
Opgave: Prøv at anvende SNAP-modellen til at forklare, hvorfor Daniell blev kriminel. Prøv helt 
konkret at finde ud af, hvilken faktor der passer til hvert afsnit. 

 

Daniell har været bandemedlem og pusher: Sådan gik han 

fra kvikt barn til voldsmand (uddrag) 

 12. juli 2020 Stiften.dk (Århus Stiftstidende) Nanna Bundgaard Bruun nabb@jfmedier.dk...  

 

 

Daniell har været bandemedlem og pusher 

Han har overfaldet uskyldige mænd, som han synes lignede racister, fordi de var skaldede. 

Han har røvet flere mennesker, end han kan tælle. 

Han har været med til at stikke to unge mænd ned med 21 knivstik. 

Meningsløse forbrydelser. Men for Daniell har det i størstedelen af hans liv kun været det 

meningsløse, som gav mening. 

 

(…)  

 

29. marts 2000 

Det var kun tre dage siden, Daniells far sidst overfaldt hans mor, mens den treårige dreng så på. 

Endnu engang havde hun skrammer i hovedet og på halsen. Klokken var lidt over 19, og mens 

andre familier var i gang med at putte, blev treårige Daniell og hans mor holdt vågne af de mange 

biplyde og sygeplejersker, der gik ind og ud af hospitalsstuen. 

Familiens kontaktperson fra kommunen havde siddet sammen med Daniell, mens lægen tilså hans 

mor. Men i modsætning til de andre gange, var politiet også på skadestuen. 

De uniformerede betjente spurgte til overfaldet og fortalte, at Daniells far også havde overfaldet 

en mand, som var indlagt på skadestuen. De fortalte også, at det var lykkedes faderen at stikke af, 

inden de fik fat på ham. 

Den aften i marts 2000, nægtede Daniells mor at tage hjem til lejligheden sammen med Daniell 

bagefter. Hun var bange for, at Daniells far ventede på dem. 

Det gjorde han ikke. Han ventede i stedet på dem hos moderens veninde, hvor kontaktpersonen 

kørte dem hen, så de kunne overnatte et sikkert sted. 

Nu ramte volden ikke bare. Kort efter blev venindens lejlighed oplyst af blå blink. Denne gang 

havde volden ikke bare ramt Daniells mor, men også veninden, hendes datter og kontaktpersonen 

fra kommunen 

Og denne gang fik politiet ham. 

 

(…) 
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Parret endte med at blive skilt, og efter skilsmissen noterede kommunen, at Daniells mor ikke var i 

stand til andet end at græde, se tv og høre radio. 

Allerede som treårig var Daniell ikke længere et helt normalt barn. Skive Kommune noterede 2. 

december 1999: 

"Daniell beskrives som et lidt forvirret og forstyrret barn, som helst skal have en voksen i 

nærheden hele tiden. Hvis han er sammen med en voksen, kan han godt fastholdes i 

legesituationer, og han beskrives som et begavet barn, der er hurtigt opfattende. Han kommer dog 

hurtigt i konflikt med andre børn, da hans kontaktmåde består i at slå. Hvis de andre børn slår 

ham, græder han ikke, men regner det for en kontaktmåde". 

 

(…) 

 

Slog og sparkede de andre børn 

Daniell slog de andre børn eller kastede ting efter dem. Han sparkede ud efter pædagogerne, 

spyttede på dem og bed dem. 

(…) "Daniell lider af omfattende psykiske problemer, herunder reaktiv tilknytningsforstyrrelse (har 

svært ved at begå sig socialt), adfærdsforstyrrelse med aggressiv, udadrettede, ondskabsfulde 

handlinger, samt manglende indfølingsevne og anger, endvidere verbale tics samt ADHD", står der 

i vurderingen fra den 27. april 2006. 

 

De unge fra blokken 

Daniell nåede endnu to flytninger, før han som 11-årig flyttede med sin mor og etårige lillebror til 

en boligblok på det ydre Nørrebro. På det tidspunkt havde Daniell allerede boet på flere adresser, 

end han havde fingre til at tælle med. 

I den nye blok kaldte drengene sig "de unge fra blokken", og Daniell var som sædvanlig klar til at 

gøre alt for at imponere i sin nye vennekreds. Hvis nogle af de andre fik en skør idé og sagde: 

- Tør du det der, brormand? 

Svarede Daniell altid: 

- Wallah, jeg gør det. 

Daniell ville ikke have, at der var nogle, som så ned på ham. Derfor besluttede han også at gøre 

noget ved det, da de andre drenge begyndte at gå i Levi's bukser, og han stadig gik i slidte bukser 

fra H&M. Han følte sig stor nok til at løse sine egne problemer og skaffede pengene ved at stjæle 

fodboldtrøjer fra de lokale sportsbutikker og sælge dem videre. 

 

(…) 

Daniell holdt sin 17-års fødselsdag på herberget og de endelig flyttede derfra, var han for længst 

blevet smidt ud af 10. klasse på grund af adfærdsvanskeligheder. 

På det tidspunkt havde Daniell forfinet sine kriminelle metoder, og han var begyndt at tjene penge 

på at stjæle ure fra omklædningsrum og dyrt tøj fra de lokale butikker. Nu havde han for første 

gange i sit liv råd til at spise med vennerne på dyre restauranter som Mash. Det fik ham til at føle, 

at han var noget. At ham og hans venner var noget. 
 


