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aamma 

 

U2 

Inuusoq ulloq […] 1992 
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Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 21. 

marts 2022 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. KS-SER-1322-2021).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasup unnerluutigineqartoq U1 pillugu, piumasaqaatigivaa eqqartuuss-

isoqarfiup pisimasumi 1 aamma pisusuni 3 6 eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaatut 

eqqartuunneqassasoq kiisalu eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa sakkortusaaffigineqas-

sasoq.  
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Unnerluussisussaatitaasup unnerluutigineqartoq U2 pillugu, piumasaqaatigivaa eqqartuuss-

isoqarfimmut  unnerluussaassutaa napertorlugu eqqartuunneqarsoq pisimasuni 7 -9, 11 

aamma 15 kiisalu eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa sakkortusaaffigineqassasoq. 

 

U1 piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik pisimasumii 1 aamma pisimasuni 3 - 6 

kiisalu pineqaatissiissutigineqartoq sakkukillisaaffigineqassasoq. 

 

U2 piumasaqaateqarpoq pinngitsuuneqarnissamik pisimasuni 7 – 9 aamma 11, atuutus-

sanngortitsisoqassasoq pisimasoq 15 pineqaatissiissullu eqqartuussutigineqartoq sakkukil-

lisaaffigineqassasoq.  

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq arsaarinnittoqarnissaa aamma 

eqqartuussisoqarfik assigalugu pisinnaatitaaffigineqartunik arsaarinnittoqarnissaa.  

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq imatut taarsiissuteqartoqassasoq: 

 

U1-ip I3-imut taarsiissutitut akilissavai med 485.841,38 kr.it, taakkunannga ajoquserneqar-

nikkut anniaateqarneq pillugu 83.000 kr.it, peqqissuseq pillugu aningaasartuutit inuttut ajo-

qusernermi 2.364,58 kr.-it kiisalu sulinissaraluami annaasat 398.476,80 kr.-it. 

 

U-1imut taarsiissutitut akilissavai 5.150 kr.-it peqqissuseq pillugu aningaasartuutit inuttut 

ajoqusernerup kingunerisaanik. 

  

U1 taarsiiffigeqqussutit pillugit pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq.  

 

U2-ip I11-imut taarsiissutitut akilissavai 12.659 kr., taakkunannga 6.499 kr.-it oqarasuaatip 

aserorneranut  6.160 kr.-it sulinissaraluami annaasat piffissami  1. – 7. juli 2019. 

 

U2 taarsiiffigeqqussutit pillugit pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq. 

 

Aamma unnerluussisussaatitaasunit sillimaffigeqquneqarpoq taarsiiffigeqqussutinik pi-

umasaqaateqartoqartoqarsinnaanera ukunannga, I4, I5 aamma U2 kiisalu sillimaffigineqas-

saaq P-ip qanigisai sinnerlugit taarsiiffigeqqunissaq.  

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Nassuiaatit 
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U1 aamma U2 kiisalu ilisimannittut, I3, I1, I13, I2, I5 aamma I11, pingaarnertigut eqqartuus-

sisoqarfimmi nassuiaatigisami assinginik eqqartuussisoqarfimmi nassuiaateqarput.  

 

U1 pisimasut 1 – 6 pillugit ilassutitut nassuiaateqarpoq video I3-2 immiunneqarsimasoq nal. 

01.39 takutinneqareermat, aqquumik tigummisoq inuk ilarisinnaanagu.  

nassuiaavoq 

 

Video I2-3 takutinneqarpoq, immiussaq nal. 01.45, U1 nassuiaavoq aamma tassani inuk umi-

atsiamik aquttoq piffissami tamatuma ilisarisinnaanagu. Videomi takusinnaanngilaa piffis-

sami tamatumani nammineq umiatsiap suatungaaniinnerluni. Takusinnaavai U2 aamma taas-

suma aapaa, I5 issiaqatigiittut, aamma P ilaasut issiavianni issiasoq. I3 videomi takuneqarsin-

naavoq. I2 filmeliorluni. Piffissami nammineq umiatsiamik aqunnermini I4 tununnguamini 

issiavoq, kisianni naluvaa I4 umiatsiap suatungaaniinnersoq video immiunneqarmat. Nammi-

neq kavaajamik fleecemik atorpoq, tunuani […]-mik allaqqasumik. Taanna kavaajaq taku-

neqarsinnaasoq ilanngussani qupperneq 375-mi.  

