
Den 7. august 2018 kl. 13.00 blev retten sat af kredsdommer Kristine Olsvig med domsmændene 

[…] og […].  

 

Rettens nr. 739/2018 

Politiets nr. 5505-97479-00005-09 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

[…] 

 

U nassuiaavoq, massakkut anaanamini najugaqarluni. Aneerlunilu angerlarsimasarpoq. 

Computererujoortarpoq internet-erluni imaluunniit fjernsyn-erluni. Mattusimareernikuulluni 

aneertaleqqippoq. Siornatigut arsartarnikuuvoq, klubili tanna ilaasortaafia matunikuummat 

arsartarnera kajungernerunnaarpoq. Arsartaleqqikkusukkaluarpoq.  

Ullut 14-ikkaarlugit […] ornittarpaa, ullumikkut nal. 14.30 aggertussaavoq. Takkuffissat tamaasa 

takanunnartuartarpoq.  

Førtidspension-isiaqartarpoq, ullut 14-ikkaarlugit 7.400 miss. aningaasarsiarisarpai. U-p 

aningaasarsiassai kommunemiit toqqaannartumik U-p kontuanut nakkartinneqartarput. 

Kriminalforsorg-imit U-p aningaasaqarnera aqunneqanngilaq.  

Nuannerunnaartikkamiuk imissaarnikuuvoq. Ukiut marluk matuma siorna kingullermik 

aalakoorpoq. Qaqutiguunerusoq ikiaroortarpoq. Iisartakkani iluaqutigisaramigit hashi 

pisariaqartinngilaa.  

Ullut 14-ikkaarlugit Kriminalforsorg-imut oqaloqatiginnittarpoq. Siullermik 5 minutsiinnat 

oqaloqateqartarpoq. Ningiuat allanngortiterisimammat oqaloqatiginnittarneq massakkut 15-10 

minutsit missaanut sivitsornikuuvoq. Apersuutigineqartarpoq susarnersoq, sumi ineqarnersoq, 

anniaateqarnersoq, sulisarnersoq, imertarnersoq ikiaroortarnersorlu. U-p immannguaq 

pisariaqartilaarpaa oqaloqateqarnissaq, suliffittaarnissani, tarnikkut oqaluuserisassat allat 

pinerullugit. Kisianni annertuallaanngilaq. Suliffeqarnissaq atuarnissarlu amigaatigigamiuk, 

initaarnissanilu utaqqillugu.  

U-p naluaa oqaloqateqartarnissani imatorsuaq pisariaqartinnerlugu. Siornatigut taakungartarneri 

iluaqutaanikooqaaq. Ukiut kingulliit pingasut A1-imiissarnikuuvoq. Massakkut 



qasusorsuunnginnami A1-imukartarnissani pisariaqartippallaanngilaa. Misigivoq qummuinnaq 

ingerlalluni.  

U-p akuerisinnaavaa nappaateqarluni. Toqqissiallannarpoq akuerisariaqaramiuk. Kapitittarnini 

maleqqissaarpai.  

 

T forklarede, at han nu bor hos sin mor. Han er ude i naturen og hjemme. Han bruger sin computer, 

surfer i internettet eller ser fjernsyn. Han havde været indelukket i længere tid, og fornylig begyndt 

at være ude. Han har tidligere spillet fodbold, men mistet lysten efter at den klub han var medlem 

ikke længere eksisterede. Han kunne godt tænke sig, at starte med fodbold igen. 

Hver 14 dage møder han til […] og han har en aftale i dag kl. 14.30. Han møder altid til aftalte 

tider.  

Han modtager førtidspensionist ydelser hver 14 dage på ca. 7.400 kr. Pengene bliver indsat direkte 

fra kommunen til hans konto. Hans økonomi styres ikke af Kriminalforsorgen.  

Han var holdt op med at drikke da han ikke længere føler noget fornøjelse over at være fuld. Det er 

2 år siden han sidst var fuld. Han ryger hash meget sjældent. Hans medicin har gavnlig effekt, at 

han ikke har brug for hash.  

Hver 14 dage har han samtaler på Kriminalforsorgen. Tidligere varede samtalerne kun 5 minutter. 

Men nu efter at lederen har foretaget en række ændringer, er samtalernes varighed blevet til ca. 15-

10 minutter. Der bliver spurgt ind til hvad han laver, hvor han bor, om han har smerter, om han har 

arbejde, om han drikker eller ryger hash. T har behov for disse samtaler i meget begrænset omfang 

og kun til arbejdssøgning og sjælelige anliggender. Men det er minimal. Han mangler at have et fast 

arbejde samt uddannelse, og venter på en bolig. 

T var ikke klar over om han fortsat har behov for samtalerne. På et tidligere tidspunkt havde han 

haft meget gavn af gå dernede. De sidste 3 år har han ikke været på A1. På nuværende tidspunkt er 

han ikke psykisk nedtrykt så voldsomt, at han ikke har behov for at komme ned til A1. Han føler at 

være i konstant bedring.  

T har erkendt at han har en psykisk lidelse. Han fandt mere tryghed efter at have erkendt sin 

sygdom. Han følger injektionstidspunkterne nøje.  

 

[…] 


