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DOMSLUT

Brott som den tilltalade döms för
1. Rån, 8 kap 5 § brottsbalken

2016-02-02
2. Försök till rån, 8 kap 5 § och 12 § samt 23 kap 1 § brottsbalken

2016-02-02

Påföljd m.m.
Fängelse 1 år 6 månader

Lagrum som åberopas
34 kap 1 § 1 st 2 p brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016
34 kap 3 § 2 st brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2016

Skadestånd
1. Daniel Glenvi ska utge skadestånd till Michael Kruels med 27 400 kr jämte ränta på

beloppet enligt 4 § och 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 februari 2016 till dess
betalning sker.

2. Daniel Glenviska utge skadestånd till Eric Roelink med 17 100 kr jämte ränta på
beloppet enligt 4 § och 6 § räntelagen (1975:635) från den 2 februari 2016 till dess
betalning sker.

Brottsofferfond
Den tilltalade åläggs att betala en avgift på 800 kr enligt lagen (1994:419) om
brottsofferfond.

Ersättning
1. Maria Brehmer tillerkänns ersättning av allmänna medel för arbete som

målsägandebiträde med 34 151 kr. Av beloppet avser 26 705,80 kr arbete, 615 kr
tidsspillan och 6 830,20 kr mervärdesskatt.

2. Fredrik Ungerfält tillerkänns ersättning av allmänna medel med 43 798 kr. Av beloppet
avser 31 537 kr arbete, 3 075 kr tidsspillan, 427 kr utlägg och 8 759 kr mervärdesskatt.

3. Kostnaden för försvaret och målsägandebiträdet ska stanna på staten.

___________________________________
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YRKANDEN M.M.  

Åklagarens yrkanden, se bilaga 1. 

 

Skadeståndsyrkanden, se bilaga 2-3.   

 

De båda målsägandena har biträtt åtalet.  

 

DEN TILLTALADES INSTÄLLNING 

Daniel Glenvi har förnekat gärningen. Han har gjort gällande att han inte använt 

något våld eller hotat målsägandena. Dock har Daniel Glenvi vidgått att det skett en 

förmögenhetsöverföring i form av att han mottagit 6 500 kr; detta har dock varit 

som ett led i den fordran som han hade gentemot Michael Kreuels.  

 

Till följd av sin inställning i fråga om ansvar har Daniel Glenvi bestritt de enskilda 

anspråken. Han har vitsordat det av Eric Roelink yrkade beloppet om 6 500 kr i 

form av ersättning för förlorad egendom som skäligt i och för sig. Mot sättet att 

beräkna ränta har Daniel Glenvi inget haft att erinra.  

 

UTREDNINGEN 

Åklagaren har åberopat den skriftliga bevisning som framkommer av bilaga 1, samt 

därutöver viss sms-konversation. Även Michael Kreuels och Eric Roelink har åbe-

ropat samma bevisning som åklagaren. Därtill har de åberopat utdrag från konto 

utvisande att sammanlagt 6 500 kr har tagits ut, samt har Michael Kreuels åberopat 

ett intyg från Brottsofferjouren.  

 

På åklagarens begäran har förhör hållits med – förutom Daniel Glenvi – målsägan-

dena Michael Kreuels och Eric Roelink samt vittnet Carl-Anders Karlsson. De 

hörda personerna har uppgett bland annat följande.  
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Michael Kreuels  

Han fick i mitten av år 2015 kontakt med Daniel Glenvi via Blocket genom en an-

nons för försäljning av en dator. Det var Michael som sålde en dator som Daniel var 

intresserad av att köpa. Daniel berättade att han hade flera vänner som skulle vara 

intresserade av att ingå liknande affärer. Detta första möte mellan Michael och Da-

niel ägde rum på centralen i Göteborg. Efter detta fortsatte de två att ha viss kontakt 

och Daniel ville att Michael skulle skaffa elektronisk utrustning i Tyskland för hans 

räkning och att Michael skulle sälja datorer åt honom. Michael började efter en tid 

sälja datorer åt Daniel. Efter ännu en tid satte dock Daniel igång med att tvinga Mi-

chael att sälja saker åt honom. Då Michael inte fick sakerna sålda har Daniel hotat 

Michael för att han inte sålde tillräckligt bra. Daniel har vidare vid flera tillfällen 

hotat Michael med att han ska uppsöka Michaels ex-fru och dotter och våldta dem; 

allt i syfte att Michael ska sälja datorer eller ge pengar till Daniel. Daniel har betett 

sig mycket hotfullt och våldsamt mot Michael.   

 

Michael fick under inledningen av år 2016 en dator av Daniel som skulle säljas, 

men då det var svårt att få datorn såld inom den tid och till det pris som Daniel ville 

ha blev Daniel arg. Daniel började hota och kräva Michael på 20 000 kr som straff 

för att datorn inte blev såld. Michael förklarar dock att han inte hade några pengar 

att betala Daniel med. Detta brydda sig emellertid Daniel inte om. Vid tiden för den 

2 februari 2016 bodde Michael på samma adress som kollegan och vännen Eric Ro-

elink. De två satt denna kväll hemma och tittade på tv då det knackade på dörren. 

