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Ulloq 10. januar 2018 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami 

 

Sul.nr. K 265/17 

(Eqqartuussisoqarfik Sermersooq sul.nr. Unnerluussisussaatitaasut 

SER-PAA-KS-1001-2017) (J.nr. 5504-97412-00010-17) 

 illuatungeralugu 

 U 

 Inuusoq […] 1991 

 (advokat Gedion Jeremiassen, Nuuk 

 j.nr. G-K-265/17) 

 

nalunaarutigineqarpoq imaattoq 

 

E Q Q A R T U U S S U T: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

 

Siullermeeriffiusumi aalajangiisuulluni Eqqartuussisoqarfik Sermersooq eqqartuussute-

qarpoq 10. oktober 2017. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U pinerluttuler-

inermi inatsisip § 86, imm. 1, ilanng. § 12-ianik – ataasiarluni toqatseriaraluarneq – un-

ioqqutitsinermut pisuusutut isigineqarpoq.  

 

Unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarpoq ukiuni marlunni qammatinilu arfinilinni inissi-

isarfimmiittussanngortinneqarluni.  

 

Suliareqqitassanngortitsineq 

 

Eqqartuussut taanna unnerluutigineqartumit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliare-

qqitassanngortinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani uppernarsaasiilluni 

suliareqqitassanngortitsinertut suliarineqarpoq. 
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Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmi unnerluussut 

malillugu eqqartuussuteqartoqassasoq aamma sakkortusaasoqassasoq. Unnerluussisoq 

aamma P sinnerlugu piumasaqaateqarpoq sulinikkut isertitassaraluanik annaasanik kr. 

3.237,80-inik taarsiisoqassasoq. 

 

U piumasaqaateqarpoq toqutseriaraluarnermut pinngitsuutitsisoqassasoq, taamaalilluni tama-

tumunnga taarsiullugu nakuusernermut siorasaarinermullu eqqartuussuteqartoqarluni kiisalu 

taarsiivigineqarnissamik piumasaqaat kingusippallaartumik saqqummiunneqartutut itigar-

titsissutigineqassasoq. 

 

Tigummigallagaaneq 

 

Unnerluutigineqartoq nunatta eqqartuussisuuneqarfiata suliamik suliaqarnerani tigummigal-

lagaavoq. 

  

Eqqartuussisooqataasut 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq  

 

Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani tiguneqarpoq 27. november 2017. 

 

Inuttut atukkat 

 

U ilassutitut nassuiaavoq, 26-nik ukioqarluni. Peeraqanngilaq meeraqaranilu. Meeqqat atu-

arfianniit anivoq 10. klasse qiteqqullugulu, kingornatigullu fabrikkimi sulivoq. Automekani-

keritut ilinniarluni aallartittussaagaluarpoq, praktikkerfissamilli ajornartorsiuteqarnini pis-

sutigalugu taamaatiinnartariaqarsimavoq. Qallunaat Nunaanni computersupporteritut ilinni-

arnissamut qinnuteqarnissaminik kajumissaarneqarnikuuvoq. Taamaattoqassappat nammineq 

mailadresseqartariaqarpoq, taamaaliorniarlunilu tigusaavoq. Nuummi sagsbehandleriata qin-

nuteqaammik nassiussinissamut periarfissat ujartorpai. Inuunermini amerlanerpaamik quleri-

arluni aalakoornikuuvoq. Namminerisaminik ineqarpoq, tassani qatanngutini arnaq ataatanilu 

najugaqatigalugit. 

 

Nassuiaatit 
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Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarput unnerluutigineqartoq U ilisimannittullu 

P aamma I2.  

