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Unnerluussisussaatitaasut
(J.nr. 5513-97413-00018-16)
illuatungeralugu
U
Inuusoq ulloq […]
(advokat […], Nuuk
j.nr. 1-00193)

oqaatigineqarpoq imaattoq
E Q Q A R T U U S S U T:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
Siullermeeriffiusumik eqqartuusseqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsoq ulloq 17. Marts
2017. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U pinerluttulerinermi inatsimmi §
98 – siorasaarinermut – aamma § 86, imm. 1, tak. § 12 – toqutseriaraluarnermut pisuusutut
isigineqarpoq.
Unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarpoq ukiuni sisamani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni, ulloq tigummigallagaalerfik aallarnerfigalugu.
Suliareqqitassanngortitsineq
Eqqartuussut taanna unnerluussisussaatitaasunit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit uppernarsaasiilluni
suliareqqitassanngortitsinertut suliarineqarpoq.
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Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmut unnerluutigineqarnera malillugu eqqartuunneqassasoq sakkortusaaffigineqarlunilu.
U piumasaqaateqarpoq pisimasoq 1-mi atuuttussanngortitsisoqassasoq, pisimasut aappaanni
pinngitsuutitsisoqassasoq toqutseriarsimasutut unnerluutigisaanermut, tassanimi nassuerutigimmagu piumasaqaatigineqartoq pisinnaanngippat ulorianartorsiortitsisimaneq aappaatut piumasaqaatigineqarmat.
Tigummigallagaaneq
Unnerluutigineqartoq tigusarineqarpoq ulloq 29. november 2016 tamatumalu kingorna
tigummigallagassanngortinneqarluni. Unnerluutigineqartoq tigummigallarneqarnermi immikkoortitaaqqasimanngilaq. Unnerluutigineqartoq suliap nunatta eqqartuussisuuneqarfianit
suliarineqarnerani tigummigallagaaqqasimavoq.
Eqqartuussisooqataasartut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq
Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani tiguneqarsimavoq ulloq 25. april 2017. Suliaq
siullermeerluni suliarineqarnissaminut ullulerneqarpoq ulloq 5. juli 2017 Ilulissani, kisiannili
kinguartinneqarluni ulloq 3. juli 2017 ilisimannittunut aggersaanerit atsiortinneqarsimanngimmata, taakkualu 4. juli 2017 eqqartuussinermut peqataanissaq angumerissagunikku
aallartariaqassallutik.
Inuttut atugarisat pillugit
U ilassutitut nassuiaavoq, Danmarkimi ukioq ataaseq efterskolimi atuarsimalluni. Tamatuma
kingorna Piareersarfissimavoq. Tuluttut misilitsinngitsoorpoq, sinneri misilitsiffigimallugit.
Qaqortumi højskolimut qinnuteqarsimagaluarpoq itigarsimallunili. Tigummigallagassanngortitaanini sioqqullugu aalisartuusimavoq. Ilinniagaqarusuppoq. Anaanamini ataataminiluunniit najugaqarsimavoq.
Nassuiaatit

3

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarsimapput unnerluutigineqartoq U aamma ilisimannittut I1, I2 aamma I3.
U ilassutitut nassuiaavoq, I1-p nalikkaammigut attuualaarsimagaani. Atisaasalu iluisigut taamaaliorniarsimavoq. Tamatuma nalaani I1-mut oqaaseqarunanngilaq. Unnuk taanna aalakoorpoq. Nassuerutigivaa I1 toqunniarlugu siorasaarsimallugu, kisiannili siorasaarinermi
qanorpiaq oqarsimanini eqqaamanagu. Isumaqarporlu I1 illup silataani siorasaarsimallugu.