Utanför stod en person som Michael inte kände igen. Det visade sig senare att det 

var Carl-Anders Karlsson, eller Calle som han kallas. Michael var lite misstänksam 

under denna period eftersom Daniel hade sökt upp honom bland annat på hans ar-

betsplats. Därför tittade Michael extra noga innan han öppnade dörren. I samma 

ögonblick som han öppnade kom dock även Daniel fram intill Calle. Daniel hade 

uppenbarligen stått gömd vid sidan av dörren. Direkt rusade Daniel in i bostaden 

och drog med Michael in i vardagsrummet. Daniel slog Michael i ansiktet med öp-

pen handflata och sparkade och slog honom på kroppen med knytnävar. Sparkarna 
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träffade i magen och på benet; det var frågan om två sparkar. Michael uppsökte 

dock ingen sjukvård och har heller inte dokumenterat skadorna. Förutom att slå Mi-

chael så drog även Daniel fram en revolver ur kläderna och hotade med denna mot 

Michaels huvud och i hans mun. Michael var livrädd. Daniel sa att ”nu är det dags, 

jag har varnat dig flera gånger och du har ej hört av dig”. Daniel sa att han skulle 

döda honom om han inte fick sina pengar. Michael visste sedan tidigare att Daniel 

hade både vapen och skottsäker väst. Han utgick därför från att det var en riktig 

pistol. Eftersom Michael inte hade några pengar, något som Eric visste om, erbjöd 

sig Eric att ta ut pengar för att ge till Daniel. Under tiden Daniel gav sig på Michael 

satt Eric i ett hörn och Calle hade order om att hålla vakt. Daniel sa också till dem 

att det satta andra killar utanför i en bil som skulle ta hand om honom och Eric om 

Michael inte gav Daniel pengar.  

 

De åkte därefter alla fyra till en bankomat i Bollebygd där Eric plockade ut pengar. 

Michael fick åka med Daniel i en bil och Calle åkte med Eric i en annan. Daniel 

hade tagit ifrån Michael och Eric deras telefoner för att förhindra att de larmade 

polisen. Vid detta tillfälle tog Daniel även med sig en dator.  

 

Vid möten med Daniel har Michael ofta känt sig väldigt rädd. När Daniel angrep 

Michael i hans bostad den 2 februari 2016 var Michael dock livrädd. Daniel kan 

vara en väldigt trevlig person om han vill ha något och han kan vara väldigt överty-

gande. Daniel vänder emellertid snabbt i humöret och blir hotfull och skriker om 

något går honom emot. Michael uppfattar att han varit utsatt för Daniels hot från 

augusti 2015 till juli 2016. Efter händelsen i februari var Michael oerhört rädd i 

flera månader. Han kände sig osäker och rädd varje kväll då han kom hem. Hans 

vardag påverkades enormt. Han kunde inte sköta sitt jobb men hade samtidigt inte 

råd att vara sjukskriven. Chefen klagade på honom men han kunde inget berätta. 

Daniel hade också besökt honom på jobbet tidigare så inte heller där kunde Michael 

slappna av. Michael har haft kontakt med kyrkan för att få hjälp med sitt dåliga må-
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ende. Bland annat har han gått i samtal för våldsoffer vid cirka fyra tillfällen. Vid 

fem till sex tillfällen har han också pratat med Brottsofferjouren.  

 

Michael uppfattade vid tiden för den åtalade gärningen Calle som en person som 

samarbetade med Daniel. I efterhand har han dock förstått att även Calle var hotad 

av Daniel. Han har haft viss kontakt med Calle efter det att Daniel anhölls och häk-

tades misstänkt för andra brott sommaren 2016.    

 

Några dagar efter den åtalade händelsen överlämnade Michael ytterligare pengar till 

Daniel i enlighet med vad denne hade krävt. Sammanlagt har 20 000 kr överlämnat 

till Daniel. Han tvingandes även fortsätta med datoraffärerna med Daniel efter hän-

delsen i februari. Under sommaren 2016 slutade dock Daniel att höra av sig och då 

var Michael väldigt glad. Det var alltid Daniel som hade ringt till Michael och för-

sökte och försökte återkomma om Michael inte svarade. Emellanåt försvann Daniel 

dock i några dagar eller veckor och var inte tillgänglig på mobilen alls. Michael var 

tacksam för varje gång han inte hörde av sig. Daniel bytte jämt mobilnummer så det 

var problematisk att veta vem som ringde. 

 

Michael vågade anmäla det inträffade först då han drygt ett halvår senare fick veta 

av några tjejer, som berättade att de var före detta flickvänner till Daniel, att Daniel 

satt frihetsberövad på grund av andra brottsmisstankar. Skälet för detta var att Da-

niel dessförinnan hade hotat både Michael och hans familj.  

 

Eric Roelink  

Han upplevde att Michael, som han då arbetade med och bodde hos, uppträdde ner-

vös en tid innan den 2 februari 2016 till följd av påtryckningar från Daniel Glenvi. 

Den 2 februari 2016 på kvällen kom Daniel tillsammans med en kille som hette 

Calle till deras bostad och slog och hotade framför allt Michael för att få pengar. 

Det hela började med att det ringde på deras dörr. En okänd kille, som visade sig 

vara Calle, stod utanför och Michael öppnade. När dörren öppnades stormade Da-
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niel in med dragen pistol. Han drog med sig Michael och tryckte ned honom i sof-

fan och slog honom. Eric uppfattade att Daniel slog Michael med öppen hand i an-

siktet och även utdelade tre till fyra knytnävslag. Michael hade rodnader i ansiktet 

några dagar efter händelsen. Vid misshandeln i soffan tryckte Daniel in en pistol i 

munnen på Michael – samt riktade den mot Michaels huvud – samtidigt som han 

hotade honom till livet. Daniel gapade och skrek att han skulle ha pengar och und-

rade var pengarna var. Michael svarade att han inte kunde betala för han hade inga 

pengar. Daniel sa att han skulle ha 10 000 kronor nu annars skulle han ta ut dem 

skogen och de skulle aldrig hittas igen. Eric uppfattade detta som en bötfällning. 