 

U ilassutitut nassuiaavoq, qatanngutini arnaq takkulluni anaanartik qanoq pitissimasoq 

pillugu oqaluttuarmat kamannermik eqqarsaraangami assani sajuttarsimasut. U unatariar-

torniarpaa. Qanoq taanna piniarnerlugu eqqarsaatiginngilaa. Apuukkuni tamanna paasissa-

vaa. Anaanartik nammineerluni oqaloqatiginngilaa. Nakuusernerup nalaani taanna niaqqumi-

gut nerrivimmut aporsimavoq, anersaartorunnaarsimavorlu. P-p taanna uummarsarlugu uum-

martissimavaa. U aniartorpoq, kisianni najani annilaangalermat uterpoq imminut illersorluni 

atugassaminik aallerluni. Siulliullugu takuaa savik, tigoriaannaasoq, taamaattumillu taanna 

tiguaa imminut illersornissaminut immaqa atugassamisut. Taanna ukusartuuvoq. Savinnik 

nuannarisaqartuaannarnikuuvoq, taamaattumillu savinnik sisamanik-tallimanik 

ineeqqaminiittuuteqarpoq. Siullermik P-mukarami matukkut kasuttorpoq, kisianni ammaan-

neqanngilaq. P-p illuanut uterami qalipaataarniarfiup matuatigut qummukarpoq. P 

aneerasaartarfimmiittoq takugamiuk P-mit qungujunneqarpoq, soorlulusoorlu susoqarsiman-

ngitsoq, tamannalu kamaammiutigaa. Eqqarsaatini kamammik aqunneqarmata eqqarsaate-

qanngilaq. Kapisinissani eqqarsaatiginngilaa. Savik tigugamiuk kiinaalu siaarlugu eqqarsan-

ngilaq. Soorlulusooq namminiunngitsoq, kamaalli aqukkaani. Taanna unatarusuppaa. P tigu-

innarniarpaa naluaalu savik sumut atorniarlugu. Savik tigummivaa. Savik tigummillugu ma-

luginianngilaa. Aatsaat savik maluginiarpaa napparsimmaviliarluni ataatami oqarfigimmani. 

 

P annilaangatinniarlugu siorasaarniarpaa. Eqqaamaqqissaanngilaa qanoq oqarnerluni. Isu-

maqarpoq toqunniarlugu siorasaarlugu, Toqunnianngilaa. Siorasaaramiuk savik tigummigun-

arpaa. P oqaaseqanngilaq. Tamatuma kingorna qalianiit ammut pissippoq. Imminnut tigup-

put. Ajatsippoq. P kapillugu eqqaamanngilaa. P kapisimallugu kingornatigut paasivaa, P-p 

nassani assamminik asseqqammagit. P-p matu parnaarsimavaa, unnerluutigineqartorlu 

iserniarpoq taanna unatariartorlugu, Taamaattuminguna matu isimmissarlugu aserorniar-

sarigaa. Matukkut appakaammat P tassaniikkunnaarsimavoq.   

 

Sanilliussivigineqarluni inatsisit tunngaviusoq naapertorlugu killisiuisoqarnerani nassuiaasi-

masoq, savik tigugamiuk P-p toqkkiartornissaa siunertarisimagini. Oqarpoq, eqqartuussineq 

oqilisarniarlugu taamatut oqarsimalluni. Sanilliussivigeqqinneqarluni P toqunniarlugu 

siorasaarsimagaa, taavalu naavisigut kapillugu, oqarpoq, P-p toqunnissaa siunertarisimanagu. 

Sanilliussivigineqarluni oqarsimasoq, isummani aalasimasoq P toqussanerlugu anusin-

ngorsassanerluguluunniit, oqarpoq, P qaqugukkulluunniit toqunniarsimanagu. Sanillius-

sivigineqarluni nassuiaasimasoq, angerlarsimaffimminiit anigami P-p toqunnissaa aalajangi-

usimasimagini, oqarpoq, toqunniarsimagaluaruniuk savik anginerusoq nassarsimassagaluar-

lugu.   
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Arfinillit missaannilli ukioqarluni P kinaasoq nalunngilaa. Anaanaa P-mit ataasiarluni una-

tartittareernikuuvoq, tassani aamma toqugaluarluni uummarsaqqinneqarlunilu. Soorlulusooq 

sinnartorluni, imminut aqussinnaanani. Altanimiit aqqassaguni inissiaq aqqusaanngikkuniuk 

altanimiit ammut 3-4 meteri pississimassagaluarpoq. Isikkamini ajoqusersimanini pissutiga-

lugu ammut pissisinnaasimanngilaq. 