Siorasaarereerluni tunuminiit ajanneqarpoq. Aamma isimminneqarpoq. Eqqaamavaa illu
qimakkamiuk I1 aamma I3 tassaniittut. Eqqaamanngilaa I2 suli tassaniinnersoq. Illup iluaniinnerminni inimi issiapput. Tamarmiunngillat sofami issiasut. Ataaseq sofap saniani issiavimmi issiavoq. Ataatami illuata tungaanukartilluni takuaa I1 majuartarfinni qeqartoq. 500
meterit missiliorlugit ungasitsigisumiippoq. Inip tungaanut aallaasersorami illumiit 20 meterit
missaanni ungasitsigisumiippoq. Naluaa sooq aallaariarnerluni nalunagulu taqqamaniittoqartoq, immaqa kamassimagami. Eqqaamanngilaa siullerpaamik aallaariarami illu ikumanersoq. Illumut iserami tarrariinnaavoq. Igeriarpoq illup iluani taggariinnarmi. Eqqaamanngilaa suup tungaanut illup iluani igeriarnerluni. Assorsuaq ajuusaarutigisimassagaluarpaa inuit
arlaat illup iluaniittoq eqqorsimasuuguniuk. Eqqaamanngilaa sooq aallaanninniaannarsimanini. Ullumikkullu I1 eqqorusunngilaa, naluaa sooq taamani taamaaliorusussimanini. Ersitinniarsarisimavaa. Inatsisit tunngaviusut malillugit killisiuinermi nassuiaatiminik issuaaffigineqarluni, nassuiaasimagami, aappassaa igeriami iikkamiit anartarfiup iigaanut silarlermut 2-3 meteritut ungasitsigisimalluni, oqarpoq ullumikkut eqqaamasinnaanangu. Issuaaffigineqaqqilluni aallaariarnerit 4-iat aamma 5-iat inip tungaanoorsimasoq, uppernarsarpaa
taamatut pisimammat. Issuaaffigineqaqqilluni, siunertarisimallugu I1-p annertuumik naalliunnissaa, kamallunilu igittarsimalluni, nassuiaavoq nalullugu suna siunertarisimanerlugu.
Issuaaffigineqarluni killisiuinermi nalunaarusiamik atsiorsimasaminik 29. november 2016,
imatut nassuiaasimagami:
”kajumissaarneqarani oqaatigivaa I1 naalliutsinniarsimallugu, oqarumananili I1 qanoq iliorfiginiarnerlugu”

Tassunga atatillugu nassuiaavoq, eqqaamanagu taamatut politiinut oqarsimalluni. Tallimassaa igeriareerluni susinnaajunnaartissimavaa. Eqqaamanngilaa qoorortooq immeqqinniarsarisimanerlugu. Aallaasip eqqua siffissaminiitissimavaa. Pinerillu tamaasa siffissaminiit igeriartarluni.
I1 ilassutitut nassuiaateqarpoq, fiistertillutik pinnguaateqarsimallutik, imminnut naalakkersaallutik, tamarmillu unnerluutigineqartoq tikkuarsimavaat nalikkaamigut tiguneqassasoq.
Unnerluutigineqartoq tamanna pillugu qisuariaateqanngilaq. Attuinerinnaavoq – allamik
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naamik. Siorasaarutinut aallarniutaanngilaq. Unnerluutigineqartoq imigassaarukkamik ingerlavoq. Ingerlatinnanilu siorasaarivoq ornissallugit. Taava ilisimannittoq silammut anillaqataavoq unnerluutigineqartoq kamappallaaqimmat. Ilumoorpoq unnerluutigineqartup tamaasa siorasaarmagit aallaammik aalleriarluni toqukkumallugit. Tamaasa siorasaarpai.
Aamma I3 tassaniippoq siorasaarisoqarnerani. I2 illup iluaniippoq, taamaattumik naluaa
siorasaarisoqarnera tusaasimaneraa. Erngukkamik inimi issiapput. Unnerluutigineqartoq
ingerlammat sinneri inimut issaapput. Ilisimannittoq sofami issiavoq, I3 issivimmiippoq, I2
sinittarfimmut nallakarsimavoq. Igeriarpallammik tusaagami I3 ineeqqamukartippaa. Namminerlu fjernsynip eqqaani qeqarpoq aappassaa igippallak tusaagamiuk. Unnerluutigineqartup matup igalaava aseroreeramiuk takuaa iigartoq matulu parnaaqqasoq ammarniarlugu. Illup iluanut iserami arlaleriarluni nilliavoq. Pingajussaa igeriarmat qulleq qamippoq.
