
NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI 

EQQARTUUSSUTIP 

ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

Ulloq 13. juni 2019 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani suliami 

 

sul.nr. K 089/19 

(Qeqqa Eqqartuussiviani sul.nr. 

KS-QEQ-92-2019) Unnerluussisussaatitaasut 

 (J.nr.5508-97431-00033-17) 

 illuatungaralugit 

 U1 

 Inuusoq ulloq […] 1994 

 (advokat Gedion Jeremiassen, Nuuk 

 j.nr. GK-89-19) 

 aamma 

 U2 

 Inuusoq ulloq […] 1982 

 (advokat Ulrik Blidorf, Nuuk 

 j.nr. 1-00458) 

 

oqaatigineqarpoq imaattoq 

 

EQQARTUUSSUT: 

 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqaqqaartuuvoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 22. 

februar 2019. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U1 eqqartuunneqarpoq uki-

uni sisamani qaammatinilu arfinilinni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortinneqarluni sisamariarluni nakuusersimasutut, marloriarluni aserorterisimasutut 

aamma ataasiarluni inoqammik toqutseriarnermut. 

 

U2 eqqartuunneqarpoq ukiuni pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortinneqarluni inoqammik toqutseriarnermut peqataasimasutut. 
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Pisimasumi P6-imut tunngatillugu unnerluutigineqartunit taarsiissuteqartoqarsinnaanera sil-

limaffigeqquneqarpoq. 

 

Piumasaqaatit 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa unnerluutigineqartunit nunatta eqqartuussisuuneqarfia-

nut suliareqqitassanngortinneqarpoq. U1 piumasaqaateqarpoq inoqammut toqutseriarsima-

nermut pinngitsuutinneqarnissamik aamma sakkukillisaaffigineqarnissamik. 

 

U2 piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik, tamanna pisinnaanngippat tulliullugu 

eqqartuussiviup eqqartuussutaa sakkukinnerpaaq. 

 

Unnerluussisussaatitaasunit U1-imut atatillugu piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqar-

fiup eqqartuussutaata atuuttussanngortinneqarnissaa aamma U2-mut tunngatillugu sakkort-

usaaffigineqassasoq. Taamatullu aamma unnerluussisussaatitaasunit sillimaffigeqquneqar-

poq suliami pinerluffigineqartup taarsiiffigineqarnissaata sillimaffigineqarnissaa. 

 

Tigummigallagaaqqaneq 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliap suliarineqarnerani unnerluutigineqartut tigummi-

gallagaaqqapput. 

  

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut suliap saqqummiunneqarnera 

Nakorsap politiinut uppernarsaataani P1-imut tunngasumi (pisimasoq 1, ilanngussaq E-1-1), 

ersersinneqarpoq, Sisimiuni napparsimmavimmi misissorneqarsimasoq ulloq 7. januar 2016. 

Makkua takuneqarsinnaasuni nassaarineqarput: 

 

 

 

”Ulussap saarngata qulaata tungaani saamerlermi takuneqarsinnaavoq ikeq sinai maniilakulut-

tut aamma timip ipiusartai. 5 cm-it missaanni takitigivoq 1 cm-itut ititigaluni aamma 0,5 cm-

itut silitsigaluni, oqaatigineqarpoq nalinginnaasumik amimigut malussarissuseqartoq. Pasi-

nartoqanngilaq ilorpasinnerusumi napisoqarsimanera. Isai isigisaalu pissusissamisoorput.” 

 

Nakorsaq naliliivoq aqqunarnerit qaangiuttussamik kingunipilutsitsissutaassasut soorlu anniarnikkut, 

sulisinnaanngikkallarnikkut aamma ataavartumik kingunipilutsitsissasoq qileroqalernermigut. 
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Nakorsap politiinut uppernarsaataani P2-mut atatillugu (pisimasoq 2, ilanngussaq E-1-1) er-

sersinneqarpoq, Sisimiuni napparsimmavimmi misissorneqarsimasoq ulloq 8. maj 2017. Ta-

kuneqarsinnaasunilu malkkua nassaarineqarput: 

 

”Niaqqup saarnga: niaqqumi saarngani qaavani amitsukujuumik pullanneqarpoq, 1x3 cm-it 

missaannik angitigisoq. 

Kiinaa: kilerneerarpassuit/amiialaternerit, aamma tallumigut saamiata tungaatigut. 

Tuia talerperleq: tilluusaq ammalortoq tuimi tunuatigut 

Seeqqui: seeqqui illuttut tilluusarput 

Tamatuma saniatigut misissortinnera pissusissamisoorpoq. Ilisimajunnaaqqasimanngilaq, 

aamma takussutissaqanngilaq qaratsamigut sajuppillatsitsisimaneranik.” 

 

Aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfia assinik takutitsivigineqarpoq, billardklubbimit assilisat ulloq 

7. maj 2017. 

 

Aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfia assinik takutitsivigineqarpoq, pisimasoq 4-mi taxa 

pineqartoq pillugu assilisat ulloq 7. maj 2017. 

 

Nakorsap politiinut uppernarsaataani P3-mut tunngatillugu (pisimasoq 5, ilanngussaq E-1-1) 

ersersinneqarpoq, Sisimiut napparsimmavianni misissorneqarsimasoq ulloq 26. maj 2018. 

Makkualu takuneqarsinnaasuni nassaarineqarput: 

 

”… ersaani talerperlermi kilerneq 3 cm x 1,5 cm-itut angitigisoq nutaamik aanaaqqammisoq. 

Niua saamerleq, talia aamma niaqqumi utugguatigut amerlasuunik amiialaterneqarpoq.” 

 

Nakorsaq misissuisoq naliliivoq P3 qaangiuttussamik isikkumigut kingunipilutsitsissasoq 

aammalu kiinamigut pigiuaannagassaminik qilerunissasoq. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfia P3-p assinginik takutitsivigineqarpoq, taakkua assil-

ineqarsimapput Kalaallit Nunaanni politiinit ulloq 29. maj 2018. 

 

Nakorsap politiinut uppernarsaataani P5-imut atatillugu (pisimasoq 7, ilanngussaq E-1-1) ers-

ersinneqarpoq, Sisimiut nappasimmaviani misissorneqarsimasoq ulloq 3. september 2018. 

Takuneqarsinnaasunilu makkua nassaarineqarput: 

 

”… 

Qingaani, siutaani aamma nujaani takuneqarsinnaavoq aak panernikoq. 

Kassermigut kilerneqarpoq, niaqqumi saarngata talerpiata tungaatigut aamma avaamigut mer-

sortippoq pingasunik, sisamanik aamma pingasunik kilulerlugit. 

Qaami amiatigut tilluusaqarpoq titarnilersukkatut isikkulinnik. 
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Kamippaat inikui? Qaavata qeqqani takuneqarsinnaavoq amiialaterneq 2x2 cm-itut angitigisoq. 

Ersaata naalani pullanneq 8x5 cm-itut angitigisoq, 4mm-tut pullannilik. Amia tilluusaqanngi-

laq. Isaata saamerliup ataa tungaani amiialaterneq. 

Siggui pullalaarput annikitsimik iluatigut talerpiata tungaatigut aanaarsimallutik. 

Isimi eqqaatigut illuttut amimigut pullappoq tilluusaqarluni. 