 

P ilassutitut nassuiaavoq, unnerluutigineqartoq aqupisimariarluni siunerminut ammut pissis-

simasoq. Unnerluutigineqartoq siunerminut pissimmat savimmik tigumiartoq takunngilaa. 

Unnerluutigineqartoq oqarpoq toqukkiartorini kapiartorinilu. Unnerluutigineqartoq oqarpoq 

arlaleriarlugu kapissallugu aamma toqunniarlugu. Tamatuma kingorna unnerluutigi-

neqartumit kapineqarpoq. Unnerluutigineqartumit nassamigut ataasiarluni kapineqarpoq. 

Aappasaannik kapisimmat assammigut kapitippoq, assamminimmi ikini asseqqavaa. Suk-

kasoorujussuarmik kinguleeriiaaginnaq taamatut pisoqarpoq. Ilisimannittoq isipallappoq al-

tanillu matua matullugu, taanna taamaallaat iluaniit tigummiveqarpoq. Tamatuma kingorna 

unnerluutigineqartoq suaartalerpoq ”ammaruk”, igalaaq tukkaatigalugu. Ilisimannittup taa-

maateqquaa, kisianni unnerluutigineqartoq suaartaannarpoq tukkaallunilu. Igalaaq pingajus-

saannik tukermagu igalaaq aserungajappoq, taamaattumillu ilisimannittoq qimaavoq. Matuk-

kut silarlikkut anigami tusaasinnaavaa igalaaq aserorpallattoq. Savik angivallaanngilaq, pini-

arnermi saviuvoq. Ilanngussaq 17-imi assilineqarsimasumut assinguvoq.  

 

Nammineq ulluni arlalinni imersimavoq, taamaattumillu unnerluutigineqartup arnaalu ka-

maapput. Siornatigut taamaattoqareernikuuvoq. Politiit angerlarsimaffimmi eqqissiviillior-

nermut atatillugu takkummata unnerluutigineqartup arnaa ajoqusernikuunngilaq. Unnukkut 

kingusinnerusukkut ajoquserpoq napparsimmavimmilu unnuilluni. Taanna niaqqumigut mer-

sortinnguatsiarpoq. Unnerluutigineqartup kamaassappani paasisinnaavaa, tassami unner-

luutigineqartup arnaalu akuttunngitsumik isumaqatigiinngissuteqartarnikuupput. Arnaa 

tilluusertarpoq. Isumaqanngilaq unnerluutigineqartoq taama sivisutigisumik inissiisarfim-

miissasoq, naak iliuuseq peqqarniitsorujussuugaluartoq. 

 

Taarsiivigineqarnissamik piumasaqaat pillugu nassuiaavoq, pisup kingorna sulis-

innaasimanani. Ulloq ataaseq napparsimmavimmi uninngavoq, kisianni nakorsamit sap. 

akunnera ataaseq suleqquneqanngilaq.  

 

I2 ilassutitut nassuiaavoq, savik aaqarnersoq maluginiarsimanagu. Taanna misissornerunngi-

laa. Savik sisaavoq, ilanngussaq 17-imi assilineqarsimasumut assingusoq. Unnerluutigi-

neqartoq oqarpoq P kapisimallugu. Unnerluutigineqartup arnaa, X1, unnuk taanna napinngi-

laa. Taanna imminni najugaqartippaat, tilluusernerpasuanissimammat. Unnerluutigineqartup 

anaanani qanittuararsuuaa, ernituarimmanimi. Tamarmik nalunngilaat P X1-mut 
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nakuusertartoq. Taamaattumik ilisimannitttup tupigusuutiginngilaa unnerluutigineqartoq P-

mut arlaannik iliuuseqarsimammat. Unnerluutigineqartoq naalattuuvoq, angerlarsimaan-

nangajattartoq. Nakuuserajuttuunngilaq. Teknologi biilillu soqutigisarai.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu  