Igaffik immannguaq qaamaneqalaarpoq silap qullianiit. Igeriarnerit siulliit sammivii takusinnaanngilai. Kingullermik igeriarmat imminnut qanittuararsuupput, namminerlu takusiinnaavaa unnerluutigineqartoq sofap tungaanut igeriartoq. Taamalereermat ilisimannittup unnerluutigineqartoq qungasiatigut tiguneratigut susinnaajunnaartissimavaa, unnerluutigineqartullu qoorortooq iperarpaa. Marluullutik uppipput, namminerlu unnerluutigineqartoq
tigummiinnavippaa I3 nilliaffigiitigalugu. Marloriarluni nilliareerluni takkupput. I2-p unnerluutigineqartoq sakkortuumik oqaluuppaa aperalugulu sooq taamaaliornersoq. Ilisimannittullu ilani kommunefogedimukartippai aaqqullugu.
I2 ilassutitut nassuiaavoq unnerluutigineqartoq ingerlareersoq innarsimalluni eqqumasimavorli igerpallak tusaagamiuk. Ilai silamut anillassimapput, nammineq inimi artuleqqasimalluni. Silattorami Ilani silataaniittut tusaavai. Nammineerluni aaqqiagiinngittoqarnera misiginngilaa. I1 oqanngilaq sooq isumaqarnerluni unnerluutigineqartoq aallaasersortoq. Igeriarnerit sisamat tusaavai. Sisamaassa igittoqareermat tusaavaa I1-p unnerluutigineqartoq
tigorpallakkaa. Oqarpaluppoq tigusimanerarlugu.
I3 ilassutitut nassuiaavoq nalullugu sooq I1-p unnerluutigineqartoq ajanneraa uppisillugu.
Unnerluutigineqartoq oqarpoq qoorortuumik alleriarluni uterniarluni. Upperinngilaat taamaattumillu aperinngilaat sooq qorortuumik aallerniarnersoq. Siorasaarisunik tusaasaqanngilaq. Iseramik I1 oqarfigivaa matu parnaassagaa. Nammineq inimiippoq igerpallak siulleq
tusaagamiuk. Issiavimmi issiavoq. I1 aamma I2 tamaaniipput siullermeerluni igippallammat.
Tamatuma nalaani I2 sinittarfimmeereerpoq. Torsuusamiit igippallanneq tusaavaa.
Eqqaamanngilaa qasseriarluni igippallannersoq. Namminerli siniffiup ataaniippoq I1-p unnerluutigineqartoq
susinnaajunnaartimmagu.
Tusaasinnaavaa
nilliasoq
takusaqarsinnaananili. Tamanna sioqqutilaarlugu tusaavaa qoorortooq immerpalukkaa. Qoorortooq kingorna misissunngilaa taamaattumik naluaa qiloqqanersoq.
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Killisiuinermi 29. november 2016-imeersumik atsiorneqanngitsumik issuaaffigineqarluni,
nassuiaasimagami, tamatuma nalaani igalaaq aserorpallassimasoq, igeriarpallannerillu pingajussaat igaffimmiippaluttoq tusaasimallugu. Taamatut politiinut nassuiaasimasinnaavoq,
kisiannili ullumikkut taamatut pisoqarsimanera eqqaamanngilaa.
Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu
Pisuuneq
Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata unnerluutigineqartoq unnerluutigineqarnera malillugu
pisuutippaa.
Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavigivaa, unnerluutigineqartup pisimasoq 1-mi oqaatigineqartutut siorasaarisimammat, ataatami illuanukarsimavoq qoorortooq kaliber 30-06
aallugu, kingornalu ingerlaqqissimalluni aallaasip imassaanik aallerluni, umiatsiami siullermi
nassaannginnami aatsaallu umiatsiap aappaani ujaasiffimmini nassaarsimalluni. Taava unnerluutigineqartup illu uterfigisimavaa, tassaniissorigamigit I1, I2 aamma I3. Suli illup silataaniitilluni illup iigaata tungaanut igeriarsimavoq, tamarmik erngunnerminni issiavigisaata illuatungaanut. Tamatuma kingorna isertarfiup tungaanukarsimavoq, taannali parnaaqqasoortikkamiuk aallaallugu ammarpaa, anartarfimmullu igeriarluni, aallaat immeqqippaa illulu taartuinnaq ingerlaffigalugu sofap tungaanut toqqaannaq igeriarluni, isumaqarluni
I1, I2 aamma I3 tassaniittut. Aamma nunatta eqaartuussisuuneqarfiata tunngavigivaa taamaallaat igeriartarnini unitsissimammagit I1-p susinnaajunnaartitsineratigut.
Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa unnerluutigineqartup nammineerluni
siorasaarisimanermut nassuiaatai, aammalu qoorortuumik allersimanera, imassanik ujaasisimanera nassaarlunilu. Uterami taakkua nassarsimavai illullu silataani iluanilu igissimalluni,
kiisalu ilisimasimallugu I1, I2 aamma I3 illup iluaniittut. Taamatullu aamma eqqartuussiviup
pingaartissimavaa ilisimannittup I1-p siorasaarineq pillugu nassuiaatai, ersisimavoq matullu
parnaarnissaa isumagisimallugu, kiisalu aamma takunnissimalluni unnerluutigineqartoq
aallaat atorlugu illumut isersimasoq, kingornalu unnerluutigineqartoq illup iluani qanoq pissusilersorsimasoq. Naggataatigullu eqqartuussiviup pingaartissimallugu ilisimannittut I2
aamma I3-p nassuiaataat, qanoq ilioriarsinnaasimannginneri ersisimanerilu, kiisalu teknikkikkut paasissutissat aallaanninnermi putut piliarineqarsimasut aammalu sumut sammisimaneri kiisalu imassat puukuinut paasissutissat.
Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigineqartup toqqaannartumik siunertarisimagaa I1, I2
aamma I3-p toqunnissai. Eqqartuussiviup pingaartippaa siorasaarsimammagit toqunniarlugit,
oqarami sakkuummik aallerniarluni aallaannissutissaminik, kiisalu qoorortuumik sakkortuumik aallersimasoq imassanillu sumiiffinni assigiinngitsuni aallersimalluni, kingornalu illup
tungaanut inuinnik sumiissorisami tungaanut igeriarsimalluni, aallaammik igilluni illumut
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isersimavoq tarrariinnarmilu inimi sofat tungaannut tamaaniissoralugit aallaasimalluni,
aatsaallu unissimalluni unitsinneqarnermigut.
Eqqartuussisuuneqarfiup siusinnerusukkut aalajangernikuuaa, suliani inoqammik toqutseriarnermi pineqaatissiineq aalajangersarneqartassasoq toqutsinermi pineqaatissiissutip ukiut
arfiniliusut affaanik sivisussusilerlugu. Suliamilu paasissutissat pigineqartut tunngavigalugit
saqqummertoqanngilaq aallaaviup tamatuma allanngortinneqarnissaanut.
Naak suliami toqutseriarnerit pingasut pineqaraluartut iliuuseqarnermi ataatsimi, nunatta
eqqartuussisuuneqarfiata naammattumik tunngavissarsimanngilaq eqqartuussiveqarfiup
pineqaatissiinermi sivisussusiliineranik allanngortitsissalluni, tassami eqqartuussisuuneqarfiup pingaartimmagit unnerluutigineqartumut inuttut paasissutissartai, tassunga ilanngullugu ukiumigut inuusunnera, aammalu ersarissumik iliuuserisimasaminut isumaqatiginninnginnera.
Taamatullu aamma eqqartuussisoqarfiup arsaarinnissuteqarnissamik aalajangigaa atuuttussanngortinneqarluni.
T A A M A A T T U M I K E Q Q O R T U U T I N N E Q A R P O Q:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq.