Talia talerperleq: 

Assaqqumigut amimigut killingiussaarissumik 10x7 cm-itut angitigisumik aappillerneqarpoq 

tukimut ammut timimi tungaanut, kiisalu akiani amimigut aappillerneqarluni. 

Paffiata talerperliup amia aappillerneqarpoq eqeqqumi nuuatigut anniarluni. 

Alleqqumi saarngata ataatigut anniarisaqarpoq. 

…” 

 

Nakorsaq misissuisoq naliliivoq, P5 qaangiuttussamik kingunipilutsitsissasoq sapaatit akun-

nerini 4-6 niaqqorlulluni, anniarluni isigisarlullunilu isimi eqqaatigut pullannini pissutiga-

lugit. 

 

Eqqartuussisuuneqarfik takutitsivigineqarpoq P5-ip assinginik Kalaallit Nunaanni politiit as-

silisimasaat ulloq 7. september 2018. 

 

Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq pisimasoq 8-mut atatillugu (ilanngussaq A-1-1) ilaa-

tigut ersersinneqarpoq, pisimasoq nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 19. oktober 2018 nal. 

18.20, P6-ip Kalaallit Nunaanni politiit attavigisimavai, nassuiaasimalluni ullaaq taanna 

nakuuserfigineqarsimalluni nal. 06.00 aamma 07.00-ip akornani najukkami unnerluussis-

summi oqaatigineqartumi. 

 

Nakorsap politiinut uppernarsaataani P6-imut atatillugu (pisimasoq 8, ilanngussaq E-2-1) ers-

ersinneqarpoq, Sisimiuni napparsimmavimmi misissorneqarsimasoq ulloq 19. oktober 2018. 

Misissorneqarnermini oqaatigivaa inuinnarni fiisterlutik saassunneqarsimalluni savimineq 

tilluut sakkugineqarluni avaamigut anaaneqarsimalluni, kiisalu timimigut niaqqumigullu ka-

suttarneqarsimalluni isimmigarneqarsimalluni. Takuneqarsinnaasuni nassaarineqartut 

eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaani allaaserineqarput. Taamatullu aamma nakorsap politi-

inut uppernarsaataani ersersinneqarpoq kilerneri merserneqarsimasut kiloqarsimalluni 15-

inik aamma 3-nik. 

 

Nassaarineqartut piffissami taaneqartumi oqaatigineqarnerattullu pisimasorineqarput. 

 

Nakorsap misissuisup nalilerpaa, P6 qaangiuttussamik kingunipilutsitsiujumaarpoq niaqor-

lulluni, silalulluni, aallussisinnaanermigullu ilungersorsinnaalluni. 
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Nakorsap politiinut uppernarsaataani allanneqarsimavoq, P6-ip misissorneqarnini suli 

naammassinngitsoq napparsimmavik qimakkumasimagaa, ajoqusernerillu takune-

qarsinnaasut tamarmik misissorneqartut journalimi allattorneqarsimasut. 

 

Nationalt Kriminalteknisk Centerip, Teknologisk Institutikkut suliarisimavaa pissuserisi-

masaatut sanaqqiineq, taanna takutitsivoq stempelip suliami portussutsip pineqartup nalaaniit 

nakkartinnera, assigalugu U1-ip sakiaata portoqataaniit. Pissuserisimasaatut sanaqqiinermi 

videoliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani takutinneqarpoq. 

 

Tassunga atasumik misissueqqissaarnermi nalunaarusiami (ilanngussaq 8, E-4-2) ilaatigut 

ersersinneqarpoq: 

 

”Aallarniut 

Center for Nanoprodukton og Mikroanalyse, Teknologisk Institutip Nationalt Kriminalteknisk 

Centerimut metalstempelip sakkortussusia aamma sukkassusia nakkartinnerani 125 cm-itut 

portutigisumiit naatsorsornissa siunertaralugu ilusilersugaq atorlugu imatut naatsorsuusiorsi-

mavoq: 

 

Misissuinermi tiguneqarsimavoq pigisaq una: 

 

KT 2: Koster 1. Metal stempel 23 kg missaanniitoq. 

 

Suliassami pineqartoq tassaavoq taanna motorstempeli sakissap nalaaniit natermi inummut na-

termi nalasumut nakkartinneqarnermigut ima sakkortutiginersoq niaqqup saarnganik in-

narliisinnaalluni. Naalagaaffiup politiiviniit oqaatigineqarsimavoq stempeli 22,75 kg-mik 

oqimaatsigisoq, angullu stempelimik iperaasoq 178 cm-itut angitigaluni. Assini takune-

qarsinnaavoq angut 178 cm-itut angitigisoq, taassuma stempeli tigummivaa sakissap portus-

susaata nalaatigut. Stempelip naqqa natermiit 125 cm-it missaanniippoq. 

 

… 

 

Inerniliinermi eqikkaaneq 

Misissuinermi isumaqartoqarpoq stempeli KT 2, oqimaassuseqartoq 22,75 kg-mik nak-

kaaneqarsimasoq 125 cm-itut portutigisumiit, assigalugu 125 cm-imiit nakkaaneqartoq, imaal-

luni nalinginnaasumik angutip 178 cm-itut angitisup sakiaata portoqataaniit. Pissutsini taamaat-

tuni stempeli sukkassuseqarpoq 16 km/t sakkortussusia 223 J-illuni angutip niaquanut tunner-

mini. Qaqqortariarsuaq kokossi inuup niaquata saarngutut isigigutsigu assersuutitut, misiliinerit 

naatsorsuinerillu suliarineqartut takutippaat, eqquinermi sakkortussuseq stempelip KT 2-p 

aamma inuup niaquata saarngata imminnut aporneranni, niaqqup saarnga in-

narlerneqarsinnaasoq. 
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…” 

 

Statsobducent, professor, ph.d. […]-ip ilassutitut nalunaarusiaani ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”… 

 

Videomi takuneqarsinnaavoq misiliineq siulleq, tassani stempelimik puulukip niaquata siuni-

anik eqquisoq. Videomi takuneqarsinnaanngikkaluarpoq annertuumik aqqunartitsisoqarnersoq. 

Aappaassaanik misliinermi stempelip qaqqortariarsuaq kokossi eqqorpaa, taannalu sequmiivil-

luni sequmippoq. 

 

Taamatullu aamma oqaatigineqassaaq puulukip niaquata ilusia pissusialu inuup niaquanit al-

laanerummat, taamaattumillu assersuutitut atornera tunuarsimaarfigineqangaatsiartumik pi-

sussaalluni. 

 

Pissuserisimasaatut sanaqqiinertut suliarineqarsimasoq pissutissaqartitsilinngilaq inernili-

uteriikkamik allannguissutaassalluni. 

 

…” 

 

Suliami pineqartumi stempeli misissuigassanik tigusiffigineqarsimavoq. Misissugassat misis-

sorneqarsimapput Retsmedicinsk Institut Københavnimi Universitetip Retsgenetisk afdelin-

gianit.  Retsgenetiskemik nalunaarusiami 28. november 2018 (pisimasoq 8, ilanngussaq E-9-

1) ersersinneqarpoq ilaatigut: 

 

”… 

 

a) KT nr. 3: Vatpindi atorlugu misissugassatut tigusat 

Nassitsisoq malillugu qulakkeerineq KT 2-miit: stempelip savimerngup tigummiviata 

sinaaniit qooqqersimaneraniillu. 