Daniel hotade även med att våldta Michaels dotter om han inte fick pengarna. Li-

kaså nämnde Daniel att det satt andra personer ute i en bil som skulle ta hand om 

dem om inga pengar överlämnades. Daniels kompis Calle tryckte på Daniels order 

ned Eric i ett hörn och sa till Eric att hålla sig utanför. Daniel gav Eric order om att 

sätta sig i ett hörn så snart han rusade in i bostaden och drog fram pistolen. När Eric 

försökte resa sig upp tryckte Calle ner honom och Daniel sa att han inte skulle röra 

sig så skulle han inte skadas. Situationen var oerhört hotfull. Daniel fortsatte att 

skrika och ropa att pengarna skulle fram. Eric tänkte att detta blir bara värre och 

erbjöd sig att han kunde ordna fram pengar via sitt kreditkort. De åkte efter detta på 

sätt som Michael har beskrivit till Bollebygd för att ta ut pengar. Det var Eric som 

tog ut pengarna och överlämnade dem till Daniel. Daniel tog även med sig en dator 

från Michael.  

 

Han vet att Michael överlämnade ytterligare pengar till Daniel och att ha inte slapp 

ifrån Daniels hotande och bötfällande förrän Daniel frihetsberövades. Han har under 

hela den tid han bott hos Michael hört att Daniel ringt och pressat Michael att sälja 

datorer. Varje gång det ringde på telefonen var Michael ängslig. De pratade om att 

polisanmäla men Michael ville inte detta mot bakgrund av de hot som Daniel riktat 

mot hans dotter. Eric märkte tydligt att det inte fungerade för Michael att arbeta 

efter detta.  
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Eric har känt sig både arg och nervös efter det som hände. Han kände sig inte säker 

i sitt hem. På jobbet kunde han på ett oförklarligt sätt glömma saker. Även han var 

orolig varje gång telefonen ringde. Denna oro höll i sig i sex till åtta veckor.  

 

Daniel Glenvi 

Han och Michael Kreuels gjorde affärer ihop. Michael tog emot datorer för Daniels 

räkning och sålde dessa. För sitt arbete fick Michael en slant genom att han kunde 

göra ett visst påslag på datorerna då han sålde dem. Det var viktigt att Michael sålde 

datorena innan en viss dag för att Daniel i sin tur inte skulle göra en förlust.  

 

Perioden innan den 2 februari 2016 hade han inte kunnat nå Michael under en 

längre period. Detta skapade frustration hos honom. Den dator som Michael skulle 

ha sålt var inte såld och detta renderade i en ekonomisk förlust för Daniel om 

20 000 kr. Beloppet bestod av kostnad för dator, utebliven vinst, resekostnader till 

Michaels bostad m.m. Det stämmer inte att han skulle ha bötfällt Michael för att han 

inte sålde i tid. Daniel är inte intresserad av Michaels pengar. Han kommer idag inte 

ihåg om han tog med en dator från Hindås när han var där och besökte Michael. Det 

viktiga med besöket var att göra klart för Michael att han skulle ersätta Daniel hans 

ekonomiska förlust. Det stämmer att han fick 6 500 kr den aktuella dagen och ytter-

ligare pengar senare. Han och Carl-Anders Karlsson, Calle, umgicks vid denna tid. 

Daniel var arg när han tillsammans med Calle åkte ut för att besöka Michael. Det 

regnade också ute vilket inte gjorde saken bättre. Han tog tag i Michael när han var 

där men brukade inget våld och hotade inte. Daniel vet dock inte om han kan ha 

sagt några saker som uppfattats som hotfulla. Han hade ingen pistol med sig; han 

har aldrig ägt en pistol. Det som gjorde honom arg var att Michael ignorerade deras 

avtal. Det stämmer också att han var arg på Michael när han skickade sms till denne 

i maj 2015. Även då hade Michael ignorerat avtalet. Det stämmer inte alls att Mi-

chael har varit tvingad att ingå affärer med Daniel.     
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Det som han sagt i ett förhör med polisen om att han åkte till Michael med anled-

ning av en misstänkt bilstöld stämmer inte. Han fick tillbaka den bil som stals från 

honom dagen efter stölden. Det var bara datorn som gjorde att han åkte till Michael.          

 

Carl-Anders Karlsson    

Han plockades den 2 februari 2016 upp av Daniel Glenvi och fick en adress som de 

skulle åka till. Han hade aldrig träffat Michael Kreuels innan. När de väl var 

framme hos Michael gick det hela snabbt. Han minns tydligt hur Daniel gjorde en 

mantelrörelse med det vapen som han hade med sig. Daniel tryckte även in vapnet i 

munnen på Michael under det att Daniel tryckte ned Michael i soffan. Det hela gick 

snabbt. Carl-Anders är osäker på om han såg Daniel utdela några slag mot Michael. 

Carl-Anders fokus var på pistolen. Under tiden detta hände satt Eric Roelink som 

bodde hos Michael i ett hörn och Carl-Anders höll vakt över Eric. Daniel krävde 

även Michael på pengar. Han minns att Daniel sa ”du är bötfälld på 20 000 kr”. Det 

hela slutade med att Michaels vän Eric fick fixa fram pengar. De var vid en banko-

mat i närheten och hämtade dessa. När de sedan åkte hem i bilen skrattade Daniel 

bara åt det hela.  

 

Han var tvingad att följa med Daniel hem till Michael. Daniel hade hotat Carl-

Anders och hans familj.     

