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Hedt i 2015, men
det bliver værre
Både DMI og Verdensna-
turfonden har tidligere
forudsagt det, og nu er
FN's vejragentur, WMO,
nået til samme konklu-
sion. 2015 bliver det var-
meste år, man nogen sin-
de har målt baseret på
havoverfladens gennem-
snitstemperatur.

Temperaturrekorden
skyldes vejrfænomenet
El Niño og menneske-
skabte temperaturstig-
ninger, skriver WMO i en
pressemeddelelse. Og
agenturet regner med, at
temperaturen vil stige i
2016.

Odense-lærere
bliver mere syge
Sygefraværet blandt
Odenses lærere er steget
med 17 procent på et år,
skriver DR Fyn på deres
hjemmeside.

– Lærerne har simpelt
hen for meget at lave.
Hver lærer har fået et
par timers mere under-
visning om ugen, men vi
har ikke fået mere forbe-
redelsestid. Og det slider
på folk, siger Dennis Vik-
kelsø, fællestillidsrepræ-
sentant for lærerne i
Odense, til DR Fyn.

Virus truer
milliard-eksport
Den danske milliardeks-
port af minkskind trues
nu af et voldsomt udbrud
af en frygtet og meget
smitsom husdyrsygdom.
Det skriver Finans.

Sygdommen, plasma-
cytose, har på kort tid
ramt omkring 130 mink-
farme i Holstebro-områ-
det, og alt tyder på, at
smittekilden er det foder,
der er brugt på farmene.

Alle farmene bliver nu
tømt for dyr, hvorefter
alt bliver vasket og des-
inficeret. Også avlsdyre-
ne på de smittede farme
bliver aflivet. FOTO: AP

650
soldater. Det bliver
Tysklands bidrag til
FN-missionen i Mali.
Udsendingen af solda-
terne har til formål at
lette presset på Frank-
rig i kampen mod Isla-
misk Stat-jihadister.

Søn: Jeg tilgiver far
Den drabssigtede ældste søn
delte i går sin sorg på Face-
book. Det skete i en åben
gruppe, der er rettet mod
muslimer i Danmark.

Sønnen skriver blandt an-
det, at han tilgiver sin far,
som var syg, og han håber, at
brugerne af Facebook-grup-
pen ikke vil skrive grimt om
den 58-årige.

Opslaget har fået en varm

modtagelse med over 5000 li-
kes og næsten 600 opmun-
trende og støttende kom-
mentarer.

Sønnen skriver, at han nat-
ten til i går drømte, at han
mødte sin mor, der sagde, at
hun var i Jannah (muslimsk
paradis, red.), og at sønnen
skulle tilgive sin far.
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BLODIGT DRAMA: – Jeg stak for at dræbe, forklarer 58-årig, 
der slog sin kone gennem 24 år ihjel i deres lejlighed på Nørrebro

STINE ESKILDSEN

Det var banale uoverens-
stemmelser over nyindkøbte
børnesko, der førte til, at en
58-årig mand tirsdag formid-
dag stak sin kone ihjel over
morgenmaden.

Det kom frem i et grund-
lovsforhør i går, hvor man-
den erkendte drabet. 

Han mødte op i retten iført
blåt tøj fra Københavns
Fængsler og sad stille og en
smule foroverbøjet under
hele retsmødet. Når han blev
spurgt om noget, svarede
han mumlende.

Drabet skete i parrets lej-
lighed på Tagensvej, og det
var deres voksne datter, der
slog alarm. Sammen har æg-
teparret fire børn – to voks-
ne og to mindreårige børn.
Og netop de små børn var
omdrejningspunktet i den
forklaring, den 58-årige har
afgivet til politiet. 

Råbte og skreg
Forklaringen blev læst op i
retten i går, og heraf fremgik
det, at den 58-årige mand
havde siddet og spist mor-
genmad med sin kone, da
hun, ifølge manden, begynd-
te at brokke sig over, at han

havde købt nye sko til to af
parrets drenge.

Diskussionen var en fort-
sættelse på et skænderi, som
parret havde haft dagen for-
inden, efter han havde taget
sine to yngste drenge med ud
for at købe tøj og sko.

– Hun var vred over, at jeg
havde brugt penge på tøj og
sko, og hun råbte og skreg og
sagde, at jeg var uansvarlig
og ikke kunne håndtere pen-
ge, har den 58-årige forkla-
ret.

– Og da hun så talte om det
igen, blev det for meget for
mig, forklarede han videre.

Stod bagved og stak
Derfor rejste han sig fra det
bord, de sad ved, gik hen til
køkkenskuffen og tog en
kniv. Derefter stillede han
sig bag konen, som fortsat
sad på sin stol.

Med overhåndsgreb stak
han kvinden i brystet; tre
gange i venstre side og en i
højre side.

– Jeg lagde kraft i min be-
vægelse. Jeg stak for at dræ-
be hende, forklarede man-
den, der ikke mente, at ko-
nen havde set, at han tog kni-
ven, og heller ikke, at han
stillede sig bag hende.

– Hun skreg, da jeg stak,
men gjorde ikke modstand,
forklarede den 58-årige.

’En pludselig indskydelse’
Manden, der har boet i Dan-
mark i 21 år, har tidligere
været under behandling for
skizofreni og forklarede, at
han ikke hørte stemmer el-
ler lignende, da han begik
drabet.

– Det var bare en pludselig
indskydelse, lød det fra man-
den, som i grundlovsforhø-
ret blev fængslet i foreløbig
27 dage.

Drabet skete cirka klok-
ken 10.40, og manden blev
anholdt på Tagensvej – ikke
langt fra parrets lejlighed –
otte minutter senere. Her
stod han iført en hvid kjortel
med blodpletter på og med
den højre arm smurt ind i
blod og prajede selv politiet
ind til siden. Anholdelsen
skete uden dramatik.

stes@eb.dk

Da hun så
talte om det

igen, blev det for
meget for mig

SKÆNDERI OM BØRNESKO
FØRTE TIL KNIVDRAB 

Det var i dette lejlighedskompleks på Tagensvej, at dra-
bet skete. FOTO: EKSTRA BLADET

Familietragedie
Den 58-årige mand blev anholdt
på Tagensvej – ikke langt fra den
lejlighed, hvor han kort forinden
havde stukket sin kone ihjel.
Indsat: Ekstra Bladet i går. 
FOTO: CHRISTIAN KRUHØFFER