 

Eqqartuussisoqarfimmit oqaatigineqartutut nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq un-

nerluutigineqartoq U unnerluussummut pisuusoq. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa unnerluutigineqartup siunertarisaq pillugu 

inatsit tunngaviusoq naapertorlugu killisiuisoqarnerani nassuiaataa, tassami unnerluutigi-

neqartup tigusarineqarnerminut aamma inatsit tunngaviusoq naapertorlugu killisiuinermut at-

atillugu nassuersimanini pillugu kingusinnerusukkut nassuiaatini suliap sukkasuumik 

suliarineqarnissaanik kissaateqarnermik taamaallaat pissuteqarnerarlugu, tunuartinne-

qarsinnaasorineqarpoq. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa unnerluutigineqartoq inatsit tunngaviusoq 

naapertorlugu killisiuinermi arlaleriarluni nassuiaasimasoq P-p toqunnissaa siunertari-

simallugu. Eqqartuussisut pingaartippaattaaq eqqartuussisoqarfimmi nunattalu eqqartu-

ussisuuneqarfiani nassuiaasimasoq savimmik nassarsimalluni, P piffinni arlalinni ujarsimag-

ini, naggataatigut naniumallugu illumut qallorsimalluni, ima kamassimatigigami savimmik 

tigumiarluni malugisimanagu, P oqarfigisimallugu toqunniarlugu, P illup iluanut qimaammat 

takoreerlugulu taanna nassamigut kilerneqarsimasoq, suli iserfigerusussimallugu, taamaalil-

lunilu matu arlaleriluni isimmittarsimallugu, P qimaassutigisaanik. 

 

Eqqartuussisut pingaartippaattaaq P-p nassuiaataa, oqarluni siorasaarneqarsimalluni aatsaallu 

illup iluanut qimaasimalluni paasigamiuk isumannaatsuunani, aamma silamut qimaasimal-

luni. Eqqartuussisut pingaartippaattaaq unnerluutigineqartup nammineerluni nassuiaataa, 

oqarluni kamangaarami timimi aqussimagaani, allaallu P kapereerlugu illumut ima iserusutsi-

gisimagami isikkani ajoquserujussuarsimallugu. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata unnerluussisussaatitaasut isumaqatigai oqarmata toqutseri-

araluarnermut pineqaatissiinermi aallaaviusoq tassaasartoq ukiuni pingasuni qaammatinilu 

arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsineq. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqarsaati-

gigaluarlugit unnerluutigineqartoq U-p inuttaa pillugu paasissutissat, P-p unnerluutigi-

neqartullu arnaata aappariinnerat pillugu paasissutissat aamma pisoq sioqqutitsiarlugu unner-

luutigineqartup paasisimasai pillugit paasissutissat, isumaqarpoq suliami matumani pineqaa-

tissiissut ukiuni pingasuni inissiisarfimmiittussanngortitsinermut aalajangersar-

neqarsinnaasoq. 
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Unnerluutigineqartoq akerliitillugu nunatta eqqartuussisuuneqarfiata taarsiivigineqarnis-

samik piumasaqaat isummerfigisinnaanngilaa, unnerluussisussaatitaasummi pi-

nerlineqartumit, P-imit noqqaavigineqarnermisut, taarsiivigineqarnissamik piumasaqaat un-

nerluutigineqartumut tusarliussimanngilaat eqqartuussisunullu tunniunnagu, unnerluussis-

summut uppernarsaatissallu allattorssimaffianut ilaliullugu, naleqq. eqqartuussisarnermik 

inatsimmi § 334, imm. 3, naleqq. §§ 441 aamma 443. 

 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq, taamaattorli piffissaq inis-

siisarfimmiiffissaq ukiunut pingasut sivisussusilerneqarluni. 