 

DOMSKÄL 

 

Skuld 

Inledningsvis har tingsrätten att ta ställning till trovärdigheten i och tillförlitligheten 

till de uppgifter som de i målet hörda personerna har lämnat. Utgångspunkten för 

rättens bedömning är de uppgifter som den tilltalade i målet, Daniel Glenvi, har 

lämnat. Det finns emellertid anledning att i viss mån ifrågasätta trovärdigheten i den 

tilltalades berättelse. Daniel Glenvi har lämnat uppgifter i samband med huvudför-

handlingen som på ett svårförklarligt sätt skiljer sig åt mot de uppgifter som han 
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lämnat tidigare under utredningen. Närmare bestämt har Daniel Glenvi i samband 

med förhör uppgett att det hela handlade om stöld av en bil som han misstänkte att 

Michael Kreuels hade varit inblandad i och att detta var anledningen till att han åkte 

hem till Michael Kreuels den 2 februari 2016. Tingsrätten noterar visserligen att 

dessa uppgifter har lämnats under ett förhör med den tilltalade per telefon och utan 

att en försvarare varit närvarande. Emellertid har uppgiften om bilen återkommit i 

det yttrande som lämnats från frivården och som bygger på samtal med Daniel 

Glenvi så sent som hösten 2017. Daniel Glenvi har visserligen önskat korrigera 

denna uppgift, men tingsrätten kan likväl inte annat än konstaterar att dessa av 

Glenvi lämnade uppgifter minskar tilltron till hans version av händelseförloppet.    

 

Vad så gäller de uppgifter som målsägandena Eric Roelink och Michael Kreuels har 

lämnat är det enligt tingsrättens förmenande i båda fallen fråga om trovärdiga berät-

telser. Såväl Eric Roelink som Michael Kreuels har på ett detaljerat och synnerligen 

självupplevt sätt redogjort för både vad som utspelade sig i tiden innan och efter den 

åtalade gärningen, samt vad som skedde just den 2 februari 2016 i den bostad där de 

båda målsägandena för tillfället bodde. Det är tydligt enligt tingsrätten att målsä-

gandena har berättat om en händelse som har påverkat dem på djupet och satt all-

varliga spår hos dem, då särskilt hos Michael Kreuels. Vidare är det ytterst osanno-

likt att tro att Michael Kreuels och Eric Roelink falskeligen skulle peka ut Daniel 

Glenvi som någon som med våld och hot – innefattandes bland annat en pistol eller 

ett pistolliknande föremål som satts i munnen på Michael Kreuels – har agerat mot 

dem på sätt som åklagaren påstått. Den omständigheten att målsägandena inte har 

anmält händelsen till polisen förrän cirka ett halvår efter att den ägde rum har fram-

för allt Michael Kreuels förklarat med att han inte vågade kontakta polisen förrän 

han fick klart för sig att Daniel Glenvi var frihetsberövad med anledning av andra 

brottsmisstankar. Mot bakgrund av den press och de hotelser som särskilt Michael 

Kreuels har berättat att han utsatts för av Daniel Glenvi finner tingsrätten det inte 

anmärkningsvärt att någon polisanmälan inte gjordes förrän målsägandena fått veta 

att Daniel Glenvi just satt frihetsberövad. Således påverkar denna omständighet inte 
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tilltron till de uppgifter som målsägandena har lämnat. Inte heller den omständig-

heten att Michael Kreuels har fortsatt att ha viss kontakt med Daniel Glenvi efter 

den 2 februari 2016 medför enligt rätten att det finns anledning att ifrågasätta Mi-

chael Kreuels uppgifter. Michael Kreuels har på ett tydligt sätt redogjort för varför 

han kände sig tvingad att fortsätta kontakten och det är inget i denna redogörelse 

som föranleder anledning att betvivla korrektheten i Michael Kreuels berättelse om 

vad som utspelade sig i hans hem. Försvaret har även fört fram ett det finns anled-

ning att tro att det kan vara en uppgörelse mellan målsägandena i detta mål, vittnet 

Carl-Anders Karlsson samt Daniel Glenvis före detta flickvänner om att sätta dit 

Glenvi som ligger till grund för de anklagelser som nu riktas mot honom. Tingsrät-

ten anser dock att denna invändning kan lämnas utan avseende då det framstår som 

alltför långsökt att det skulle gått till på det sättet. Det är i stället tydligt att både 

målsägandena och vittnet har upplevt ett stort obehag inför att peka ut och anmäla 

Daniel Glenvi. Det saknas därutöver slutligen skäl att ifrågasätta tillförlitligheten till 

Michael Kreuels och Eric Roelinks uppgifter.  

 

Vittnet Carl-Anders Karlsson har beskrivit ett händelseförlopp som i avgörande 

delar stämmer överens med de uppgifter som målsägandena har lämnat. Tingsrätten 

anser inte att det finns skäl att ifrågasätta korrekheten i de uppgifter som vittnet har 

lämnat. Han har inte haft någon närmare koppling till målsägandena och det finns 

även i detta fall ingen anledning att tro att Carl-Anders Karlsson falskeligen skulle 

peka ut Daniel Glenvi som den som med våld och hot gett sig på målsägandena för 

att få pengar överlämnade till sig. Det förhållandet att vittnet inte har kunnat besk-

riva närmare vad som i alla delar hände efter det att han uppgett att han hörde och 

såg Daniel Glenvi göra en mantelrörelse med den pistol eller det pistolliknande fö-

remål som han medförde, finner tingsrätten inte i och för sig vara anmärkningsvärt. 

Att såsom vittnet har beskrivet närvaron av vapnet fått honom att tappa fokus på 

vad som i övrigt utspelade sig är inte ägnat att förvåna. Försvaret har påpekat att det 

finns anledning att värdera de uppgifter som vittnet har lämnat med försiktighet då 

vittnet tidigare har varit medmisstänkt i målet. Tingsrätten menar dock att det detta 
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förhållande till trots finns ett tämligen högt bevisvärde i de uppgifter som vittnet 

Carl-Anders Karlsson har lämnat.    

 

Redan genom vad som ovan har redogjorts för i form av den muntliga utredning 

som har förebringats i målet menar tingsrätten att det är klarlagt att det är målsä-

gandenas uppgifter som ska läggas till grund för den fortsatta bedömningen. Vad 

som dock i viss mån ytterligare stärker målsägandenas beskrivning av händelsen 

den 2 februari 2016 är den skriftliga bevisningen i form av vad som skrivs i den 

sms-konversation som har förevarit mellan Daniel Glenvi och Michael Kreuels. I 

denna konversation återkommer den typ av hotelser och agerande som Michael 

Kreuels har beskrivit föranlett händelsen den 2 februari 2016.  

