
 

Linköpings tingsrätt
B 2426-20

Häktat mål
Åklagarbundet

Stämningsansökan
Tilltalade
Daniel Örjan Nyqvist (19830310-1953)
Företräds av advokat Johan Ritzer.
- Anhållen i frånvaro 2020-06-08, Gripen 2020-06-09, Häktad 2020-06-10.

Ansvarsyrkanden m.m.

1 MORD
0500-K39890-04

Daniel Örjan Nyqvist har dödat den för honom okände Mohamad Ammouri,
som vid tidpunkten var 8 år gammal, genom att bakifrån angripa honom med
kniv och tilldela honom ett flertal knivhugg mot huvudet, halsen, kroppen
och högra armen. Mohamad Ammouri åsamkades ett flertal skador på bland
annat skallen, hjärnan, högra stora halsvenen, högra lungsäcken och högra
lungan.

 Det hände den 19 oktober 2004 på Åsgatan, Linköpings kommun.

Daniel Örjan Nyqvist begick gärningen med uppsåt.

Lagrum: 3 kap 1 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2009

Målsägande
Allia Ammouri
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Elisabeth Massi Fritz.

Ali Ammouri
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Elisabeth Massi Fritz.

Ange dessa uppgifter vid kontakt med myndigheten

Postadress Gatuadress Telefon E-post

Box 367 Brigadgatan 13 010-562 58 00 registrator.ak-linkoping@aklagare.se
58103  LINKÖPING

Telefax

010-562 58 42
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Iman Ammouri
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Elisabeth Massi Fritz.

Hussein Ammouri
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Elisabeth Massi Fritz.

Anna-Lena Ammouri
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Elisabeth Massi Fritz.

Hassan Ammouri
Åklagaren för ej talan
Tolkbehov arabiska
Företräds av advokat Elisabeth Massi Fritz.

Zeinab Ammouri
Åklagaren för ej talan
Tolkbehov arabiska
Företräds av advokat Elisabeth Massi Fritz.

Brottsoffermyndigheten (16202100-3435)
Åklagaren för ej talan

Särskilda yrkanden
Det yrkas att beslagen av en klocka samt handskar, kläder, skor och ryggsäck
med innehåll beslagtaget i polisens respektive Rättsmedicinalverkets lokaler i
Linköping, ska bestå tills domen vinner laga kraft. Det beslagtagna kan
därefter hävas, alla beslag utom p 1 i beslag 11629 till Mohamad Ammouris
föräldrar.
0500-04-11629.1-19
0500-04-11687.1.

2 MORD
0500-K39890-04

Daniel Örjan Nyqvist har dödat den för honom okända Anna-Lena Svenson
genom att angripa henne med kniv och tilldela henne ett flertal knivhugg mot
huvudet, halsen och kroppen. Anna-Lena Svenson åsamkades ett flertal
skador på bland annat vänstra lungan och lungsäcken, levern och vänstra
njuren.

Det hände den 19 oktober 2004 på Åsgatan, Linköpings kommun.

Daniel Örjan Nyqvist begick gärningen med uppsåt.
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Lagrum: 3 kap 1 § brottsbalken i sin lydelse före 1 juli 2009

Målsägande
Olov Svenson
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Karin Wålander.

Kristina Fröjd
Åklagaren för ej talan
Företräds av advokat Karin Wålander.

Särskilda yrkanden
1. Det yrkas att en butterflykniv och en mössa förverkas från Daniel Örjan

Nyqvist enligt 36 kap 2 § brottsbalken:
0500-04-11630.1
0500-04-11632.1.

2. Det yrkas att beslaget av ett tidningsställ, beslagtaget på Djurgårdsgatan
16, Linköping, ska bestå tills domen vinner laga kraft: 11632-04.2.
Beslaget kan därefter hävas.

3. Det yrkas att beslaget av en väska och kläder, beslagtaget i
Rättsmedicinalverkets lokaler från Anna-Lena Svenson efter dödsfallet,
ska bestå tills domen vinner laga kraft. Beslaget kan därefter hävas (de
anhöriga gör inte anspråk).
0500-04-11631.1
0500-04-11631.3-11

4. Det yrkas att beslaget av handskar, paraply, en Lypsyl, en plastring och
en plaststol, beslagtaget på Åsgatan, Linköping, ska bestå tills domen
vinner laga kraft:
0500-04-11630.2
0500-04-11630.3
0500-04-11630.4
0500-04-11630.5
0500-04-11630.6. Beslaget kan därefter hävas.

3 Muntlig bevisning
1. Förhör med den tilltalade Daniel Örjan Nyqvist som erkänner brott.

2. Förhör med målsäganden Hassan Ammouri (tolkbehov arabiska) (far
till den avlidne Mohamad Ammouri) angående att han och hans familj
saknat kännedom om och kontakter med Daniel Nyqvist, till styrkande
av att brottsoffren valdes slumpmässigt.
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3. Förhör med målsäganden Olov Svenson (make till den avlidna Anna-
Lena Svenson) angående att han och hans familj saknat kännedom om
och kontakter med Daniel Nyqvist, till styrkande av att brottsoffren
valdes slumpmässigt.