 

Vatpindimik misissugassaqtigusaq takutitsivoq inuup dna-vanik. Misissugassatut tigusap 

imarivai dna inunnit pingasunit amerlanerusut, taakkunannga ataaseq angutaalluni. 

 

a) KT nr. 4:  Vatpindi atorlugu misissugassatut tigusat  

b) Nassitsisoq malillugu qulakkeerineq KT 2-miit: Stempelip savimerngup sinaanit  

c)  

Vatpindimik misissugassaq tigusaq takutitsivoq inuup dna-vanik. Misissugassatut tigusap 

imarivai dna inunnit pingasunit amerlanerusut, taakkunannga ataaseq angutaalluni. 

 

a) KT nr. 5: Vatpindi atorlugu misissugassatut tigusat 

b) Nassitsisoq malillugu qulakkeerineq KT 2-miit: ipeq stempelip savimerngup naqqaneersoq 
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Vatpindimik misissugassaqtigusaq takutitsivoq inuup dna-vanik. Misissugassatut tigusap 

imarivai dna inunnit pingasunit amerlanerusut, taakkunannga ataaseq angutaalluni. 

 

a) KT nr. 6: Vatpindi atorlugu misissugassatut tigusat 

b)  

Nassitsisoq malillugu qulakkeerineq KT 2-miit: Stempelip savimerngup naqqata qaava ta-

maat 2 cm-ip missaaniit 

  

Vatpindimik misissugassaqtigusaq takutitsivoq inuup dna-vanik. Misissugassatut tigusap ima-

rivai dna inunnit pingasunit amerlanerusut, taakkunannga ataaseq angutaalluni. 

 

…” 

 

 

U1-ip aamma P6-ip DNA profilii sanilliunneqarput misissugassatut tigusanut stempelimeer-

sumit misissorniarlugu ilimanaateqarnersoq DNA misissugassatut tigusat P6 aamma U1-

imeersuuneri. Retsgenetiskimik nalunaarusiami 28. november 2018-imeersimi (pisimasoq 8, 

ilanngussaq E-9-2) ilaatigut ersersinneqarpoq: 

  

”… 

 

Nassitsisoq malillugu qulakkeerineq KT 2-miit: metalstempelip tigummiviata sinaanit qooqqer-

simaneraniillu.   

… 

 

Misissorneqartup qulaani eqqaaneqartup biologiskemik takussutissartaa DNA-kut ilisar-

naataaniit paasinarsisinneqarpoq dna-p misissorneqartup ilaa U1-iminngaaneersunnginnera. 

 

… 

 

Nassitsisoq malillugu qulakkeerineq KT 2-miit: metal stempelip sinaaniit  

… 

 

Misissorneqartup qulaani eqqaaneqartup biologiskemik takussutissartaa DNA-kut ilisar-

naataaniit paasinarsisinneqarpoq dna-p misissorneqartup ilaa U1-iminngaaneersunnginnera. 

 

… 

 

a) Nassitsisoq malillugu qulakkeerineq KT 2-miit: ipeq stempelip savimerngup naqqaneersoq 

 

… 
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Takussutissap dna-kut ilisarnaataanik naatsorsuinermi dna-p misissorneqartup ilaa ataaseq dna-

p misissorneqartup ilaata taassuma inummit inuiaqatigiit kalaallit akornanni arlaaneersuunis-

saanut naleqqiullugu P6-imeersuuppat tamanna 8000-leriaammik ilimanarnerusumik qu-

larnarunnaarsinneqarpoq. Naatsorsuusiortoqarpoq tunngaviutinneqarluni dna misissorneqartoq 

inunnit marlunnit taakkunanngarpianeersuusoq, aamma dna-p misissorneqartup ilaata aappaa 

inummit inuiaqatigiit kalaallit akornanni arlaaneersuusoq. Naatsorsuineq P6-ip qanigisaanut 

naleqqiussinermi atuutinngilaq. 

 

 

… 

 

Nassitsisoq malillugu qulakkeerineq KT 2-miit: Stempelip savimerngup naqqata qaava tamaat 

2 cm-ip missaaniit 

 

… 

Takussutissap dna-kut ilisarnaataanik vatpinde atorlugu naatsorsuinermi dna-p misis-

sorneqartup ilaa ataaseq dna-p misissorneqartup ilaata taassuma inummit inuiaqatigiit kalaallit 

akornanni arlaaneersuunissaanut naleqqiullugu P6-imeersuuppat tamanna 300-leriaammik ili-

manarnerusumik qularnarunnaarsinneqarpoq. Naatsorsuusiortoqarpoq tunngaviutinneqarluni 

dna misissorneqartoq inunnit marlunnit taakkunanngarpianeersuusoq, aamma dna-p misis-

sorneqartup ilaata aappaa inummit inuiaqatigiit kalaallit akornanni arlaaneersuusoq. Naatsor-

suineq P6-ip qanigisaanut naleqqiussinermi atuutinngilaq. 

 

 

 

…” 

 

Retsgenetiskep afdelingia aamma nalilersuisimavoq qanoq ilimanartiginersoq DNA-mik mi-

sissugassaq nassaarineqartup P6-imeersuunera sanilliunneqarluni kalaallit nunaanni inummit 

allameersuusinnanera. Retsgenetiskemi nalunaarusiami 12. december 2018-imeersumi (pisi-

masoq 8, ilanngussaq E-9-3) ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

… 

 

Nassitsisoq malillugu qulakkeerineq KT 2-miit: ipeq stempelip savimerngup naqqaneersoq 

 

… 

 

Takussutissap dna-kut ilisarnaataanik vatpinde atorlugu naatsorsuinermi dna-p misis-

sorneqartup ilaa ataaseq dna-p misissorneqartup ilaata taassuma inummit inuiaqatigiit kalaallit 

akornanni arlaaneersuunissaanut naleqqiullugu P6-imeersuuppat tamanna 1.000.000-le-



 9 

riaammik ilimanarnerusumik qularnarunnaarsinneqarpoq. Naatsorsuusiortoqarpoq tunngavi-

utinneqarluni dna misissorneqartoq inunnit marlunnit taakkunanngarpianeersuusoq, aamma 

dna-p misissorneqartup ilaata aappaa inummit inuiaqatigiit kalaallit akornanni arlaaneersuusoq. 

Naatsorsuineq P6-ip qanigisaanut naleqqiussinermi atuutinngilaq. 

 

 

… 

 

Nassitsisoq malillugu qulakkeerineq KT 2-miit: Stempelip savimerngup naqqata qaava tamaat 

2 cm-ip missaaniit 

 

… 

 

 

Takussutissap dna-kut ilisarnaataanik vatpinde atorlugu naatsorsuinermi dna-p misis-

sorneqartup ilaa ataaseq dna-p misissorneqartup ilaata taassuma inummit inuiaqatigiit kalaallit 

akornanni arlaaneersuunissaanut naleqqiullugu P6-imeersuuppat tamanna 24.100-leriaammik 

ilimanarnerusumik qularnarunnaarsinneqarpoq. Naatsorsuusiortoqarpoq tunngaviutinneqarluni 

dna misissorneqartoq inunnit marlunnit taakkunanngarpianeersuusoq, aamma dna-p misis-

sorneqartup ilaata aappaa inummit inuiaqatigiit kalaallit akornanni arlaaneersuusoq. Naatsor-

suineq P6-ip qanigisaanut naleqqiussinermi atuutinngilaq. 

