
Den 1. maj 2019 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i 

Qeqertarsuaq.  

 

[…] 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […]-3367 

 

[…] 

 

T forklarede på dansk blandt andet, ad forhold 1, at de var kørt fast ved en snedrive og kunne ikke 

komme fri. Det var ikke ham, som kørte bilen, da den kørte fast. De prøvede at skubbe den fri. Han 

var lige kommet i førersædet, da politiet kom og sigtede ham for spirituskørsel.  

 

Ad forhold 2, forklarede T, at det var rigtigt, at han optog billeder i retssalen i Nanortalik og satte 

det på facebook. Han vidste ikke, at han ikke måtte tage billeder fra retssalen.  

 

Ad forhold 3, 4 og 5 forklarede T, at det var rigtigt, at han blev stoppet af politiet på en ATV ved 

hotel Qeqertarsuaq. Den politimand, som stoppede ham var gal og provokerende. Han ville have 

haft sin ATV på værksted, men værkstedet havde ikke tid og derfor kørte han hjem med den.  

Det var rigtigt, at den ikke var registreret og at der ikke var forsikring på den. Han følte sig 

provokeret af politimanden og kørte fra ham, selvom politimanden sagde, at han skulle lade være.  

 

[…] 

V1 forklarede på dansk blandt andet, at han var ude at køre i politibilen, da han observerede T køre 

i en ATV, som ikke havde plader på, med en anden på bagsædet. Vidnet kørte efter T og selvom 

han havde blink og sirene tændt, kørte T bare videre. T stoppede til sidst og vidnet konstaterede at T 

ikke havde forsikring eller nummerplade på ATV-en. 

Vidnet oplyste T, at han ikke måtte køre videre på ATV-en, men han kørte bare fra ham.  

Dette skete i maj måned sidste år. Han kan ikke huske klokkeslættet. Anmeldelsesrapporten blev 

vist skrevet den samme dag, det kan han ikke huske. 

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede supplerende, at han ikke havde sin kæreste på bagsædet. Han var ellers på 

værksted for at få ATV-en synet, men de havde ikke tid, så han kørte hjem med den. Da han blev 

stoppet ved opslagstavlen ved hotellet var politimanden meget gal og provokerende. Politimanden 

sagde, at han skulle trække ATV-en hjem. Da tiltalte blev provokeret af politimannden, kørte han 

fra stedet. Episoden skete efter kl. 16.00. 

 

[…] 

 

V2 forklarede på dansk blandt andet, at de fik en anmeldelse om, at en folkevogn var kørt i grøften 

på Kongevej. Anmeldelsen lød på, at det så ud som om alle tre personer var fulde.  

Da de kom til stedet, kunne de konstatere, at der var 2 mænd som prøvede at skubbe bilen og der 

sad en på førersædet. 

Bilen sad fast i sneen ved grøften.  



På førersædet sad T, de andre 2 prøvede at skubbe bilen fri. Vidnet kan ikke huske om de andre 2 

personer blev afhørt eller om de fik navnene på dem.  

Ham der sad på førersædet var T.  

Der blev fundet genstande på bagsædet, blandt andet en computer i en taske og en mobiltelefon. Det 

var Ts computer og mobiltelefon. Han kan ikke huske, hvad de andre genstande var.   

 

[…] 

 

V3 forklarede på grønlandsk og dansk blandt andet, at han den 18. maj 2018 så en ATV ført af T 

køre forbi Pilersuisoq, om den kørte mod øst eller vest, kan han ikke huske. Han kunne kende 

føreren.  

Vidnet ringede til V1, som var hans kollega, og V1 ville undersøge sagen. Han kan ikke huske om 

det var efter fyraften eller lige før, det var ihvertfald ved 16-tiden. 

Vidnet kan ikke huske hvad for noget tøj T havde, men T havde ingen hjelm på. Vidnet så T køre 

forbi 1 gang.  

 

[…] 


