta den som hade vykortet.
Det var Camilla som höll i samtalet. Hon fick verkligen känslan av att han menade vad han sa.
Hon ställde kontrollfrågor om han sa det som ett hot och han svarade "ja det kan man säga".
Hon sa också att det är olagligt, varpå han svarade "ja".
Patienten hade konverterat till islam en tid innan och han vara övertygad om att han hade rätt
att göra det enligt islam.
Camilla var övertygad om att han var kapabel till att göra det och det var därför de tog så
allvarligt på det och berättade för Anna Friberg.
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Camilla minns inte om hon var med när Anna Friberg informerades. Anna Friberg är ganska
härdad läkare på avdelningen så hon tog det med ett visst lugn, men hon var ändå illa till
mods.
Patienten flyttades till en annan avdelning efter samtalet.
Patienten hade kommit in via akuten dit han förts av polis. Det sades att han varit på Arlanda
och visat ett svärd.
Camilla var på avdelningen i 3 månader. Hon jobbar inte kvar där nu.
Under samtalet med patienten kände sig inte Camilla hotad själv, men hon tänkte att patienten
var på fel avdelning, han borde vara på rättspsyk.
Alvarsson frågar om det var några tvivel på att patienten menade Anna Friberg när han sa att
han skulle arkebusera henne. Nej det var inga tvivel på det enligt Camilla.
Camilla uttrycker obehag inför att eventuellt behöva vittna, både för hennes egen del och
hennes familj.
Förhöret återberättades utifrån anteckningar och Camilla tyckte inte att Alvarsson hade
missförstått.
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Signerat av

Förhör

Signerat datum

Enhet

Diarienr

Polisregion Stockholm, Utredning 82 LPO Södermalm

5000-K1568987-16

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 hot i form av att målsäganden ska
arkebuseras. Detta hände på St Görans sjukhus 2016-12-14 kl 13:00.
Underrättad om misstanke

