
Opgave 1 - Hjem til Aarhus 
 
De spanske statsborgere Andrea og Nanna sad i november måned 2018 på en restaurant i Madrid. 
Andrea havde i mange år boet i Aarhus, men var måneden forinden flyttet retur til Spanien. Andrea 
fortalte, at hun i sommer havde været i Madrid for at besøge sin spanske kæreste Carlo. Sammen 
havde de indtaget betydelige mængder alkohol i Carlos lejlighed. Andrea havde endt med at være 
næsten bevidstløs af druk, og Carlo havde derfor båret hende i seng. Hun var vågnet op ved, at Carlo 
havde samleje med hende. Hun havde skubbet ham væk og råbt, at han var et svin, og om han troede, 
det var en grisefest. Carlo sagde, at det var den eneste måde, hvorpå han kunne få sex med hende, 
idet hun jo fastholdt de katolske dyder og først ville have sex, når de var blevet gift. Nanna fortalte, 
at hun i sommeren 2017 havde været udsat for en tilsvarende episode i Madrid med sin daværende 
spanske kæreste, Don. Hun følte sig på en måde selv medskyldig, da hun havde drukket alt for meget, 
og hun havde derfor aldrig tidligere fortalt historien til nogen. Andrea rådede Nanna til at fortælle det 
til hendes nye danske kæreste, Sander, som Nanna var flyttet sammen med i Aarhus i september 2018. 
 
Nogle dage senere rejste Nanna hjem til Aarhus, hvor hun fortalte Sander om episoden i sommeren 
2017. Sander blev sur på hende og mente, at hun havde været ”billig” og selv måtte have lagt op til 
det. Sander sagde, at nu var deres forhold nok slut. Herefter tog han på værtshus. Da værtshuset skulle 
lukke, ville Sander købe en flaske rom, som han kunne medtage fra værtshuset. Tjeneren, Tom, sagde, 
at rommen kostede 800 kr., men at Sander ikke kunne købe rommen, da kassen var gjort op. Sander 
fremtog en pistol og pegede med denne mod Tom og lagde 800 kr. på bardisken og sagde, at hvis 
ikke Tom udleverede en flaske rom, så ville han blive skudt. For at skræmme Tom og understrege 
alvoren affyrede Sander fra kort afstand et skud ca. 1 m til venstre for Toms ansigt. Skuddet ramte 
nogle flasker i baren, og et af glasskårene sprang hen og ramte Tom i ansigtet, hvorved han fik en 
flænge på kinden. Tom skyndte sig nu at udlevere flasken med rom, hvorefter Sander løb bort fra 
værtshuset.     
 
På strøget i Aarhus mødte Sander tilfældigvis Finn, som han aldrig havde brudt sig om. Sander slog 
Finn flere gange i hovedet med romflasken. Sander skulle til at slå Finn endnu en gang med 
romflasken, men Finn gav nu Sander to hårde knytnæveslag i ansigtet, hvorefter Sander løb sin vej. 
Sander fik kort efter kontakt med en taxi og pegede på chaufføren med pistolen, mens han sagde, at 
denne skulle stige ud af taxien, ellers ville han blive skudt. Chaufføren steg ud af taxien, og Sander 
kørte fra stedet i taxien. I Brabrand mødte Sander Gabriel og fortalte Gabriel om, hvordan han havde 
fået fat i taxien. Gabriel spurgte, om Sander ville sælge taxien for 100.000 kr., idet Gabriel så kunne 
videresælge bilen til en god ven. Sander modtog 100.000 kr. i kontanter, og Gabriel fik bilen. Sander 
savnede Nanna, og den følgende dag tog han hjem til deres fælles lejlighed. For at gøre hende glad 
havde han købt en masse god mad i Bilka. Han gav maden til Nanna og fortalte, at han havde skaffet 
pengene til indkøbet ved salget af taxien. Nanna tog imod maden og tilgav Sander for at have gjort 
forholdet forbi.     
 
Politiet modtog anmeldelser om det passerede og foretog afhøring af bl.a. Sander. Sander nægtede 
alt. 
 