 

 

…” 

 

Stempeli pineqartoq kiisalu taassuma assilineqarnera nunatta eqqartuussisuuneqarfianut 

takutinneqarput. Taamatullu aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfianut takutinneqarput 

P6-ip avaamigut aqqunarneri, taakkua Kalaallit Nunaanni Politiit assilisimavaat Sisimi-

uni napparsimmavimmi ulloq 19. oktober 2018. Taamatullu aamma takunneqarlutik P6-

ip niaquanik assilisat, taakkua assilineqarsimapput killisiuinermut atatillugu ulloq 23. 

oktober 2018. 

 

Pinerliiviup assilineqarneranik nunatta eqqartuussisuuneqarfia takutitsivigineqarpoq, taakkua 

assilineqarsimapput ulloq 25. oktober 2018. 

 

Nassuiaatit 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarput unnerluutigineqartut U1 aamma U2 ki-

isalu ilisimannittut P6, I6, U4 aamma I7.  
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U2 ilassutitut nassuiaateqarpoq, takusaqanngilaq susoqarneranik. Nammineq qanoq 

iliuuseqanngilaq. Inatsit tunngaviusoq naapertorlugu killisiorneqarnerminit issuaaffigineqar-

poq, taanna eqqartuussisoqarfimmi eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni is-

suarneqarmavoq ulloq 27. oktober 2018, qupperneq 4, immikkoortoq 6, tassani ersersinneqar-

poq: ”U1-ip P6 saassuppaa, takuvaa pinerlineqartoq pingasoriarlugu tillukkaa, uppimmallu 

marloriarlugu isimmikkaa. U1-ip stempeli tigummagu, nammineq isumaqarluni barstoleusoq, 

soorunami unitsippaa anillallunilu”. Tassunga nassuiaavoq U1 tigullugu unitsinniarsimal-

lugu. U1-ip stempeli naloriuteqqammeraa. Kingorna ingerlapput. Eqqartunngilaat susoqassa-

nersoq I6-imukarunik. U1-ip stempeli kivimmagu nammineq U1-imiit 2 meterimik ungasit-

sigivoq. Qularnaatsumik 1 meteri sinnerlugu. Suna tamarmi sukkasoorujussuarmik pivoq. 1 

sekundip missaani. U1 unitsissallugu angumerisinnaanagu pisoq sukkangaarmat. Aamma ta-

maniipput I6, I7, P6, ham, U1, U4 aamma X5. Taakkua eqqaamasinnaavai. U1 aamma P6 

fjernsynip eqqaani qeqarput. U2 aamma X5 tunuminiittut. Naluvaa qanoq tunumini ungasit-

siginersut immaqa 1 meterip missaanni. I6 aamma I7 sofap eqqaaniipput. Nammineq P6 

nakuuserfiginngilaa. Eqqaamanngilaa allanit U1 unitsinniarneqarnersoq. Immaqa ullumikkut 

atukkani tujuuluaraq atorpaa. Kondiskoqarpoq. Arsartartuuvoq. Meeraallunili arsartartuuvoq.  

 

U1 ilassutitut nassuiaavoq, imilersimalluni nal. 18.00 missaani. U2-mukarami silaarus-

simavoq. Taamanikkut U2 Kussangasumi najugaqarunarpoq. U2-miilluni silattorpoq aamma 

eqqaamavaa klubbimiilluni. Klubbimeereerlutik U2-mut uterunarput. Kammalaataa I6 Ber-

thelsensvejimi najugaqarpoq. Pisimasoq pivoq imilernerminiit nalunaaquttap akunneri 12-it 

qaangiuttut. Pisimasumi P6-imiit allaniillu sumi saassunneqarsimanerminut tunngatillugu 

nassuiaavoq, nammineq nalullugu sooq saassuteriataarneqarsimanerluni. Taakkua Facebook 

aqqutigalugu nassippaanni, aperiniaraluarpai, sooq, taava saassuppaanni. 

 

I7 ilassutitut nassuiaavoq, unnuk taanna imerpiarsimanani. Takkukkami aalakuulaarpoq, un-

nuallu ingerlanerani imeqqilaarluni. U1 ilanilu takkummata nammineq akunnattumik 

aalakoorpoq. U1 ilaalu illumut apuukkamik aalakoorput. Tamaasa sukumeeqqissartuumik 

eqqaamasinnaanngilai, unnuk taanna assut pisoqarfiummat, namminerlu aalakuulaarluni. Ilai 

isaammata P6 inimi qeqarpoq. Eqqaamanngilaa qanoq ililluni P6 natermi nalalersimanersoq. 

P6 natermi nalavoq tillutsikkami. Stempeli ataaseriarlugu miloriunneqarpoq. Eqqaamanngi-

laa arlaata U1 unitsinniarsarineraa. Inimi qulleq ikumavoq. Eqqaamanngilaa U2 sumi nikor-

fanersoq U1-ip stempeli miloriummagu, kisianni U2 tamatuma nalaani inimiippoq. Pisup 

kingornatigut stempeli illumut utertitsillugu aavaa.   
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P6 ilassutitut nassuiaavoq eqqaamanagu unnuk taanna U2 isersimanersoq. Pisimasoq pim-

malli annialernikuuvoq sulilu ullut tamaasa niaqqumini qileqqumigut anniartarluni. Niaqor-

lukulaartarpoq. Pisimasup kingornatigullu suliniarsarivoq unittoorumanani, malugisinnaal-

luguli tamanna imminut pitsaasuunngitsoq. 

 

I6 ilassutitut nassuiaavoq, eqqaamasani malillugit P6 nammineerluni illumiit anivoq ambu-

lance takkummat. Eqqaamanngilaa P6 oqaaseqarnersoq. Tamatuma nalaani sila taarunarpoq. 

Ini qaamavoq qaamavallaaranili. 

 

 

U4 ilassutitut nassuiaavoq, eqqartorsimanngikkitsik P6-ip I6-imut nangigiarsimanera. U2-p 

aamma U1-ip P6 taanngilaat. Eqqaamanngilaa sianerfigitinnerlutik imaluunniit SMS-erfi-

gitinnerlutik nangigiartoqarsimanera paasigamikku. Naluvaa kina nangigiartoqarneranik ka-

lerritinnersoq. 

 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Nassuiaasoqareerneratigut tunngavigineqarpoq U1 aamma U2 takkuteqatigiissimasut allat 

marluk ilagalugit I6-ip najugaanut ullaakkut nal. 06.00-ip eqqaani ullormi 19. oktober 2019. 

Taamatullu aamma tunngavigineqarsinnaalluni U1-ip piffimmut takkuteqqammerluni P6 ar-

laleriarlugu kiinaatigut timaatigullu kasuttarsimagaa isimmigarlugulu, unnerluussisummi 

oqaatigineqartutut. Taamatullu aamma tunngavigineqarluni U2, P6-imut nakuusernermut 

peqataasimasoq kiinaatigut minnerpaamik ataasiarlugu isimmissimallugu. 

 

Taamaattoqarsimaneratigut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq, U1 aamma U2 

peqatigiillutik P6-imut nakuusersimasut, taanna arlaleriarlugu kiinaatigut timaatigullu tillua-

ramikku isimmittarlugulu natermi imminut ikioriarsinnaanani nalasoq. 