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

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

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 K1477140-16.
Närvarande vid förhöret var förutom advokat med praktikant även Marcus gode man Eve
Riimus.
Marcus informeras om att han har rätt att inte uttala sig.
Marcus FÖRNEKAR brott.
Marcus informeras om att förhöret är Marcus tillfälle att ge hans version av händelsen.
Marcus kommer ihåg händelsen. Innan händelsen hade han kontaktat en medlem i Svenska
akademin, som han känner och som är kammarherre för kungen, för att be om hjälp att få till
ståndsrätt. Ståndsrätt är en militärrätt som står över alla andra rätter och som dömer och det
finns arkebusering som möjligt straff. Den som skulle ställas inför ståndsrätt var läkaren på St
Göran eftersom hon hade gett honom för stora doser medicin. Han vet inte hur en ståndsrätt
går till eftersom han inte varit med på någon sådan.
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Han fick svaret att kungen avböjer kontakt med honom. Marcus hade skickat dikter till kungen
2010 och 2011 som kungen hade tyckt om, men kungen avböjde fortsatt kontakt. Marcus och
kungens kammarherre har fortsatt kontakt.
Inom ståndsrätten finns det arkebusering som en av straffen men det är enligt Marcus ytterst
ovanligt.
När Marcus var på St Görans sjukhus hade läkaren gett honom stora doser och då gick han och
berättade om ståndsrätten och att han hoppades att arkebusering skulle bli konsekvensen. Han
var så arg och upprörd.
Alvarsson frågar vilken läkare det är som skulle ställas inför ståndsrätt. Marcus svarar Anna
Friberg.
Alvarsson frågar i vilket läge som Anna Friberg skulle ha gett stora doser. Det var inte samma
dag utan innan när han var intagen på St Görans sjukhus. Han var så paralyserad att han nästan
inte kunde gå.
Alvarsson frågar hur det kom sig att Marcus var på St Görans den 14 december. Marcus svarar
att det var efter att han blev skjutsad dit av de två poliserna från Folkungagatan. Han hade varit
på St Görans från den 28 november till den 14 december.
Alvarsson frågar till vem Marcus sa det där om ståndsrätt. Han sa det till några läkarstudenter
som han hade samtal med. Det var inte direkt till Anna Friberg utan han sa att han hoppades
att om det blir ståndsrätt att det skulle bli arkebusering för att han var så upprörd.
Marcus tillfrågas om vad han sa vid samtalet. Marcus sa att han hade varit i kontakt med
kungahuset och ansökt om att de skulle hjälpa honom med ståndsrätt och att han hoppas att om
det kommer till ståndsrätt att hon blir arkebuserad eftersom han var så upprörd.
Alvarsson läser ur journalanteckningarna från samtalet på St Görans, bl.a. om ryska militären.
Marcus säger att det var bara en sidosak, men han kommer inte ihåg att han skulle ha sagt det.
Han trodde vid tillfället att han hade kontakt med dem.
Alvarsson läser vidare att Marcus skulle ha sagt att om ryska militären inte kunde genomföra
arkebusering så ämnade han göra det själv. Marcus svarar att det var läkarna som frågade
honom om vad han skulle ta sig till om ryska militären inte skulle utföra det, om han kunde
tänka sig att göra det själv. Han sa då lite på skämt "ja ifall inte de gör det så måste man göra
det själv". Han menade inte det, det var bara ett litet skämt.
Alvarsson läser och att han skulle ta hjälp av pakistanska militären. Marcus säger att de kan
inte ta det på allvar med ryska och pakistanska militären, det var bara nått han sa vid tillfället.
Alvarsson frågar om det är rätt uppfattat att Marcus ville att Anna Friberg skulle stå inför
ståndsrätt och att han hoppades att ståndsrätten skulle döma till arkebusering. Ja det stämde
enligt Marcus, han var så arg så han sa det.
Alvarsson frågar om det var något han hoppades på, att Anna Friberg skulle dö. Marcus svarar
att han var upprörd så därför sa han det. Han kan inte stå till ansvar för att han var upprörd
över de stora doserna.
Under sin vistelse på St Görans sjukhus fick han Sosidinol- och haldolinjektioner. Han fick
det när han blev skjutsad dit av poliserna från Folkungagatan, innan hade han ingen medicin
ordinerad.
Vid samtalet med läkarstudenterna hade han blivit tungt medicinerad, det var därför han var så
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upprörd.
Alvarsson frågar om han kände sig påverkad när han pratade med läkarstudenterna. "Ja,
verkligen" han var upprörd men han var inte särskilt påverkad av medicinen just då, men det
sitter i i 6 månader. Man blir svagsint, svårt att röra sig, parkinsonliknande (Marcus visar sina
händer som skakar vid förhörstillfället, Alvarssons anteckning) och lite ont i musklerna. Man
får tankeblockad eftersom dopaminet blockeras vid stora doser.
Marcus anser att eftersom det finns en ståndsrätt har man rätt att säga vad man hoppas på för
straff.
Marcus var upprörd för att han fick stora doser medicin i perioden 28 november till 14
december på St Görans sjukhus.
Alvarsson frågar hur Marcus mår idag. Han svarar "hyffsat", men har parkinsonliknande
symptom och en vaxpropp i örat. Han går på öppen LPT på Huddinge rättspsykiatriska
(RPÖV) avdelning men basen utgår från Katarinahuset på Södermalm. Han är hänvisad till
RPÖV kanske ett halvår framåt. Han tar medicin vilket han får i injektioner varannan vecka
när han träffar läkare. Han tycker inte att det fungerar så bra, bl.a. har hans sexuella förmåga
sänkts betydligt. Han har kontakt med läkare Viktor Olsson.
Marcus har förtidspension.
Marcus godtar inte strafföreläggande eftersom det inte var hans uppsåt att hota någon och att
arkebusering finns som straff i ståndsrätten.
Marcus har inte något att lägga till förutom att poliserna inte förstod vart de tog honom till och
vad det har gjort med honom, det blev bara värre och det är en lång process. Fortfarande ett
halvår efter är han fortfarande inne i systemet och har inte kommit ur.
Advokaten har inga frågor.
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-K1568987-16

Skäligen misstänkt person

Personnr

Beijar Mellin, Karl Marcus

19850804-0493

Misstankeuppgift
Rubricering

Händelse inträffad

Brottskod(Misstanke)

2016-12-14 13:00
Brottsplatsadress

Områdeskod

S:T GÖRANS SJUKHUS, VÅRDVÄGEN 1

21B0400801320320

Brottsmisstankenr

Diarienr

POR50-BM2016-19120303-HR

5000-K1568987-16

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

2016-12-22

Vukota Axelsson, Radmila
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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-K1568987-16

Alvarsson, Mats

Gärning

Hot mot tjänsteman, 2016-12-14, St Görans sjukhus
Berörd person
Personnr

Efternamn

Förnamn

19850804-0493

Mellin

Karl Marcus

Underrättelse utsänd

Yttrande senast

Underrättelse slutförd

2017-06-14

2017-06-02

Underrättelsesätt

Protokoll erbjöds 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