 

Unnerluutigineqartumut illersuisussanngortitaasup akissarsiassai immikkut aalajangersar-

neqassapput. Akissarsiassat naalagaaffiup karsianit naggataatigut akilerneqassapput. 

 

 

******* 

 

 

Den 10. januar 2018 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

Sagl.nr. K 265/17 

(Sermersooq Kredsrets sagl.nr. Anklagemyndigheden 

SER-PAA-KS-1001-2017) (J.nr. 5504-97412-00010-17) 

 mod 

 T 

 Født den […] 1991 

 (advokat Gedion Jeremiassen, Nuuk 

 j.nr. G-K-265/17) 

 

afsagt sålydende 

 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  
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Dom i første instans blev afsagt af Sermersooq Kredsret den 10. oktober 2017. Ved dommen 

blev tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 86, stk. 1, jf. § 12 – forsøg på 

manddrab i 1 tilfælde.  

 

Tiltalte blev idømt anstaltsanbringelse i 2 år og 6 måneder.  

 

Anke 

 

Denne dom er af tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behandlet som 

bevisanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten 

rejste tiltale og skærpelse. Anklageren nedlagde endvidere på vegne af F påstand om erstat-

ning for tabt arbejdsfortjeneste med 3.237,80 kr. 

 

T har påstået frifindelse for forsøg på manddrab, således at der i stedet domfældes for vold 

og trusler samt afvisning af påstanden om erstatning som for sent fremsat. 

 

Tilbageholdelse 

 

Tiltalte har under landsrettens behandling af sagen været tilbageholdt. 

  

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 27. november 2017. 

 

Personlige forhold 

 

T har supplerende forklaret, at han er 26 år. Han har ingen kæreste og ingen børn. Han gik ud 

af folkeskolen midt i tiende klasse og har efterfølgende arbejdet på fabrikken. Han skulle være 

begyndt som automekaniker, men måtte opgive grundet problemer med praktikplads. Han 

blev opfordret til at søge ind på en dansk computersupportuddannelse. Det krævede, at han 
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fik sin egen mailadresse, hvilket han var i gang med at få, da han blev anholdt. Hans sagsbe-

handler i Nuuk er ved at undersøge mulighederne for at indsende en ansøgning. Han har højst 

været fuld 10 gange i hele sit liv. Han havde sin egen lejlighed, hvor han boede sammen med 

sin søster og sin far. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T og vidnerne F og V2.  

 

T har supplerende forklaret, at da hans søster kom og fortalte, hvad der var sket med moderen, 

da var han så vred, at han ikke kunne tænke uden at hans hænder rystede. Han ville hen til F 

for at give ham tæsk. Han tænkte ikke over, hvad han ville gøre ved ham. Det ville han finde 

ud af, når han nåede frem. Han havde ikke selv talt med moderen. Under volden var hendes 

hoved stødt mod et bord, og hun var holdt op med at trække vejret. F havde genoplivet hende. 

T var på vej ud, men da lillesøsteren blev bange, gik han tilbage for at hente noget til at 

forsvare sig med. Det første han så var kniven, der lå frit tilgængelig, og derfor tog han den 

med til eventuelt at forsvare sig med. Det var en foldekniv. Han har altid været glad for knive, 

og han havde derfor også en fire til fem stykker på sit værelse. Første gang han gik hen til F, 

bankede han på døren, men der var ingen, der åbnede. Da han gik tilbage til Fs hus, kravlede 

han op via døren til malerforretningen. Da han så F på altanen, smilede F til ham og så ud 

som om intet var hændt, hvilket fik hans vrede til at blusse op. Han tænkte ikke noget, da 

vreden styrede hans tanker. Han havde ikke tænkt sig at stikke. Han tænkte ikke over, at han 

tog kniven frem og foldede den ud. Det var som om, det ikke var ham selv men vreden, der 

styrede ham. Han havde lyst til at give ham tæsk. Han ville bare tage fat i F, og han ved ikke, 

hvad han ville bruge kniven til. Han holdt kniven i hånden. Han lagde ikke mærke til, at han 

havde kniven i hånden. Han bemærkede først kniven, da hans far sagde det til ham, da han 

var på vej hen til sygehuset. 

