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UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR  

QEQQATA RETSKREDS 

 

Den 18. november 2015 blev af Qeqqata Kredsret i sagen 

sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0397-2014 

                  Anklagemyndigheden 

mod 

Tiltalte 

9550 Mariager 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5508-97431-00603-14. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 3. november 2014 og modtaget i retten den 6. november 2014.  

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Kriminallovens §88-vold 

Ved d. 2. november 2014 kl. ca. 0730, på adressen […] i Sisimiut, at have stukket N 2 gange på 

ryggen med en kniv, hvorved N pådrog sig 2 stiksår med en dybde på henholdsvis 2,5 cm. og 5 cm. 

 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om 4 måneders anbringelse i anstalt. På vegne af N 

tages der forbehold for at nedlægge påstand om betaling af godtgørelse og/eller erstatning. 

 

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forholdet.  

 

Forsvareren Peter Noahsen har nedlagt påstand om at de 4 måneders anstalt anbringelse gøres 
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betinget med en prøvetid på 1 eller 2 år. 

 

Bevisførelsen 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af tiltalte T og vidnet N. Forklaringen er gengivet i 

retsbogen af den 18. november 2015.  

 

Dokumentbeviser 

Det fremgår blandt andet af anmeldelsesrapporten, der er dateret den 3. november 2014, at  der den 

2. november 2014 kl. 0730 blev indgivet en anmeldelse om knivstikkeri. Ved politiets ankomst til 

stedet, oplyste T, at hun havde stukket sin mand N, idet hun havde fundet ud af at han havde været 

hende utro. Kniven hun havde brugt, var den der lå på sengen. Af fotomappen fra den 2. november 

2014, ses der billeder af gerningsstedet, kniven, tiltaltes blodindsmurte hænder og hendes jakke. Af 

kosterrapporten fremgår, at der er taget en kniv i bevaring. Kniven har en bladlængde på 21 cm.  

 

Af politiattesten, der er dateret den 2. november 2014, fremgår det under de objektive fund, at der 

på N ses:  

”1. Øvre del af ryggen på venstre side op mod nakken. 6 cm langt sår med skarpe rande. Retningen er lodret. Såret 

er 2,5 cm dybt. 

2. højre side af ryggen, lokaliseret ca. 5 cm bag højre armhule. Fem cm langt sår med skarpe rande. Er 5 cm dybt 

med skrå stikgang der peger mod rygsøjlen. 

3. venstre hånd er det overfladisk tværgående sår på fingrenes mellemstykke, det er på alle fingre bortset fra 

tommelen. Er i håndflade siden. 

4. Venstre tommelfinger er der overfladisk sår på yderste led i håndflade siden.  

5. højre pegefinger er der overfladisk sår på midterstykket i håndfladesiden. ” 

 

Af politiattestens punkt 6 fremgår det at lungen er uskadt og ingen blødninger i lungehulen. Af 

politiattestens punkt 10 fremgår, at det skønnes at der kan blive tale om forbigående smerter og 

arbejdsudygtighed. Og der forventes ikke at varige fysiske mén eller arbejdsudygtighed. 

 

Personlige oplysninger 

T har om sine personlige forhold oplyst, at familien for tiden er på en Bibelhøjskole i Danmark. 

Deres liv har ændret sig drastisk til det bedre. De er holdt op med at drikke og ryge, og har i øvrigt 

lagt alt hvad der har med misbrug at gøre, fra sig. De ved endnu ikke om de fortsætter på højskolen 

i Danmark eller om de kommer hjem igen. De har mulighed for at læse videre med blandt andet 

teologi. De har 5 børn, hvoraf 3 er hjemmeboende. Børnene er 10 år, 6 år og 1½ år. T er uddannet 

HK-assistent. De får kost og logi på højskolen og de har søgt om kontanthjælp. De har søgt til 
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fonde og lignende med henblik på at fortsætte opholdet på Bibelskolen.  