Unnerluutigineqartumut illersuisutut ivertinneqarsimasup aningaasarsiassai immikkut aalajangersaaffigineqarput. Aningaasarsiat naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.

***

Den 6. september 2017 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 107/17
(Qaasuitsoq Kredsrets sagl.nr.
QAA-UUM-KS-0167-2017)

Anklagemyndigheden
(J.nr. 5513-97413-00018-16)
mod
T
Født den […]
(advokat […], Nuuk
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j.nr. 1-00193)
afsagt sålydende
D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 17. marts 2017. Ved dommen
blev tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 98 – trusler – og § 86, stk. 1,
jf. § 12 – forsøg på manddrab.
Tiltalte blev idømt anbringelse i anstalten for domfældte i 4 år, regnet fra tilbageholdelsestiden.
Anke
Denne dom er af anklagemyndigheden 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.
T har påstået stadfæstelse af forhold 1, frifindelse i forhold 2 for tiltalen vedrørende drabsforsøg, idet han erkender den subsidiære påstand om fareforvoldelse.
Tilbageholdelse
Tiltalte blev anholdt den 29. november 2016 og efterfølgende tilbageholdt. Tiltalte har ikke
siddet i isolation under tilbageholdelsen. Tiltalte har også under landsrettens behandling af
sagen været tilbageholdt.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
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Sagen er modtaget i landsretten den 25. april 2017. Sagen blev først berammet til den 5. juli
2017 i Ilulissat, men blev udsat da det den 3. juli 2017 ikke var lykkedes at forkynde for
vidnerne, der skulle rejse den 4. juli 2017 for at nå at deltage i retsmødet.
Personlige forhold
T har supplerende forklaret, at han har gået på efterskole i Danmark i et år. Han gik derefter
på Piareersarfik. Han opnåede ikke eksamen i engelsk, men har ellers fået eksamen i alle fag.
Han søgte ind på højskolen i Qaqortoq men fik afslag. Han arbejdede som fisker inden han
blev tilbageholdt. Han vil gerne tage en uddannelse. Han har boet enten hos sin mor eller hos
sin far.
Forklaringer
For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T og vidnerne V1, V2 og V3.
T har supplerende forklaret, at det var V1, der befølte ham i skridtet. Han forsøgte at gøre det
under tøjet. Han mener ikke, at han sagde noget til V1 på det tidspunkt. Han var fuld den
pågældende aften. Han erkender, at han truede med at slå V1 ihjel, men han kan ikke huske
den præcise ordlyd af truslerne. Han mener, at han truede V1 udenfor huset. Da han var kommet med truslerne, blev han skubbet bagfra. Han blev også sparket. Han kan huske, at V1 og
V3 var der, da han forlod huset. Han kan ikke huske, om V2 stadigvæk var der. Da de var
inde i huset, sad de i stuen. De sad ikke alle fire i sofaen. Der sad også en på stolen ved siden
af sofaen. Han så V1stå på trappen, da han gik over mod sin fars hus. Det var ca. 500 meter
væk. Da han skød mod stuen, var han ca. 20 meter fra huset. Han ved ikke, hvorfor han skød,
når han vidste, de var derinde, men det var måske fordi, han var så vred. Han kan ikke huske,
om der var lys i huset, da han skød første gang. Da han kom ind i huset, var der helt mørkt.
Han affyrede skud inde i det helt mørke hus. Han kan ikke huske, i hvilken retning han skød
inde i huset. Han ville have været meget ked af det, hvis han havde ramt en af personerne i
huset. Han kan ikke huske, hvorfor han alligevel valgte at skyde. I dag har han ikke lyst til at
ramme V1, men han ved ikke, om han havde lyst til det dengang. Han ville kun gøre ham
bange. Forholdt sin forklaring i grundlovsforhøret, hvor han havde forklaret, at da det 2. skud
blev affyret, var han 2-3 meter fra væggen i retning mod ydervæggen af toilettet, sagde han,
at han i dag ikke kan huske det. Videre foreholdt, at 4. og 5. skud var rettet mod stuen, bekræftede han, at det var det, der var sket. Videre foreholdt, at han bare havde til hensigt at få
V1til at lide kraftigt, og at han affyret skuddene i vrede, forklarede han, at han ikke ved, hvad
han havde til hensigt.