 

Nassuiaasoqareerneratigut tunngavigineqartariaqarpoq U1-ip ataasiarlugu stempeli P6-imut 

miloriussimagaa. Nassuiaatigineqartut tunngavigalugit nunatta eqqartuussisuuneqarfiata 

naammattumik qularnaassisillugu uppernarsinngilaa, U1-ip P6 stempelimik milornissaa sioq-

qullugu kasussimagaa. U2-p aamma I7-ip nassuiaanerisigut, sanilliunneqarlutik aqqunarnerit 

paasineqarsimasut, tunngavigineqartariaqarpoq stempeli P6-ip tunuanut miloriunneqarsima-

soq tassanilu uppissimasoq taamaalilluni P6 avaamigut stempelimik eqqortilluni. Pissuserisi-

masaatut sanaqqiineq tunngavigalugu isumaqartoqartariaqarpoq toqqaannartumik niaquata 

tungaanut milorsineq annertunerujussuarmik P6-ip niaquanik aqqunaasimassagaluarmat. 

Taamaattoqarsimaneratigut uppernarsineqanngilaq U1-ip piaarineratigut P6 ajornerusumik 

aqqunarsimanngimmat. Taamaalilluni suliami pisimasoq 8 pinerluttulerinermi inatsimmi § 

88-mut nakuusernermut atatinneqalerpoq allaaserineqarsimaneratut annertutigisumik.  
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Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata uppernarsineqartutut isiginngilaa U2-p ilisimasimagaa 

imaluunniit siumut nalunngereeraa U1-ip nakuusernermi sakkumik atuijumaarnera. Taamaat-

tumik aammalu nassuiaasoqareerneratigut tunngavigineqartariaqarpoq, U2, U1-imiit miiterip 

ataatsip aamma miiterit pingasut akornanni ungasitsigisimasoq stempeli miloriunneqarmat, 

kiisalu pisoq sukkasoorujussuarmik pisimammat aammalu pisoq unilluni piffissaq sivikitsu-

aqqap iluani, taamaalilluni U1-ip stempelimik miloriarneranut pinerluttaalisitsinermi inatsit 

naapertorlugu akisussaatinneqartutut isigineqarsinnaanani. Taamaattumik U2 stempelimik 

atuisimanermut tunngasortaani peqataasimasutut unnerluutigineqarnerminut pinngitsuutin-

neqarpoq. 

 

Tamarmiusunit isumaqatigiissutigineqarpoq U2-mut pineqaatissiissutip aalajangersarneqar-

nerani qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsimaunut inissiisarfimmiittussanngortin-

neqassasoq. Taamaalilluni pingaartinneqarpoq P6-ip pissutissaqanngitsumik saasunneqar-

nerani peqqarniitsumi peqataasismasoq, U1 peqatigalugu iliuuserineqartumi. 

 

Suliami pisimasoq 8-p saniatigut U1 suliami matumani eqqartuunneqarpoq sussuseqann-

gitsunut nakuusernerit pisimasut sisamat, taakkua piliarineqarsimapput piffissami 7. januar 

2017-imiit 2. september 2018-ip tungaanut. Pisimasuni marlunni U1-ip pinerlineqartut arlale-

riarlugit kiinaasigut tilluartarsimavai. Pisimasumi ataatsimi inummik allamik peqateqarluni 

nakuuserneruvoq, ilanngunneqarluni højtalerimik milorsineq, pinerlineqartoq kiinaatigut ki-

lerlugu 3 x 1,5 cm-itut angitigisumik. Pisimasoq 7-mi pineqartoq tassaalluni pinerlineqartu-

mut kiinaatigut niaquatigullu tilluaaneq isimmittaanerlu annertuumik aqqunartitsiffiusumik. 

Taamatullu aamma U1 eqqartuunneqarpoq marloriarluni aserorterisimasutut. Pisimasuni 

taakkunani U1-ip pisuunermik apeqqutit suliareqqitassanngortissimanngilai. 

 

Taamatullu U1 marloriarluni nakuusersimasutut eqqartuussaasareernikuuvoq. Iperagaavoq 

december 2016-imi, suliamilu matumunnga tunngasuteqartumik pisisimasoq siulleq piliarisi-

mallugu januar 2017-imi. Tassa imaappoq siusinnerusukkut nakuusernermut eqqartuussaas-

sutigisaminit iperagaagami piffissaq sivikitsuararsuaq qaangiuttoq nakuuserneq piliarisimal-

lugu. Suliami matumani pisimasuni tallimani pissutissaqanngitsumik nakuusernerit 

eqqartuussaassutigivai, arlaleriarluni inunnik allanik peqateqarluni aammalu sakkoqarluni 

iliuuseqartarsimalluni. Taamaattumik isiginiarneqarluni peqqarniitsorujussuarmik aamma 

ulorianartumik sakkoqarsimammat pisimasoq 8-mi, naapertuuttutut isigineqarpoq pineqaatis-

siissutip aalajangersarneqarnera ukiuni pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfim-

miittussanngortinneqarnermik. 

 

P6-ip taarsiiffigineqarnissamik piumasaqaataanut atatillugu, nakorsamit paasissutissanik pi-

niartoqaqqaassaaq taarsissutissat annertussusilerneqannginneranni.  
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TAAMAATTUMIK  EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U2 qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqar-

poq. 

 

U1 ukiuni pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

***  

Den 13. juni 2019 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 089/19 

(Qeqqa Kredsrets sagl.nr. 

KS-QEQ-92-2019) Anklagemyndigheden 

 (J.nr.5508-97431-00033-17) 

 mod 

 T1 

 Født den […] 1994 

 (advokat Gedion Jeremiassen, Nuuk 

 j.nr. GK-89-19) 

 og 

 T2 

 Født den […] 1982 

 (advokat Ulrik Blidorf, Nuuk 

 j.nr. 1-00458) 

 

afsagt 

 

D O M: 

 

 

Kredsrettens dom  

Dom i første instans blev afsagt af Qeqqa Kredsret den 22. februar 2019. Ved dommen blev 

tiltalte T1 idømt anstaltsanbringelse i 4 år og 6 måneder for fire tilfælde af vold, to tilfælde af 

hærværk og et tilfælde af forsøg på manddrab.  
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T2 blev idømt 3 års anstaltsanbringelse for medvirken til forsøg på manddrab.  

 

Der blev taget forbehold for så vidt angår erstatning til F6 i forhold til begge tiltalte. 

 

Påstande 

Kredsrettens dom er anket til landsretten af de tiltalte. T1 har nedlagt påstand om frifindelse 

for forsøg på manddrab og formildelse. 

 

T2 har nedlagt påstand om frifindelse, subsidiært rettens mildeste dom. 

 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom for så vidt angår T1 og 

skærpelse for så vidt angår T2. Endvidere har anklagemyndigheden taget forbehold for erstat-

ning til de forurettede i sagen. 

 

Tilbageholdelse 

De tiltalte har været tilbageholdt under landsrettens behandling af sagen. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Det fremgår af Politiattest vedrørende F1 (forhold 1, bilag E-1-1), at han har været undersøgt 

på Regionssygehuset i Sisimiut den 07. januar 2016. Der blev konstateret følgende objektive 

fund: 

 

”Over venstre kindben ses gabende sår med uregelmæssige kanter og vævsbroer. Ca. 5 cm 

langt, 1 cm dybt og 0,5 cm. bredt, F1 angiver normal sensibilitet af huden. Ingen mistanke til 

underliggende fraktur. Øjne og syn normale.” 