 

Genom de uppgifter som målsägandena har lämnat är det således klarlagt att Daniel 

Glenvi har kommit hem till den för målsägandena vid denna tid gemensamma bo-

staden – detta i sällskap med Carl-Anders Karlsson – och väl där beordrat Eric Roe-

link att sätta sig i ett hörn för att inget skulle hända honom, samtidigt som Carl-

Anders Karlsson höll vakt över Roelink. Under tiden har Daniel Glenvi gett sig på 

Michael Kreuels med våld bestående i slag och sparkar som träffat ansiktet och 

kroppen och medförde smärta och blånader. Daniel Glenvi har även tagit fram en 

pistol eller ett pistolliknande föremål som han riktat mot Michael Kreuels huvud 

och även satt i munnen på denne, ett agerande som inte kan betecknas som annat än 

mycket utstuderat och hänsynslöst. Genom vad målsägandena har berättat står det 

vidare klart att det inte funnits någon skuld mellan Daniel Glenvi och Michael 

Kreuels som Daniel Glenvi har haft rätt att kräva betalt för. Daniel Glenvi kan inte 

heller ha svävat i den villfarelsen att så skulle ha varit fallet. I stället har det handlat 

om att Daniel Glenvi ensidigt har deklarerat för Michael Kreuels att denne ska be-

tala en viss summa till honom i form av vad som närmast kan betecknas som ett 

bötesbelopp för att Michael Kreuels inte lyckats sälja de datorer som Daniel Glenvi 

har önskat, och för att Michael Kreuels inte varit kontaktbar på det sätt som Daniel 

Glenvi begärt. Mot bakgrund härav har Daniel Glenvi i samband med besöket i 
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målsägandenas bostad krävt att förutom en summa pengar också få tillbaka en dator 

som han tidigare överlämnat till Michael Kreuels för att denne skulle sälja. Det är 

därutöver utrett att Eric Roelink erbjöd sig att betala en summa pengar till Daniel 

Glenvi, detta då han visste att Michael Kreuels inte hade några pengar att över-

lämna. Sällskapet om de fyra personerna har därför i två bilar begett sig till en ban-

komat i närheten och via denna fått ut sammanlagt 6 500 kr från Eric Roelinks kon-

ton som överlämnats av Roelink till Daniel Glenvi. Därefter har Daniel Glenvi och 

Carl-Anders Karlsson lämnat platsen.  

 

Det är därtill klarlagt genom Eric Roelink och Michael Kreuels uppgifter att i sam-

band med att de befann sig i målsägandenas bostad hotade Daniel Glenvi Kreuels 

och Roelink med att det fanns andra personer som väntade utanför i en bil och att 

målsägandena skulle kunna tas ut i skogen av dessa personer om inte pengar betala-

des i enlighet med Glenvis krav.  

 

Vid bedömning av rubriceringsfrågan konstaterar tingsrätten att i enlighet med vad 

som påstås i gärningsbeskrivningen har våld från Daniel Glenvis sida riktats enbart 

mot Michael Kreuels. Hotelser i enlighet med vad som vidare påstås i gärningsbe-

skrivningen har dock riktats mot såväl Michael Kreuels som Eric Roelink, dock har 

det varit fråga om ett än mer allvarligt hot som riktats mot Michael Kreuels då 

denne fått en pistol eller ett pistolliknande föremål riktat rakt mot sig och i sin mun. 

Det handlande som Daniel Glenvi har utsatt de båda målsägandena för har i enlighet 

med vad åklagaren har gjort gällande framstått som ett så akut hot att det föranlett 

Eric Roelink, som var den som de facto hade pengar att överlämnat, att erbjuda sig 

att vid närmaste bankomat ta ut del av de pengar som Daniel Glenvi krävde. Daniel 

Glenvi har visserligen initialt riktat sin begäran om att få pengar mot Michael Kreu-

els. Genom sitt agerande, innefattandes hot mot de båda målsägandena, har Daniel 

Glenvi emellertid också riktat sig mot Eric Roelink samt uppenbart accepterat att 

det var Eric Roelink och inte Michael Kreuels som ordnade fram en summa pengar. 

Härigenom finner tingsrätten att Daniel Glenvi visat att han i vart fall i den upp-
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komna situationen innefattat både Michael Kreuels och Eric Roelink i sitt agerande 

att genom handlande som framstått som ett akut hot utkräva en summa pengar. Da-

niel Glenvi har också berett sig vinning genom att ta emot de pengar som överläm-

nades från Eric Roelink. Vad gäller det krav som i lagtexten i 8 kap. 5 § brottsbal-

ken ställs upp på motsvarande skada för målsäganden noterar tingsrätten att det 

endast varit Eric Roelink som lidit en ekonomisk skada i form av att han utgett de 

nämnda 6 500 kr. En förutsättning för att kunna döma för rån i enlighet med det s.k. 

utpressningsfallet i 8 kap. 5 § brottsbalken är att den som hotas och den som tvingas 

är samma person. Som påpekas i kommentaren till bestämmelsen krävs att för att en 

förmögenhetsöverföring, som framtvingats genom våld å person eller hot som inne-

bär eller framstår som trängande fara, ska bedömas som rån att våldet eller hotet 

riktas mot den tvungne (se kommentaren i Zeteo till 8 kap. 5 § brottsbalken). Mot 

denna bakgrund menar tingsrätten att Daniel Glenvi har gjort sig skyldig till full-

bordat rån gentemot Eric Roelink. Beträffande den gärning som Daniel Glenvi har 

riktat mot Michael Kreuels har det i stället varit fråga om ett försök till rån; ett för-

sök som vad gäller gärningens straffvärde inte ligger långt från det för ett fullbordat 

brott. Ett påstående om att det i vart fall varit fråga om ett försök till rån måste anses 

ligga i utformningen av gärningsbeskrivningen. Även om frågan om att i andra hand 

döma för ett försök inte berörts av åklagaren under förhandlingen i tingsrätten, har 

det för rätten stått klart att den tilltalade genom sin försvarare varit medveten om 

denna alternativa rubricering – detta genom att försvararen själv fört frågan på tal 

under sitt slutanförande.  