 

Han ville true F for at gøre ham bange. Han kan ikke huske, præcis hvad han sagde. Han tror 

nok, at han truede med at dræbe ham. Han ville ikke dræbe ham. Han havde nok kniven i 

hånden, da han truede ham. F sagde ikke noget. Derefter sprang han ned fra taget. De tog fat 

i hinanden. Han blev skubbet. Han kan ikke huske, at han stak F. Han opdagede bagefter, at 

han havde stukket F, da F holdt hånden på maven. F havde låst døren, og tiltalte ville ind for 

at give ham tæsk. Det var derfor, han prøvede at sparke døren i stykker. Da han kom igennem 

døren, var F der ikke længere.   

 

Foreholdt at han i grundlovsforhøret havde forklaret, at da han tog foldekniven, da var det 

hans hensigt at gå hen for at slå F ihjel. Han sagde, at han havde svaret sådan, da han ville 

gøre rettergangen lettere. Videre foreholdt, at han havde truet F med at slå ham ihjel, hvorefter 



 9 

han havde stukket ham i maven, sagde han, at det ikke var hans hensigt at slå F ihjel. Foreholdt 

at han havde sagt, at han havde svinget imellem at ville dræbe F og at give F en lærestreg, 

sagde han, at han ikke på noget tidspunkt ville slå F ihjel. Foreholdt, at han havde forklaret, 

at han, da han gik hjemmefra, havde været opsat på at slå F ihjel, sagde han, at hvis han havde 

villet slå ham ihjel, så havde han medbragt en større kniv. 

 

Han har vidst hvem F var i omkring 6 år. F havde givet hans mor tæsk en gang tidligere, hvor 

hun også døde og blev genoplivet. Det var som om, han var i en drøm, hvor han ikke kunne 

styre sig selv. Hvis han skulle ned fra altanen, så skulle han enten igennem lejligheden eller 

være hoppet ned fra altanen omkring 3 til 4 meter. Han kunne ikke have hoppet med den 

skade, han har på foden. 

 

F har supplerende forklaret, at tiltalte sprang fra hugsiddende position og ned foran ham. Han 

så ikke, om tiltalte havde en kniv, da han sprang ned foran ham. Tiltalte sagde, at han kom 

for at dræbe ham og stikke ham. Tiltalte sagde, at han ville stikke ham gentagne gange, og at 

han ville dræbe ham. Derefter stak tiltalte ham. Tiltalte stak ham én gang i maven. Da han 

stak ham anden gang, blev han ramt på den hånd, som han holdt foran stiksåret. Det skete 

meget hurtigt efter hinanden. Vidnet skyndte sig ind og lukkede altandøren, der kun har hånd-

tag på indersiden. Derefter begyndte tiltalte at råbe ”luk op”, mens han sparkede på ruden. 

Vidnet sagde, at han skulle holde op, men tiltalte blev ved med at råbe og sparke. Da han 

sparkede tredje gang på ruden, var den ved at gå i stykker, og derfor flygtede vidnet. Da han 

gik ud af hoveddøren, kunne han høre, at ruden gik i stykker. Kniven var ikke så stor, det var 

en jagtkniv. Det ligner den, der er fotograferet i bilag 17.  

 

Han havde drukket i flere dage, og var derfor blevet uvenner med tiltaltes mor. Det var sket 

før. Da politiet kom i forbindelse med husspektakler, var hun ikke kommet til skade. Hun 

kom til skade senere på aftenen og overnattede på sygehuset. Hun blev vist syet i hovedet. 

Vidnet forstår godt, at tiltalte kunne have grund til at være vred på ham, da han tit har haft 

uoverensstemmelser med tiltaltes mor, hvor hun har fået blå mærker. Han synes ikke, at til-

talte skal i anstalt så lang tid, selvom det var en meget grov handling. 