 

Det var lægens vurdering, at skaderne ville medføre forbigående mén i form af smerter, ingen 

uarbejdsdygtighed og varige mén i form af ar dannelse. 

 

Det fremgår af Politiattest vedrørende F2 (forhold 2, bilag E-1-1), at hun har været undersøgt 

på Regionssygehuset i Sisimiut den 8. maj 2017. Der blev konstateret følgende objektive 

fund: 

 

”Kranie: aflang hævelse på toppen af kraniet, ca. 1x3 cm. 

Ansigt: talrige små sår/hudafskrabninger, også under hagen på ve side. 

hø. skulder: blåt mærke, rundt, bag på skulder 
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Knæ: blå mærker på begge knæ 

Derud over normal undersøgelse. Der har ikke været bevidstløshed, ej heller tegn til hjernery-

stelse.” 

 

Der har for landsretten været vist fotos, som er taget af Grønlands Politi den 7. maj 2017 i 

Billardklubben.  

 

Der har endvidere været vist fotos, som er taget den 7. maj 2017 af den taxa, der er omhandlet 

i forhold 4. 

 

Det fremgår af Politiattest vedrørende F3 (forhold 5, bilag E-1-1), at han har været undersøgt 

på Regionssygehuset i Sisimiut den 26. maj 2018. Der blev konstateret følgende objektive 

fund: 

 

”… en flænge på højre kind, 3 cmx1,5 cm i størrelse og med frisk blødning. Mange hudafskrab-

ninger i venstre ben, arm og på hovedbund.” 

 

 

Den undersøgende læge vurderede, at F3 ville få forbigående kosmetisk mén og et permanent 

ar i ansigtet.  

 

Der har i landsretten været vist fotos af F3, som er taget af Grønlands Politi den 29. maj 2018. 

 

Det fremgår af Politiattest vedrørende F5 (forhold 7, bilag E-1-1), at han har været undersøgt 

på Regionssygehuset i Sisimiut den 3. september 2018. Der blev konstateret følgende objek-

tive fund: 

 

”… 

 

Der ses en del indtørret blod omkring næse, øre og i håret.  

Flænge i huden på issen, på højre side af kraniet og i baghovedet syet med hhv. 3, 4 og 3 sting. 

Hen over hele panden ses rødt/blåt mærke i huden i et stribet mønster. Evt. aftryk fra en sko? 

Midt i panden ses en ca. 2x2 cm hudafskrabning. Hævelse over højre kind i et område ca. 8x5 

cm. Ca. 4 mm højt. Huden uden misfarvning. 

Mindre hudafskrabning under venstre øje. 

Læber let hævede med mindre underhudsblødning på indersiden af underlæben på højre side. 

Blodansamling i huden og hævelse omkring begge øjne.  

Højre arm: 

På overarmen ses en ca. 10 x 7 cm velafgrænset rød misfarvning af huden skråt nedad ind mod 

kroppen, samt et mindre rødt mærke i huden overfor. 

Højre håndled med rød misfarvning af huden og smerter på lillefingersiden. 
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Øm på underkanten af venstre kæbeknogle. 

 

…” 

 

Den undersøgende læge vurderede, at F5 ville få forbigående mén i en periode på 4 – 6 uger 

i form af hovedpine, smerter og forbigående synsforstyrrelser grundet hævelse ved øjnene.  

 

Der har i landsretten været vist fotos af F5, som er taget af Grønlands Politi den 7. september 

2018. 

 

Af anmeldelsesrapport vedrørende forhold 8 (bilag A-1-1) fremgår blandt andet, at forholdet 

blev anmeldt den 19. oktober 2018 klokken 18.20, hvor F6 kontaktede Grønlands Politi og 

forklarede, at han havde været udsat for vold samme morgen mellem klokken 6.00 og 7.00 

på den adresse, der fremgår af anklageskriftet.  

 

Det fremgår af politiattest vedrørende F6 (forhold 8, bilag E-2-1), at han har været undersøgt 

på Regionssygehuset i Sisimiut den 19. oktober 2018. Han oplyste ved undersøgelsen, at han 

var blevet overfaldet til en privat fest og slået i baghovedet med et knojern, samt slået og 

sparket på overkrop og hoved. De objektive fund er beskrevet i kredsrettens dom. Af politi-

attesten fremgår videre, at flængerne blev syet med henholdsvis 15 og 3 sting. 

 

Det forefundne kunne antages at være fremkommet på den angivne tid og måde. 

 

Den undersøgende læge vurderede, at F6 ville få forbigående mén i form af hovedpine, svim-

melhed, koncentrationsbesvær. 

 

Det er noteret i politiattesten, at F6 valgte at forlade sygehuset før endt undersøgelse, og at 

alle objektive skader var blevet undersøgt og beskrevet i journalen. 

 

Nationalt Kriminalteknisk Center under Teknologisk Institut har udarbejdet en rekonstruk-

tion, der viser af tab af det stempel, som sagen omhandler fra en højde, der svarer til T1s 

brysthøjde. En video med rekonstruktionen har været vist i landsretten. 

 

Af den tilhørende analyserapport (forhold 8, bilag E-4-2) fremgår blandt andet: 

 

”Introduktion 

Center for Nanoprodukton og Mikroanalyse, Teknologisk Institut har for Nationalt Kriminal-

teknisk Center med henblik på at beregne et metalstempels energi og hastighed ved tab fra 125 

cm over gulvniveau opstillet en simpel teoretisk model med efterfølgende beregninger. 
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Der er til undersøgelsen modtaget følgende effekt: 

 

KT 2: Koster 1. Metal stempel på ca. 23 kg. 

 

Opgaven drejer sig om, hvorvidt et motorstempel, som er tabt fra brysthøjde mod en på gulvet 

liggende person, har energi nok til at forsage kraniebrug. Det er fra Rigspolitiet oplyst, at stem-

plet vejer ca. 22,75 kg, og at manden, som taber stemplet, er 178 cm høj. På billederne ses en 

mand med en højde på 178 cm, som holder stemplet i brysthøjde. Bunden af stemplet er ca. 125 

cm over gulvniveau. 

 

… 

 

Sammenfatning af resultater 

Der er i undersøgelsen antaget, at stemplet KT 2, der vejer 22,75 kg, er tabt fra en højde på 125 

cm, hvilket svarer til naturlig brysthøjde på en mand med en højde på 178 cm. Under disse 

forudsætninger vil stemplet have en hastighed på 16 km/t og en energi på 223 J ved sammen-

stødet med mandens hoved. Under antagelse af, at en kokosnød og et menneskekranium er 

sammenlinelige viser de udførte forsøg og beregninger, at der er tilstrækkelig energi i sammen-

stødet imellem stempel KT 2 og et menneskekranie til at forårsage kraniebrud. 

 

…” 

 

Af supplerende erklæring udarbejdet af statsobducent, professor, ph.d. […] fremgår blandt 

andet: 

 

”… 

 

På videoen ses første forsøg, hvor stemplet rammer et grisehoved på den flade del over trynen. 

På videoen kan der ikke umiddelbart erkendes store læsioner. I andet forsøg rammer stemplet 

en kokosnød, som splintres fuldstændigt. 