 

Sammantaget är det således tingsrättens mening att Daniel Glenvi ska dömas för rån 

gentemot Eric Roelink och försök till rån gentemot Michael Kreuels.   

 

Påföljd 

Daniel Glenvi förekommer sedan tidigare under 36 avsnitt i belastningsregistret, 

varav ett stort antal avser beslut av åklagare om åtalsunderlåtelse och besöks- eller 

kontaktförbud. Den senaste domen mot Daniel Glenvi meddelades den 5 januari 
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2017 av Göteborgs tingsrätt och avsåg bland annat misshandel, olaga frihetsberö-

vande, grov kvinnofridskränkning, våldtäkt och hot mot tjänsteman. Påföljden fast-

ställdes till fängelse fyra år, varvid även en tidigare villkorligt medgiven frihet om 

sex månader och tio dagar förklarades förverkad. Verkställighet av detta straff på-

börjades den 21 mars 2017. Dessförinnan beslutade Stockholms tingsrätt den 11 

februari 2014 att tidigare i Norge den 16 juni 2011 utdömt straff bestämdes till 

fängelse ett år och sju månader (den utländska domen meddelades den 16 juni 2011 

av Borgarting lagmannsrett och avsåg bland annat brotten våldtäkt, misshandel och 

hot mot tjänsteman där straffet bestämdes till fängelse åtta år). Daniel Glenvi fri-

gavs villkorligt från detta straff den 3 mars 2015 med en återstående strafftid om 

sex månader och tio dagar. Prövotiden med anledning av detta slutliga beslut gick ut 

den 3 mars 2016. 

 

Av ett inhämtat yttrande från Kriminalvården, frivården Göteborg, framkommer 

bland annat att Daniel Glenvi avtjänar sin fängelsepåföljd på anstalten Salberga och 

att han läser in vissa ämnen för att eventuellt kunna studera vidare till mäklare. Fri-

vården konstaterar att utifrån Daniel Glenvis nuvarande situation saknas det möjlig-

het att föreslå en frivårdande påföljd.      

 

Tingsrätten gör följande bedömning i påföljdsdelen.  

 

Daniel Glenvi ska nu dömas för rån och försök till rån. För rån stadgas fängelse i 

lägst ett och högst sex år. Straffet för försök ska bestämmas till högst det straff som 

gäller för det fullbordade brottet och får inte sättas under fängelse om det lägsta 

straffet för det fullbordade brottet är fängelse i två år eller däröver.  

 

Som tingsrätten har påpekat ovan ligger straffvärdet för försöket till rån riktat mot 

Michael Kreuels nära straffvärdet för motsvarande fullbordade brott. Det har varit 

ett i viss mån utdraget förfarande som har innefattat både våld och allvarliga hotel-

ser med pistol eller pistolliknande föremål. Att det inte fanns några pengar att hämta 
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hos Michael Kreuels vid just detta tillfälle får endast tillskrivas slumpen. Enligt 

tingsrättens mening ligger straffvärdet för det handlande Daniel Glenvi har utsatt de 

båda målsägandena för närmare tre års fängelse. Det ska dock beaktas att den gär-

ning som Daniel Glenvi nu döms för har i tiden begåtts innan det att Göteborgs 

tingsrätt meddelade sin dom den 5 januari 2017. Hänsyn ska således tas till att straf-

fet tillhopa inte blir längre än om samtliga gärningar hade varit uppe till prövning 

vid ett och samma tillfälle. Mot denna bakgrund menar tingsrätten att straffets längd 

ska bestämmas till ett år och sex månader. Med hänsyn till det höga straffvärdet kan 

vid påföljdsvalet ingen annan påföljd än fängelse komma ifråga. Daniel Glenvi ska 

således dömas till fängelse ett år och sex månader.    

 

Övrigt 

Daniel Glenvi döms för brott mot Michael Kreuels. Brottet har inneburit en mycket 

allvarlig kränkning av hans personliga integritet. Daniel Glenvi ska därför betala 

skadestånd till Michael Kreuels för den kränkning som brottet inneburit. Mot bak-

grund av den allvarliga situation som har förelegat, särskilt under den period som 

Daniel Glenvi riktade en pistol eller ett pistolliknande föremål mot Michael Kreu-

els, är det skäligt att det yrkade beloppet om 25 000 kr döms ut. Här beaktar tings-

rätten likväl att det varit frågan om ett inträngande i Michael Kreuels hem och att 

det har varit en hotfull situation som varat under en viss tid. Likaså har Michael 

Kreuels tvingats av Daniel Glenvi att lämna ifrån sig sin telefon för att förhindra att 

Michael Kreuels kontaktade polisen. Beträffande yrkad ersättning för sveda och 

värk har Michael Kreuels uppgett att han drabbats svårt av händelsen och att det 

föranlett bland annat oförmåga att sköta sitt arbete och stor rädsla att röra sig fritt. 