 

Sagsbehandlingstid  

Gerningstidspunktet er den 2. november 2014. Anklageskriftet er dateret den 3. november 2014 og 

modtaget i retten den 6. november 2014. Sagen var oprindeligt berammet til den 17. november 

2015, men udsat en dag til den 18. november 2015, idet tiltalte ikke var nået frem til Sisimiut fra 

Kangerlussuaq. Derudover ses sagen ikke at være forsøgt berammet på et tidligere tidspunkt. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

Om skyldvurderingen 

Tiltalte har erkendt sig skyldig i vold i henhold til anklageskriftet. Tiltalte har til retten forklaret, at 

hun huskede, at hun blev meget vred og gik ind i køkkenet og tog en kniv fra en skuffe, for 

derefter at indfinde sig i soveværelset, hvor hendes mand N lå og sov. Hun husker ikke de to 

knivstik, men husker, at hun havde blod på hænderne og at N sagde: ”du har stukket mig to 

gange”. Derudover husker hun, at mens hun løb hjem, hørte hun en ordre til at dræbe manden. 

Vidnet har til retten forklaret, at han havde lagt sig, og kunne høre, at hustruen T kom ind og at 

hun rodede med køkkenskuffen. Derefter gik hun ind i soveværelset og slog ham 3 gange i 

tindingen og stak ham derefter med kniven. Han fornemmede, at det løber varmt ned ad hans ryg, 

og han sagde til hende, at hun havde stukket ham to gange. Han kæmpede for at få kniven fra 

hende, men blev meget afkræftet. Han havde dog kræfter nok til selv at gå ned til sygehusets 

portører da de ankom til stedet. Af politiattesten fremgår det blandt andet, at på den øvre del af 

ryggens venstre side er 2,5 cm dybt sår, og på højre side af ryggen bag højre armhule en ca. 5 cm 

dybt sår. Til brug for vurderingen af sagen er der ligeledes fremlagt en fotomappe og 

kosterrapport, hvor det fremgår at den anvendte kniv havde bladlængde på 21 cm.  

Retten finder det bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, 1. 

pkt. som i anklageskriftet beskrevet.  

 

Om foranstaltningen 

Foranstaltningen ved forsætlig vold ved anvendelse af våben, i denne sag en kniv, medfører som 

udgangspunkt en ubetinget anstaltanbringelse. Helt undtagelsesvist har retten valgt, at gøre 

anstaltanbringelsen betinget, da tiltaltes personlige forhold er forbedret markant. Familien er nu på 

bibelhøjskole og har lagt deres liv fuldstændigt om. De er stadig gift og har 5 børn, hvoraf det 

yngste barn kun er 1½ år. Retten har bemærket, at der N kun har pådraget sig begrænsede skader 

og der forventes ingen varige mén, eller uarbejdsdygtighed. Det bemærkes videre, at N oplyste, at 



   

4 

 

han blev udskrevet samme dag kl. 15.00. Retten lægger videre til grund, at tiltalte har befundet sig 

i en oprørt sindsstemning jf. kriminallovens § 123, nr. 3, idet skadelidte N beskyldte hende for 

utroskab, uagtet han selv var i kontakt med en anden kvinde, ligesom han skrev til hende, at hvis 

hun ikke kom hjem, ville han forlade hende. Retten har også lagt vægt på, at der er aflagt fuld 

tilståelse i sagen i henhold til kriminallovens §123, nr. 8, idet tiltalte selv, har rettet henvendelse til 

politiet og meldt sig. Derudover anser retten det som en formildende omstændighed, at 

sagsbehandlingstiden har været længere end 1 år. Henset til grovheden af volden, hvor der er 

anvendt en kniv, mod en sovende person, finder retten at prøvetiden skal fastsættes til 3 år, jf. 

kriminallovens § 129, stk. 2.  

 

Tiltalte foranstaltes med 4 månders betinget anbringelse i anstalt, jf. kriminallovens § 129, stk. 1, 

nr. 1, og nr.2, jf. stk. 2 jf. § 88, 1. pkt. 

 

Om omkostningerne 

Sagens omkostninger afholdes i henhold til retsplejelovens § 480, stk. 1, af statskassen. 

 

 T H I   K E N D E S   F O R   R E T : 

 

T idømmes betinget anbringelse i anstalt i 4 måneder. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes 

og bortfalder ved udløbet af en prøvetid på 3 år.  

 

Christina Johnsen 
           nla 

     