 

Det skal i øvrigt bemærkes, at form og egenskaber på et grisehoved er forskellig fra et menne-

skehoved, og at sammenligning derfor skal foregår med en del forbehold. 

 

Den foretagne rekonstruktion giver ikke anledning til ændring i den allerede foretagne konklu-

sion. 

 

…” 
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Der er taget prøver fra det stempel, som sagen omhandler. Prøverne er undersøgt af Retsge-

netisk Afdeling under Retsmedicinsk Institut ved Københavns Universitet. Det fremgår af 

retsgenetisk erklæring af 28. november 2018 (forhold 8, bilag E-9-1) blandt andet: 

 

”… 

 

a) KT nr. 3: Vatpind(e) med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra KT 2: Kanter og riller på ”håndtag” på metal stempel 

 

Der er påvist dna fra menneske i materiale fra vatpindene. Materialet indeholdt dna fra 

mere end tre personer, hvoraf mindst én person er af hankøn. 

 

b) KT nr. 4: Vatpind(e) med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra: KT 2: Kanter på metal stempel 

 

Der blev påvist dna fra menneske i materiale fra vatpindene. Materialet indeholdt dna fra 

mere end tre personer, hvoraf mindst én person er af hankøn. 

 

c) KT nr. 5: Vatpind(e) med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra: KT 2: tilsmudsninger på bund af metal stempel 

 

Der blev påvist dna fra menneske i materiale fra vatpinden. Materialet indeholdt dna fra 

mere end én person, hvoraf mindst én person er af hankøn. 

 

d) KT nr. 6: Vatpind(e) med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra: KT 2: Hele overfladen på ca. 2 cm. Af bunde på metal stempel 

 

Der blev påvist dna fra menneske i materiale fra vatpindene. Materialet indeholdt dna fra 

mere end tre personer, hvoraf mindst én person er af hankøn. 

 

…” 

 

 

T1s og F6s DNA profiler er sammenholdt med det DNA materiale, der er fundet på stemplet 

for at undersøge sandsynligheden for, at DNA materialet stammer fra F6 eller T1. Af retsge-

netisk erklæring af 28. november 2018 (forhold 8, bilag E-9-2) fremgår blandt andet: 

 

”… 

 

Ifølge fremsender sikret fra KT 2: Kanter og riller på ”håndtag” på metal stempel 

 

… 
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DNA-profilen for det påvist biologiske spor på ovennævnte prøve taler imod, at noget af det 

undersøgte dna stammer fra T1. 

 

… 

 

Ifølge fremsender sikret fra KT 2: Kanter på metal stempel 

 

… 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte prøve taler imod, at noget af det 

undersøgte dna stammer fra T1. 

 

… 

 

Ifølge fremsender sikret fra: KT 2: tilsmudsninger på bund af metal stempel 

 

… 

 

Dna-profilen for materialet fra vatpinden blev beregnet til at være 8000 gange mere sandsynlig, 

hvis en del af det undersøgte dna stammer fra F6, end hvis ikke en del af det undersøgte dna 

stammer fra F6. Beregningen er baseret på hyppigheden af dna-faktorer i den grønlandske be-

folkning og forudsætter, at ingen af de påviste dna-faktorer stammer fra nære slægtningen til 

F6. 

 

… 

 

Ifølge fremsender sikret fra: KT 2: Hele overfladen på ca. 2 cm. Af bunde på metal stempel 

 

… 

 

Dna-profilen for materialet fra vatpinden blev beregnet til at være 300 gange mere sandsynlig, 

hvis en del at det undersøgte dna stammer fra F6, end hvis ikke en del af det undersøgte dna 

stammer fra F6. Beregningen er baseret på hyppigheder af dna-faktorer i den grønlandske be-

folkning og forudsætter, at ingen af de påviste dna-faktorer stammer fra nære slægtningen til 

F6.  

 

…” 

 

Retsgenetisk Afdeling har endvidere foretaget en vurdering af, hvor sandsynligt det er, at det 

DNA materiale, der er fundet på stemplet stammer fra F6 sammenholdt med sandsynligheden 
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for, at materialet stammer fra en anden person fra Grønland. Af retsgenetisk erklæring af 12. 

december 2018 (forhold 8, bilag E-9-3) fremgår blandt andet: 

 

… 

 

Ifølge fremsender sikret fra: KT 2: tilsmudsninger på bund af metal stempel 

 

… 

 

Dna-profilen for materialet fra vatpinden blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange 

mere sandsynlig, hvis en del af det undersøgte dna stammer fra F6, end hvis ikke en del af det 

undersøgte dna stammer fra F6. Beregningen er baseret på hyppigheder af dna-faktorer i den 

grønlandske befolkning og forudsætter, at ingen af de påviste dna-faktorer stammer fra nære 

slægtninge til F6. 

 

… 

 

Ifølge fremsender sikret fra: KT 2: Hele overfladen på ca. 2 cm. Af bunde på metal stempel 

 

… 

 

 

Dna-profilen for materialet fra vatpinden blev beregnet til at være 24.100 gange mere sandsyn-

lig, hvis en del af det undersøgte dna stammer fra F6, end hvis ikke en del af det undersøgte 

dna stammer fra F6. Beregningen er baseret på hyppigheder af dna-faktorer i den grønlandske 

befolkning og forudsætter, at ingen af de påviste dna-faktorer stammer fra nære slægtninge til 

F6. 

 

…” 

 

Det omhandlede stempel samt fotos heraf har været vist i landsretten. Endvidere har der for 

landsretten være vist fotos af skader på F6s baghoved, som er taget af Grønlands Politi den 

19. oktober 2018 på Sisimiut Sygehus. Der har desuden været vist fotos af F6s hoved, som er 

taget den 23. oktober 2018 i forbindelse med en afhøring.  

 

Der har for landsretten været vist fotos af gerningsstedet, som er taget den 25. oktober 2018. 

 

Forklaringer 

For landsretten har der været afgivet forklaring af de tiltalte T1 og T2 samt af vidnerne F6, 

V6, T4 og V7.  
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T2 har supplerende forklaret, at han ikke så, hvad der skete. Han gjorde ikke noget selv. Han 

blev foreholdt sin forklaring ved grundlovsforhøret, som gengivet i kredsrettens retsbog af 

27. oktober 2018, side 4, 6. nye afsnit, hvoraf fremgår: ”T1 angreb F6, han så han tildelte 

forurettede 3 knytnæveslag, og da han faldt sparkede han 2 gange på ham. Da T1 tog stemplet, 

som han selv troede var en barstol, stoppede han ham selvfølgelig og gik ud.” Hertil forkla-

rede han, at han prøvede at stoppe T1 ved, at han tog fat om ham. Det var lige efter, at T1 

havde kastet stemplet. Derefter gik de. De havde ikke snakket om, hvad der skulle ske, når de 

gik over til V6. Da T1 løftede stemplet var han ca. 2 meter fra T1. Han var i hvert fald mere 

end 1 meter væk. Det hele skete meget hurtigt. Det tog omkring 1 sekund. Han kunne ikke nå 

at stoppe T1, fordi det skete så hurtigt. Der var også V6, V7, F6, ham, T1, T4 og X5 til stede. 

Det er dem, som han kan huske. T1 og F6 stod ved fjernsynet. T4 og X5 var bag ved ham. 

Han ved ikke præcist hvor langt bag ved måske omkring 1 meter. V6 og V7 var ved sofaen. 