Att så har varit fallet framkommer även av vad målsäganden Eric Roelink har berät-

tat, samt av den skriftliga bevisningen. Tingsrätten anser därför att Michael Kreuels 

ska tillerkännas den yrkade ersättningen för sveda och värk med 2 400 kr. Samman-

fattningsvis ska Daniel Glenvi betala skadestånd till Michael Kreuels med 

27 400 kr, jämte yrkad ränta.    
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Daniel Glenvi döms för brott mot Eric Roelink. Brottet har inneburit en allvarlig 

kränkning av hans personliga integritet. Daniel Glenvi ska därför betala skadestånd 

till Eric Roelink för den kränkning som brottet inneburit. Enligt tingsrätten uppgår 

skälig kränkningsersättning till 10 000 kr. Det saknas anledning att sätta ifråga de 

uppgifter som Eric Roelink har lämnat om att gärningen har påverkat honom så pass 

att det under åtminstone en veckas tid har varit fråga om en akut sjuktid. Med hän-

syn härtill finner tingsrätten det skäligt att bestämma ersättningen för sveda och 

värk till yrkade 600 kr. Yrkad ersättning slutligen för förlorad egendom om 6 500 kr 

är vitsordad och ska dömas ut. Sammanfattningsvis ska Daniel Glenvi betala skade-

stånd till Eric Roelink med 17 100 kr, jämte yrkad ränta.   

 

Till följd av att Daniel Glenvi döms för brott för vilka det ingår fängelse i straffska-

lan ska han förpliktigas att betala en avgift om 800 kr till brottsofferfonden.  

 

Försvararen och målsägandebiträdet tillerkänns begärda ersättningar. Kostnaden för 

dessa ska stanna på staten, detta till följd av det längre fängelsestraff som Daniel 

Glenvi döms till.   

 

ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE, se bilaga 4 (DV 400) 

Domen får överklagas senast den 11 januari 2017. Överklagandet ska ställas till 

Hovrätten för Västra Sverige. 

 

På tingsrättens vägnar 

 

 

Lotten Karlén  
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Borås tingsrätt
B 995-17

Åklagarbundet

Stämningsansökan
Tilltalade
Daniel Romeo Glenvi (19781119-1233)
Företräds av advokat Arash Raoufi.

Ansvarsyrkanden m.m.

RÅN
5000-K1010003-16

Daniel Glenvi har tvingat Michael Kreuels och Eric Roelink att till honom
utge 6 500 kr. Han gjorde det dels genom våld mot Michael Kreuls i form av
slag och sparkar, som träffade hans ansikte och kropp och medförde smärta
och blånader, dels genom hot i form av att han  medförde en pistol eller ett
pistolliknande föremål och uttalanden om att han skulle döda målsägandena
om han inte fick 10 000 kr. Glenvis handlande har för målsägandena framstått
som ett akut hot och varit avsett att tvinga dem att utge ett belopp om 6 500
kr, vilket de också gjort.

Gärningen har inneburit vinning för Daniel Glenvi och skada för
målsägandena.

Det hände den 2 februari 2016 på Mellåsvägen 9, Hindås, Bollebygds
kommun. Gärningen innebar vinning för Daniel Glenvi och skada för Michael
Kreuels och Eric Roelink.

Daniel Glenvi begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 8 kap 5 § brottsbalken

Målsägande
Michael Kreuels
Åklagaren för ej talan
Företräds av biträdande jurist Maria Brehmer.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 624 Lilla Brogatan 31 010-562 72 20 registrator.ak-boras@aklagare.se
50113  BORÅS

Telefax

010-562 72 47

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Väst Handling 39
Åklagarkammaren i Borås Ärende AM-2615-17
Kammaråklagare Maria Thorell 2017-08-18 Handläggare 404A-15
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Eric Roelink
Åklagaren för ej talan

Muntlig bevisning
1. Förhör med målsäganden Michael Kreuels angående hans iakttagelser

vid det aktuella tillfället till styrkande av gärningen.

2. Förhör med målsäganden Eric Roelink angående hans iakttagelser vid det
aktuella tillfället till styrkande av gärningen.

3. Förhör med den tilltalade Daniel Glenvi som förnekar brott.

4. Förhör med vittnet Carl-Anders Karlsson angående hans iakttagelser vid
det aktuella tillfället till styrkande av gärningen. (Kallas efter 1,5 timme)

Övrig bevisning
Kontoutdrag, fup sid 22, utvisande aktuella uttag som har gjorts på beloppet.

Handläggning
Följande personalia bör inhämtas: Yttrande från Frivården.

Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: 3 timmar.

Stämningsansökan Sida
Åklagarområde Väst Handling 39
Åklagarkammaren i Borås Ärende AM-2615-17
Kammaråklagare Maria Thorell 2017-08-18 Handläggare 404A-15
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ENSKILT ANSPRÅK 

 

MÅL B 995-17 

Åklagarkammaren i Borås ./. Daniel Glenvi 

Angående rån  

 

I egenskap av målsägandebiträde för Eric Roelink meddelas härmed att åtalet 

biträds och följande yrkande framställs.  

 

YRKANDE 

Målsäganden yrkar att tingsrätten förpliktar Daniel Glenvi att till denne utge 

skadestånd med totalt 22 100 kr jämte ränta enligt 4 § och 6 § räntelagen från 

den 2 februari 2016 till dess full betalning sker.  

 

Beloppet fördelar sig enligt följande 

- Ersättning för kränkning  15 000 kr 

- Ersättning för sveda och värk 600 kr 

- Ersättning för förlorad egendom 6 500 kr  

GRUND 

Grunden för skadeståndsyrkandet är den brottsliga gärningen som Daniel Glenvi 

står åtalad för gentemot målsäganden då han allvarligt kränkt målsägandens 
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personliga integritet samt åsamkat denne såväl fysisk som psykisk skada. Eric 

Roelink har även förlorat egendom till följd av den brottsliga gärningen.  

 

BEVISNING 

Målsäganden åberopar samma bevisning som åklagaren. 

 

Muntlig bevisning  

1. Förhör med målsäganden Michael Kreuels angående hans iakttagelser vid det 

aktuella tillfället till styrkande av gärningen.   