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Foreholdt ikke underskrevet afhøringsrapport af 29. november 2016, hvor han havde forklaret:
”Han oplyste uopfordret, at han ville mishandle V1, men nægtede at sige, hvordan han ville gøre
noget ved V1.”

Hertil forklarede han, at han ikke kan huske, om han har forklaret sådan til politiet. Han blev
overmandet efter sit 5. skud. Han kan ikke huske, om han var ved at lade riflen igen. Han
holdt kolben mod hoften. Han skød hver gang fra hoften.
V1 har supplerende forklaret, at de under festen legede en leg, hvor de skulle bestemme over
hinanden, og da udpegede de alle sammen tiltalte, som den der skulle tages i skridtet. Tiltalte
reagerede ikke på det. Det var bare en berøring – ikke andet. Der var ikke en optakt til truslerne. Tiltalte gik, da der ikke var mere at drikke. Han truede med at ville opsøge dem, inden
han gik. Derefter gik vidnet med udenfor, da tiltalte var så hidsig. Det er rigtigt, at tiltalte
truede med at hente et gevær og dræbe dem. Det var dem alle, han truede. V3 var også til
stede, da han fremsatte truslerne. V2 opholdt sig indenfor, så han ved ikke, om han hørte
truslerne. Da de sad og drak, var de inde i stuen. Da tiltalte gik, satte de andre sig ind i stuen.
Vidnet sad selv i sofaen, V3 sad i stolen, og V2 havde lagt sig ind i soveværelset. Da han
hørte skud, sendte han V3ind på værelset. Han stod selv ved siden af fjernsynet, da han hørte
det andet skud. Da tiltalte havde ødelagt vinduet i døren, så han tiltalte læne sig ind for at låse
døren op. Da han kom ind i huset, råbte han flere gange. Da han skød 3. gang, forsvandt lyset.
Der var en smule lys i køkkenet fra en udendørslampe. Han kunne ikke se retningen på de
første skud. Da det sidste skud blev affyret, stod de meget tæt på hinanden, og han kunne se,
at tiltalte skød over mod sofaerne. Derefter overmandede vidnet tiltalte, ved at gribe ham om
halsen, hvorefter tiltalte slap riflen. De mistede begge to balancen, og han blev ved med at
holde fast på tiltalte, mens han råbte på V3. De kom, da han havde råbt to gange. V2 talte
hårdt til tiltalte og spurgte ham, hvorfor han havde gjort, som han gjorde. Vidnet sendte de
andre hen efter kommunefogeden.
V2 har supplerende forklaret, at han var gået i seng efter tiltalte var gået, men at han var vågen,
da han hørte skuddene. De andre var gået udenfor, da han havde ligget og sovet rusen ud i
stuen. Han hørte de andre udenfor, da han kom til sig selv. Han oplevede ikke selv, at der var
uoverensstemmelser. V1 sagde ikke, hvorfor han mente, det kunne være tiltalte, der skød.
Han hørte 4. skud. Efter det 4. skud kunne han høre, at V1 tog fat i tiltalte. Han sagde, at han
havde fat i ham.
V3 har supplerende forklaret, at han ikke ved, hvorfor V1 skubbede tiltalte omkuld. Tiltalte
sagde, at han ville hente en riffel og derefter komme tilbage. De troede ikke på ham, så derfor
spurgte de ikke, hvorfor han ville hente riflen. Han hørte ikke nogen trusler. V1 bad ham låse
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døren, da de gik ind. Han var i stuen, da han hørte det første skud. Han sad på stolen. V1 og
V2 var også til stede, da det første skud lød. V2 var allerede på det tidspunkt inde i soveværelset. Skuddet lød ude fra entreen. Han kan ikke huske, hvor mange skud, han hørte. Han lå
under sengen, da V1 overmandede tiltalte. Han kunne høre ham råbe, men han kunne ikke se
det. Han havde lige inden hørt lyden af en riffel, der blev genladt. Han undersøgte ikke efterfølgende riflen, så han ved ikke, om der var skarpe patroner i.