Han har ikke udøvet vold mod F6. Han husker ikke, om der var andre, der forsøgte at stoppe 

T1. Måske havde han samme T-shirt på som i dag. Han havde kondisko på. Han er fodbolds-

spiller. Det har han været siden han var barn.  

 

T1 har supplerende forklaret, at han begyndte at drikke ved 18.00 tiden. Da han tog over til 

T2 fik han black out. T2 boede vist nok på Kusanngasoq dengang. Han kom til sig selv hos 

T2 og kan huske, at han var i klubben. De tog vist nok tilbage til T2 efter klubben. Det er hans 

kammerat V6, der bor på Berthelsensvej. Episoden skete omkring 12 timer efter, at han var 

begyndt at drikke. Om den episode, hvor han var blevet angrebet af F6 og nogle andre forkla-

rede han, at han ikke ved, hvorfor han pludselig var blevet angrebet. De havde sendt ham et 

billede via Facebook, og han ville ellers spørge dem, hvorfor, men så angreb de ham. 

 

V7 har supplerende forklaret, at han ikke havde fået så meget at drikke den aften. Han var lidt 

fuld, da han ankom, og han drak lidt mere i løbet af natten. Da T1 og dem kom, var han middel 

beruset. T1 og dem var fulde, da de kom til huset. Han har svært ved at huske alle detaljer, 

fordi der skete meget den aften, og han var lidt fuld. Da de andre kom ind, stod F6 i stuen. 

Han husker ikke, hvordan F6 kom ned at ligge på gulvet. F6 lå på gulvet, da han fik knytnæ-

veslag. Stemplet blev kastet en gang. Han kan ikke huske, om der var nogen, det forsøgte at 

stoppe T1. Der var lys tændt i stuen. Han kan ikke huske, hvor T2 stod, da T1 kastede med 

stemplet, men T2 var i rummet på det tidspunkt. Efter episoden hentede han stemplet tilbage 

til huset.  

 

F6 har supplerende forklaret, at han ikke kan huske, om T2 var til stede den aften. Han har 

haft smerter siden episoden og har stadig smerter hver dag fra arret i hovedet. Han får også 

jævnligt hovedpine. Han har prøvet at arbejde siden episoden, fordi han ikke ville gå i stå, 

men han kan mærke, at det ikke har været godt for ham. 
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V6 har supplerende forklaret, at så vidt han husker, gik F6 selv ud af huset, da ambulancen 

kom. Han kan ikke huske, om F6 sagde noget. Der var vist nok mørkt udenfor på det tids-

punkt. Der var lys i stuen, men ikke så meget lys. 

 

T4 har supplerende forklaret, at de ikke havde talt om, at F6 var til efterfesten hos V6. T2 og 

T1 havde ikke nævnt F6. Han kan ikke huske, om de var blevet ringet op, eller om det var via 

en SMS, at de fandt ud af, at der var efterfest. Han ved ikke, hvem der fik beskeden om 

efterfesten. 

 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Efter de afgivne forklaringer kan det lægges til grund, at T1 og T2 ankom sammen med 2 

andre personer til V6s bopæl om morgenen ved 06.00 tiden den 19. oktober 2019. Det kan 

endvidere lægges til grund, at T1 kort tid efter, at de ankom til stedet slog og sparkede F6 

flere gange i ansigtet og på kroppen, som beskrevet i anklageskriftet. Efter vidneforklarin-

gerne lægges ligeledes til grund, at T2 deltog i voldsudøvelsen mod F6 med mindst 1 spark 

mod ansigtet.  

 

Under disse omstændigheder finder landsretten, at TT1 og T2 i forening har begået vold mod 

F6 ved at tildele ham flere knytnæveslag og spark mod ansigtet og kroppen, mens han lå 

forsvarsløs på gulvet.  

 

Ud fra de afgivne forklaringer må det lægges til grund, at T1 kastede stemplet mod F6 en 

gang. Efter forklaringerne finder landsretten, at det ikke er bevist med tilstrækkelig sikkerhed, 

at T1 har slået F6 med stemplet, før han kastede det. Efter forklaringerne fra T2 og V7 sam-

menholdt med de konstaterede skader finder landsretten, at det må lægges til grund, at stem-

plet blev kastet mod F6s ryg og herfra er væltet, således at stemplet har ramt F6s baghoved. 

På baggrund af rekonstruktionen må det antages, at et kast direkte mod hovedet ville have 

medført betydeligt større skader på F6s hoved. Under disse omstændigheder findes det ikke 

bevist, at T1s forsæt rakte videre end til de alvorlige skader, som han tilføjede F6. Sagens 

forhold 8 henføres herefter under kriminallovens § 88 om vold i det beskrevne omfang. 

 

Landsretten finder, at det ikke er bevist, at T2 var bekendt med eller måtte forudse, at T1 ville 

gøre brug af våben under voldsudøvelsen. Herefter, og da det efter forklaringerne må lægges 

til grund, at T2 befandt sig mellem en og tre meter fra T1, da stemplet blev kastet samt at 

situationen udviklede sig meget hurtigt og var overstået på kort tid, kan han ikke anses for 

kriminalretligt ansvarlig for T1s kast med stemplet. T2 frifindes derfor for medvirken til den 

del af den rejste tiltale, der omhandler anvendelsen af stemplet.  
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Der var enighed om at fastsætte foranstaltningen for T2 til anbringelse i anstalt i 3 måneder. 

Der er herved lagt vægt på, at han har medvirket til et groft, umotiveret angreb på F6, som 

blev udført i forening med T1.  

 

Ud over sagens forhold 8 er T1 i denne sag dømt for 4 umotiverede voldsforhold, der er begået 

i perioden fra 7. januar 2017 til 2. september 2018. I to af tilfældene har T1 tildelt de foruret-

tede flere knytnæveslag i ansigtet. I et tilfælde har volden været udført i forening med en 

anden person, og indbefattede kast med en højtaler, som medførte en flænge på 3 x 1,5 cm. i 

ansigtet på den forurettede. Forhold 7 vedrørte knytnæveslag og spark mod den forurettedes 

ansigt og hoved og medførte betydelige skader. T1 er desuden dømt for to tilfælde af hærværk. 

T1 har ikke anket skyldsspørgsmålet i disse forhold.  

 

T1 er desuden to gange tidligere dømt for vold. Han blev løsladt i december 2016 og begik 

det første af de forhold, som denne sag vedrører i januar 2017. Det første voldsforhold er 

således udført meget kort tid efter, at han blev løsladt fra en tidligere dom for vold. Han er i 

denne sag dømt for 5 forhold, der vedrører umotiveret vold, som i flere tilfælde er udført i 

forening med andre personer og med anvendelse af våben. Herefter og henset til den særdeles 

grove og farlige vold med brug af våben i forhold 8 findes foranstaltningen at skulle fastsættes 

til anbringelse i anstalt i 3 år. 

 

For så vidt angår F6s erstatningskrav, skal der indhentes flere lægelige oplysninger før erstat-

ningens størrelse kan fastslås.  

 

 

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

 

T2 anbringes i anstalt for domfældte i 3 måneder. 

 

T1 anbringes i anstalt for domfældte i 3 år. 

 

Sagens omkostninger betales af statskassen. 

 

 

 

 

 

Kirsten Thomassen  

 

 