 

Umiatsiaq sikutamut apormat I3 aquttuuvoq. Tamanna sioqqutilaarlugu nammineq aqut-

tuuvoq. Iliveqarfiup avatinnguani mittarfimmut aqqutaata saavaniittumi, tassani U2 aamma 

I5 initaanut ammukarput. Piffissami tassani nammineq nikuippoq inissaq tunniullugu I3 aquut 

tiguniassammagu. Malugisinnaavaa I3 tunuminiittoq. Eqqaamanngilaa piffissaq qanoq sivi-

sutiginersoq ingerlanersoq I3 aquummik tigusineraniit aporneq pinersoq, kisianni sivikippoq. 

 

Ajutoornermi nammineq ilisimajunnaarpoq, aamma tamanna pissutaasinnaavoq unnuaq 

taanna politiit oqaluttuussimannginnamigit immamiissimalluni. Aatsaat tamanna paasivaa U2 

oqaluttuarimmagu. Talittarfimmut pigamik malugisinnaavai atisai isugutallutillu qaasersut. 

Ullumikkut eqqaamasinnaanngilaa immamiissimanini, kisianni U2 oqaluttuarpoq immamiis-

simasoq. Naak kingumut eqqaaniarsimagaluarlugit suliaq eqqartuussisoqarfimmit suliari-

neqarmalli suliamut nutaanik eqqaasaqarsimanngilaq.  

 

P ilisarisimasorujussuuvaa, aamma ukiuni 8-9-ni ikinngutigiinnikuupput. U2 2007 imaluun-

niit 2008-miilli ilisarisimavaa, U2 ilisarisimalluarpaa. Taamanikkut I5 ajutoorneq pimmat 

iluamik ilisarisimarpianngilaa. Taamanikkut qaammatip ataatsip missaannaani ilisarisima-

nikuuvaa. I4 ilisarisimasarivaa, naapikkaangamiuk oqaloqatigisarpaa. I4 ukioq ataaseq ataal-

lugu ilisarisimanikuullugu ajutoorneq pivoq. I2 Café Iggumi sulisarpoq, taanna iluamik ili-

sarisimanngilaa. I3 ajutoorneq sioqqullugu sapaatit akunnerit marluk sioqqullugit siullerpaa-

mik naapinnikuuvaa.  

 

Unnuup ingerlanerani immiaaraalunnik imernikuuvoq. Nuummiit pissarsiarivai immiaaqqat 

karsit marluk. Umiatsiaq aqoreerlugu immiaaqqamik ataatsimik pivoq, aamma ilami I3, I2 
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aamma P immiaaqqamik ataatsimik pinerattut. Suli aqutsilluni P-mut immiaaqqamik sime-

erseqquvoq, aquttullu nikinngilaataa attasiarluni najorsiffigalugu.  

 

Sanami  tuimigut ajoqusernini pissutigalugu anniarnerminut morfinikmik aamma nakor-

saammik allamik tunineqarpoq. Unnuaq taanna U2, I5, I3 aamma I2 Sanami oqaloqatigivai. 

Tamatuma kingornatigut U2 aamma I5 pisimasoq pillugu oqaloqatigilaarnikuuvai. 

Oqaloqatigiissutiginikuunngilaq aamma isumaqatigiissutiginikuunngilaat eqqartuussivimmi 

qanoq nassuiaassanerlutik. 

 

I3 aquut tigummagu taassuma tununnguani I4 issiavimmi issiavoq. Ullumikkut eqqaamanngi-

laa I4 I3 umiatsiap aqunnissaanik ilitsersuiffigineraa. I4 aamma I2-ip isumassarsiarivaat I3 

umiatsiamik aqussasoq. Nammineq aalajangegarinngilaa kina umiatsiamik aqussinnaanersoq. 