Foreholdt ikke underskrevet afhøringsrapport af 29. november 2016, hvor han forklarede, at
han hørte i alt 3 skud. De første 2 skud var med 5 sekunders mellemrum med ladegreb, og på
det tidspunkt hørtes rudeknusning, og det 3. skud hørtes i køkkenet. Han kan godt have forklaret sådan til politiet, men han kan ikke i dag huske, om det var sådan, det foregik.
Landsrettens begrundelse og resultat
Skyld
Landsretten finder tiltalte skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.
Landsretten har lagt til grund, at tiltalte efter at have fremsat de i forhold 1 nævnte trusler,
bevægede sig ned til sin fars hus for at hente en riffel kaliber 30-06, hvorefter han gik videre
for at hente patroner til at lade riflen med, som han ikke fandt i den første båd men først i den
anden båd, han gennemsøgte. Herefter returnerede tiltalte til det hus, hvor han formodede at
V1, V2 og V3 opholdt sig. Allerede da han var uden for huset, skød han mod den væg i huset,
som de alle havde siddet på den anden side af under hele drikkelaget. Herefter bevægede han
sig om til indgangen, og da han fandt at denne var låst, skød han sig vej gennem døren, hvorefter han skød ind på toilettet, hvorefter han genladede riflen, og bevægede sig i et mørklagt
hus hen og skød direkte mod hjørnesofaen, hvor han formodede V1, V2 og V3 opholdt sig.
Landsretten har endvidere lagt til grund, at han alene stoppede skyderierne, da han blev overmandet af V1.
Landsretten har lagt vægt på tiltaltes egen forklaring om truslerne, og om at han efterfølgende
hentede riflen, ledte efter og fandt patroner, som han returnerede med og affyrede både udenfor og indeni huset, samt at han vidste, at V1, V2 og V3 var inde i huset. Retten har endvidere
lagt vægt på vidnet V1s forklaring om truslerne, om at han blev bange og sørgede for døren
blev låst, samt om hvordan han så tiltalte skyde sig ind i huset, og tiltaltes efterfølgende ageren
i huset. Endelig har retten lagt vægt på vidnerne V2 og V3s forklaringer om, at de var magtesløse og bange, samt de tekniske oplysninger vedrørende skud- huller og retning samt fund
af patronhylstre.
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Landsretten finder, at tiltalte har haft direkte forsæt til at dræbe V1, V2 og V3. Landsretten
har lagt vægt på, at han truede med at dræbe dem, idet han sagde, han ville hente et våben til
at skyde dem med, samt at han herefter hentede en kraftig riffel samt patroner forskellige
steder, hvorefter han skød mod den ende af huset, hvor han formodede personerne opholdt
sig, skød sig adgang til huset og skød i mørket mod sofagruppen i stuen, hvor han formodede,
de befandt sig, og at han alene stoppede skyderiet, da han selv blev overmandet.
Landsretten har tidligere slået fast, at foranstaltningen i sager vedrørende forsøg på manddrab
skal udmåles til over halvdelen af foranstaltningen for manddrab, der er 6 år. Der er ikke den
foreliggende sag fremkommet oplysninger, der giver anledning til at ændre dette udgangspunkt.
Uagtet at der er tale om tre tilfælde af forsøg på manddrab begået ved den samme handling,
har landsretten ikke fundet fuldt tilstrækkeligt grundlag for at ændre den af kredsretten udmålte foranstaltning, idet landsretten har lagt vægt på oplysningerne om tiltaltes personlige
forhold, herunder hans unge alder, og hans tydelige afstandtagen til gerningen.
Kredsrettens bestemmelse om konfiskation stadfæstes endvidere.
T H I K E N D E S F O R R E T:
Kredsrettens dom stadfæstes.
Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af
statskassen.

Anne-Sophie Abel Lohse
Oversat den 12.09.2017 af kal.