2. Förhör med målsäganden Eric Roelink angående hans iakttagelser vid det 

aktuella tillfället till styrkande av gärningen.   

3. Förhör med den tilltalade Daniel Glenvi som förnekar brott.   

4. Förhör med vittnet Carl-Anders Karlsson angående hans iakttagelser vid det 

aktuella tillfället till styrkande av gärningen.  

Övrig bevisning  

Kontoutdrag, fup sid 22, utvisande aktuella uttag som har gjorts på beloppet.  

 

 

Göteborg som ovan 

 

Maria Brehmer 

Biträdande jurist  
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ANVISNING FÖR ÖVERKLAGANDE – DOM I BROTTMÅL 
 

Den som vill överklaga tingsrättens dom, eller 
ett i domen intaget beslut, ska göra detta skrift-
ligen. Skrivelsen ska skickas eller lämnas 
till tingsrätten. Överklagandet prövas av den 
hovrätt som finns angiven i slutet av domen. 

Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten 
inom tre veckor från domens datum. Sista da-
gen för överklagande finns angiven på sista si-
dan i domen. 

Har ena parten överklagat domen i rätt tid, får 
också motparten överklaga domen (s.k. an-
slutningsöverklagande) även om den vanliga 
tiden för överklagande har gått ut. Överkla-
gandet ska också i detta fall skickas eller läm-
nas till tingsrätten och det måste ha kommit in 
till tingsrätten inom en vecka från den i do-
men angivna sista dagen för överklagande. Om 
det första överklagandet återkallas eller för-
faller kan inte heller anslutningsöverklag-
andet prövas.  

Samma regler som för part gäller för den som 
inte är part eller intervenient och som vill 
överklaga ett i domen intaget beslut som an-
går honom eller henne. I fråga om sådant be-
slut finns dock inte någon möjlighet till anslut-
ningsöverklagande. 

För att ett överklagande ska kunna tas upp i 
hovrätten fordras i vissa fall att prövningstill-
stånd meddelas. Hovrätten lämnar prövnings-
tillstånd om  

1. det finns anledning att betvivla riktig-
heten av det slut som tingsrätten har 
kommit till,  

2. det inte utan att sådant tillstånd medde-
las går att bedöma riktigheten av det 
slut som tingsrätten har kommit till,  

3. det är av vikt för ledning av rättstill-
lämpningen att överklagandet prövas 
av högre rätt, eller  

4. det annars finns synnerliga skäl att 
pröva överklagandet. 

Om prövningstillstånd krävs och sådant inte 
meddelas står tingsrättens avgörande fast. Det 
är därför viktigt att det, i de fall prövningstill-
stånd krävs, klart och tydligt framgår av över-
klagandet till hovrätten varför klaganden anser 
att prövningstillstånd bör meddelas. 

I vilka fall krävs prövningstillstånd?  

Brottmålsdelen  

Det krävs prövningstillstånd för att hovrätten 
ska pröva en tingsrätts dom om den tilltalade  

1. inte dömts till annan påföljd än böter, eller  

2. frikänts från ansvar och brottet inte har mer 
än 6 månaders fängelse i straffskalan. 

Enskilt anspråk (skadeståndstalan)  

För att hovrätten ska pröva en skadeståndstal-
an krävs prövningstillstånd. Från denna regel 
gäller följande undantag: 

Överklagas domen även i brottmålsdelen och 
avser överklagandet frågan om den tilltalade 
ska dömas till ansvar för en gärning krävs inte 
prövningstillstånd för ett till denna gärning 
kopplat enskilt anspråk i de fall  

1. det enligt ovanstående regler inte krävs 
prövningstillstånd i brottmålsdelen, el-
ler 

2. prövningstillstånd i brottmålsdelen 
meddelas av hovrätten. 

Bilaga 4
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Beslut i övriga frågor 

Krävs prövningstillstånd i brottmålsdelen krävs 
även prövningstillstånd vid beslut som endast 
får överklagas i samband med överklagande av 
domen. 

Skrivelsen med överklagande ska innehålla 
uppgifter om 

1. den dom som överklagas med angiv-
ande av tingsrättens namn samt dag 
och nummer för domen, 

2. parternas namn och hemvist och om 
möjligt deras postadresser, yrken, per-
sonnummer och telefonnummer, var-
vid parterna benämns klagande respek-
tive motpart, 

3. den ändring av tingsrättens dom som 
klaganden vill få till stånd,  

4. grunderna (skälen) för överklagandet 
och i vilket avseende tingsrättens 
domskäl enligt klagandens mening är 
oriktiga,  

5. de bevis som åberopas och vad som 
ska styrkas med varje bevis, samt 

6. om prövningstillstånd behövs, de om-
ständigheter som åberopas till stöd för 
att prövningstillstånd ska meddelas.  

Skriftliga bevis som inte lagts fram tidigare ska 
ges in samtidigt med överklagandet. Vill klag- 
anden att det ska hållas ett förnyat förhör eller 
en förnyad syn på stället, ska han eller hon 
ange det och skälen till detta. Klaganden ska 
också ange om han eller hon vill att målsägan-
den eller den tilltalade ska infinna sig person-
ligen vid huvudförhandlingen i hovrätten. Är 
den tilltalade anhållen eller häktad, ska det 
anges.  

Skrivelsen ska vara undertecknad av klaganden 
eller hans/hennes ombud.  

Ytterligare upplysningar lämnas av tingsrätten. 
Adress och telefonnummer finns på första si-
dan av domen. 

Om ni tidigare informerats om att förenklad 
delgivning kan komma att användas med er i 
målet/ärendet, kan sådant delgivningssätt 
också komma att användas med er i högre in-
stanser om någon överklagar avgörandet dit. 

 

http://www.domstol.se/