4. Förhör med vittnet Bo Bergman angående hans iakttagelser av
angreppet på Anna-Lena Svenson och av gärningsmannen, till styrkande
av händelseförloppet och att Daniel Nyqvist är gärningsmannen.

5. Förhör med vittnet Maj-Britt Ingegärd Larsson angående hennes
iakttagelser av angreppen mot de avlidna samt av gärningsmannen, till
styrkande av händelseförloppet och att Daniel Nyqvist är
gärningsmannen.

6. Förhör med vittnet Bertil Bond angående hans iakttagelser av
gärningsmannen när denne lämnade brottsplatsen, till styrkande av att
Daniel Nyqvist är gärningsmannen.

7. Förhör med vittnet Mats Foldevi (bevisupptagning genomförd, 22 min)
angående hans iakttagelser på brottsplatsen av Anna-Lena Svensons
tillstånd och de uppgifter han där mottog från henne angående händelsen
och gärningsmannen, till styrkande av omständigheterna kring angreppet
och gärningsmannens ålder.

8. Förhör med vittnet Fredrik Nyqvist (bror till Daniel Nyqvist) angående
Daniel Nyqvists livsförhållanden och inställning till personer med
utländsk härkomst, till styrkande av att han som tonåring gjort en
semesterresa till Polen, vid vilken tid hans föräldrar vanligen lämnade
hemmet för att bege sig till arbetet samt att brottsoffren valdes
slumpmässigt.

9. Förhör med vittnet Nicklas Björk angående hans iakttagelser av en kniv
hemma hos Daniel Nyqvist, till styrkande av att denne i ungdomen ägde
en butterflykniv.

10. Förhör med vittnet Björn Svanberg (kan höras via videolänk) angående
hans iakttagelser av Daniel Nyqvists uttalanden och uppträdande samt av
hans mössa, till styrkande av Daniel Nyqvists mående samt att han ofta
bar en så kallad sotarmössa.

4 Övrig bevisning
1. Anmälan (förundersökningsprotokoll s. 1) till styrkande av tidpunkten

för brotten.

2. Beslagsprotokoll (förundersökningsprotokoll s. 1860-1866) till styrkande
av vilka föremål som tagits i beslag på och i området kring brottsplatsen
samt från de avlidna.
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3. Protokoll över kriminaltekniska undersökningar med sammanfattning,
fotografier, brottsplatsundersökningar och sakkunnigutlåtanden
(protokollbilaga s. 1-21 och 52-56, 65-68 och 72-80) till styrkande av
förhållandena på brottsplatsen, vilka spår som dokumenterats i området
samt att Daniel Nyqvist är gärningsmannen.

4. Rättsmedicinsk obduktionsrapport avseende Mohamad Ammouri
(förundersökningsprotokoll s. 1579-1593) med fotografier
(protokollbilaga, OBS sekretess) till styrkande av skadorna, deras
uppkomstsätt och dödsorsaken.

5. Rättsmedicinsk obduktionsrapport avseende Anna-Lena Svenson
(förundersökningsprotokoll s. 1631-1642) och tillhörande fotografier
(protokollbilaga, OBS sekretess) till styrkande av skadorna, deras
uppkomstsätt och dödsorsaken.

6. Undersökningsprotokoll (protokollbilaga s. 22-38, OBS sekretess
avseende s 23 och 31-32) till styrkande av omfattningen av våldet och
skadorna på de avlidnas kläder och kroppar.

7. "Så hittas en gärningsperson med hjälp av DNA-släktforskning"
(förundersökningsprotokoll s. 1649-1651) till styrkande av hur Daniel
Nyqvist identifierats som gärningsman.

8. Rättsmedicinsk kroppsundersökning med fotografier
(förundersökningsprotokoll s. 1747-1771) till styrkande av att Daniel
Nyqvist har skador på händerna varav främst en i höger handflata kan ha
uppkommit till följd av skarpt våld.

9. Journalanteckningar avseende Daniel Nyqvist från vårdcentral och
psykiatriska kliniken i Linköping åren 2011-2014
(förundersökningsprotokoll s. 1687-1711, OBS sekretess) till styrkande
av hans mående och neuropsykiatriska funktionsnedsättning.

10. Pm och utdrag från tidningen Expressen samt beslagsprotokoll
(förundersökningsprotokoll s. 1744-1746 och 1872-1875) till styrkande
av att Daniel Nyqvist visat intresse för morden.

11. Skiss (förundersökningsprotokoll s. 97) till styrkande av förhållandena
på brottsplatsen enligt vittnet Mats Foldevi.

Handläggning
Hänvisning till handlingar önskas avseende bevisningen under p  4.4, 4.5, 4.7
och 4.9 ovan.
Åklagaren kommer givetvis att vid sakframställningen gå igenom
bevisningen i relevanta delar.
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Beräknad tidsåtgång för förhandlingen: ca 3 dagar samt en reservdag.
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