1. Der ønskes en redegørelse for de impliceredes eventuelle strafansvar efter straffeloven. 
 
2. Skal der under en eventuel straffesag mod Sander medvirke lægdommere? 
  
  



Opgave 2 - Livstidsfangen 
 
Anders besøgte med jævne mellemrum sin onkel i det åbne fængsel Nr. Snede i nærheden af Horsens. 
Onklen – der gik under navnet Bent ”Bonecrusher” – var rocker og havde deltaget i rockerkrigen i 
1990’erne. Han var dømt for at have deltaget i planlægningen af to drab og sad inde på livstid. Anders 
tog afstand fra Bents fortid, men syntes samtidig, at det var hyggeligt at besøge Bent, der kunne 
fortælle en masse sjove anekdoter fra sin ungdom. I efteråret 2016 var Bent imidlertid kommet i 
stadigt dårligere humør. Han følte, at den nyansatte fængselsfunktionær, Frede, konstant chikanerede 
ham. Under et af Anders’ fængselsbesøg spurgte Bent, om Anders ville være behjælpelig med at 
skaffe Fredes adresse, da han havde en plan om at sende et par venner forbi Frede for at give ham en 
”lille lærestreg”. Anders indvilligede, idet han tænkte ved sig selv, at det umuligt kunne være ulovligt 
at skaffe sin onkel en adresse. Som tak for hjælpen gav Bent ham et tip: Inde i Horsens lå en 
købmandsforretning, der var ejet af en meget gammel købmand ved navn Gorm. Gorm var med årene 
blevet halvblind og halvdøv, og det var derfor altid muligt at nappe et par flasker, hvis man var tørstig.  
 
Senere på dagen fulgte Anders i al ubemærkethed efter Frede, da denne fik fri fra arbejde. Han 
sms’ede herefter Fredes adresse – Lyngvejen 7 – til Bent, der lovligt var i besiddelse af en 
mobiltelefon. Bent sms’ede adressen videre til Carl, der netop var blevet prøveløsladt fra sin tredje 
voldsdom med en reststraf på 3 måneder og en prøvetid på 1 år. Bent havde løbende beklaget sig til 
Carl over Frede og spurgt, om ikke Carl kunne tage forbi Frede og give ham et par på hovedet, når 
Carl var kommet ud. Carl kontaktede nu Dennis og satte ham ind i sagen. Sammen tog de kl. 15.45 
ud til Lyngvejen 7 og gemte sig bag en busk. De regnede med, at Frede fik fri kl. 16. Da der var gået 
en time, var Frede imidlertid ikke dukket op. De undrede sig over, at bilen holdt i garagen, for huset 
var helt mørkt. Dennis foreslog nu, at de passende kunne fordrive ventetiden med at tage lidt værdier 
med fra Fredes hus. Den var Carl med på. De var dog usikre på, om der var nogen hjemme, og trak 
for en sikkerheds skyld elefanthuer ned over deres ansigter. Dernæst kom de ind i huset ved at smadre 
en rude. Ovenpå vågnede Frede ved larmen. Han var syg og havde ikke været på arbejde. Han 
bevægede sig nedenunder, hvor han overraskede Carl og Dennis i færd med at tage sølvtøjet i 
lommerne. De sprang resolut på Frede og slog og sparkede ham flere gange, alt imens de råbte 
”hermed en lille hilsen fra gutterne i fængslet”. De løb derfra med sølvtøjet. 
 
Samme aften kom det i nyhederne, at en fængselsfunktionær var blevet overfaldet. Bent blev nu 
nervøs for, om Anders ville kunne holde tæt. Bent ringede til Carl for at få ham til at aflægge Anders 
et besøg, hvor Carl i bestemte vendinger skulle overbevise Anders om at holde sin kæft. Det 
indvilligede Carl i at gøre. Anders var imidlertid allerede gået i panik og havde skrevet en anonym 
anmeldelse om sagens sammenhæng til politiet og var herefter af frygt for selv at blive opdaget rejst 
ud af landet. Carl fik derfor ikke fat i Anders. På baggrund af det anonyme tip lykkedes det politiet 
at opklare sagen, og Bent, Carl og Dennis blev alle sigtet. Anders’ involvering blev aldrig opdaget. 
 
Nogle år efter – i julen 2018 – manglede Anders et par flasker snaps til en julefrokost. Han kom nu i 
tanke om Bents gamle tip. Han kørte forbi købmanden Gorm, og det lykkedes ham uden problemer 
at stjæle to flasker snaps. 



 
1. Gør rede for de impliceredes eventuelle strafansvar efter straffeloven. 
 
2. Hvilken betydning har det, at Carl begik forholdet under sin prøveløsladelse?   
 