 

Vedrørende erstatningskravet forklarede han, at han var sygemeldt efter episoden. Han var 

indlagt i en enkelt dag, men lægen sagde til ham, at han ikke skulle arbejde i en uge.  

 

V2 har supplerende forklaret, at han ikke lagde mærke til, om der var blod på kniven. Han 

undersøgte den ikke nærmere. Det var en stålkniv, der lignede den, der er fotograferet i bilag 

17. Tiltalte sagde noget med, at han havde stukket F. Han traf ikke tiltaltes mor, X1, den aften. 

De lod hende bo hjemme hos dem, da hun havde fået mange blå mærker. Tiltalte har et meget 

tæt forhold til sin mor, da han er hendes eneste søn. Alle vidste, at F var voldelig overfor X1. 
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Det undrer derfor ikke vidnet, at tiltalte har gjort noget mod F. Tiltalte er en artig dreng, der 

mest af alt opholder sig hjemme. Han er ikke voldelig. Han interesserer sig for teknologi og 

biler.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Landsretten har i lighed med det af kredsretten anførte fundet, at tiltalte, T, er skyldig i den 

rejste tiltale. 

 

Landsretten har lagt vægt på tiltaltes forklaring i grundlovsforhøret om forsæt til grund, idet 

tiltaltes efterfølgende forklaring om at hans tilståelsen såvel i forbindelse med anholdelsen og 

efterfølgende i grundlovsforhøret alene skyldtes et ønskes om hurtig sagsbehandling, findes 

at kunne tilsidesættes. 

 

Landsretten har lagt vægt på, at tiltalte i grundlovsforhøret flere gange forklarede, at han 

havde til hensigt at dræbe F. Retten har endvidere lagt vægt på, at han i kreds- og landsretten 

har forklaret, at han medbragte en kniv, at han ledte flere steder efter F, for til sidst at kravle 

over huset for at finde ham, at han var så opslugt af vrede, at han end ikke mærkede, at han 

havde kniven i hånden, at han sagde til F, at han ville dræbe ham, at han efter F flygtede 

indenfor, og efter han så han var blevet snittet i maven, fortsat ønskede at komme ind til ham, 

således at han gentagne gange sparkede døren, hvilket fik F til at flygte. 

 

Retten har endvidere lagt vægt på Fs forklaring om, at han blev truet og først flygtede ind i 

huset, og da han indså, at han ikke der var i sikkerhed for tiltalte, flygtede fra huset. Retten 

har endvidere lagt vægt på tiltaltes egen forklaring om at han var så vred, at hans krop styrede 

ham, og at han selv efter at have stukket F, var så opsat på at komme ind i huset, at han 

beskadigede sin egen fod alvorligt. 

 

Landsretten er enig med anklagemyndigheden i, at udgangspunktet ved udmåling af foran-

staltning for forsøg på manddrab er anbringelse i anstalt i 3 år og 6 måneder. Landsretten har 

uanset henset til oplysninger om tiltaltes, Fs, person, oplysningerne om F og tiltaltes moders 

forhold, og de oplysninger tiltalte havde fået umiddelbart inden hændelsen, fundet, at foran-

staltningen i nærværende sag kan fastsættes til anbringelse i anstalt i 3 år. 

 

Mod tiltaltes protest kan landsretten ikke tage stilling til erstatningspåstanden, da anklage-

myndigheden ikke som anmodet af forurettede, F, har forkyndt opgørelsen af erstatningskra-

vet for tiltalte og indleveret dette til retten sammen med anklageskriftet og bevisfortegnelsen, 

jf. retsplejelovens § 334, stk. 3, jf. §§ 441 og 443. 
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T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

Kredsrettens dom stadfæstes, idet anstaltstiden dog fastsættes til 3 år. 

 

Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af 

statskassen. 

 

 

Anne-Sophie Abel Lohse 

 

 

 

 

 
 