Niviarsissat imerpiarsimanngilat, taamaammat eqqarsarpoq umiatsiaq aqussinnaagaat. Umi-

atsiaq X1-imit pigineqarpoq.X1 oqarnikuunngilaq kia umiatiaq aqussaneraa. Tulleriiaarlutik 

aqupput, piffissap ilaani I4, I3, U2 aamma nammineq umiatsiamik aqupput. Iluamik isu-

maqatigiissuteqaratik aqupput, tamarmiullutik ataatsimut aalajangerpaat kina uniatsiamik 

aqussanersoq.  

 

 

U2 videoliaq, I2-#3, immiunneqartoq nal. 01.45 takutinneqareermat nassuiaavoq, U1 umi-

atsiamik aquttuusoq. Qernertunnguit qaangilaarlugit imaluunnit tamatuma eqqannguani video 

immiussaavoq. U1 aamma I5 nammineq talerpimmi tungaaniipput. Videomi takuneqarsin-

naavoq, nammineq ammut peqinnini, aamma I5 tununnguaminiittoq. Nammineq qasertumik 

tujuuloqarpoq. P ilaasut issiavianni issiavoq. Tunummut qiavinnginnami eqqaamanngilai ila-

tik umiatsiap aqorpiaani qanoq inissisimanersut.  

 

Videomi U1 ilasarisinnaavaa timaata pissusaatigut. Eqqartuussisoqarfimmi videoliaq taarne-

rusoq, I2-3 takutinneqarmat isumaqarluni I4-iusoq aquttoq, I4 aaqqataasigut ilisarisinnaaga-

miuk. Eqqartuussisoqarfimmi paatsiveerusimaalaarsimassaaq, videoliaq takutinneqartoq 

taarnerugami kavaallu tunuani ilisarnaataa takunbeqarsinnaanani.  

 

Piffissami tamatumanerpiaq I4 aperisaqattaarpoq allat umiatsiamik aqutsillugit misiliisin-

niannginnerai. Nammineq aamma I5-lu initaanukarlutik, I5 nammineq kuniitigalugu. Tusaa-

vaa I3 aperisoq umiatsiaq aqussinnaanerlugu umiatsiamik taamaattumik aqunnikuunngisaan-

narami.  Tassanngaaniit malugivaa inuit nikinnerat nissut aalasut takuvai. Nammineq aamma 

nissumigut attorneqarpoq, malugisinnaavaa aquttarfiani inuk paarlanneqartoq.  

 

2021-ip aasaani nammineq Upernavimmiippoq, tassanilu aappani ajutoorneq pillugu oqalut-

tualerpoq, nammineq eqqaasaqartinniarsaraluni. Siullermik eqqaasaqarsinnaanngilaq. 
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Unnukkut neriuffiup kingornatigut ineeqqami kisimiippoq, tassanilu utersaarfigalugu 

eqqaasaqarfigivaa ajutoornerup nalaani susoqarsimanersoq. Eqqartuussioqarfimmi nassuiaa-

teqareernermi kingornatigut eqqarsarsimavoq, ilummornerluni, imaluunniit takorluugaannaa-

nerluni ajutoornerup kingornatigut sulerisimanini pillugu. Misigisimavorli taamatut 

pisoqarsimaneranik.  

 

Oqaatigisinnaanngilaa I2 videoliorneranit nal. 01.45-p kingornatigut ajutoornerup tungaanut 

piffissaq qanoq sivisutiginersoq, immaqa minutsit tallimat iluanni. Eqqaamasani malillugit, 

umiatsiami aquttut nikinnerisa nalaanni ajutoorneq pivoq. Eqqaamanngilaa aporeernermik 

kingornatigut oqarasuaatimigut sianersimanerluni.  

 

U2 pisimasut 7 - 9 pillugit nassuiaavoq, umiatsiaq iluarsaassimallugu, aamma X1 oqarsima-

soq taanna atorsinnaagaa. Eqqaamanngilaa iluani annanniuteqarnersoq, misissunnginnamiuk.  

 

Qooqquniit aallarnerminniit nammineq umiatsiamik aquinnaavippoq. Nuummut uterniarput 

ummiaaqqanik aallerlutik. Nammineq nalusimavaa Qooqqunut uternerminni aamma arnat 

marluk ilaasorissagitik. Nuutoqqamiit aallaramik nammineq uniatsiaq aquppaa. Arriitsumik 

ingerlappaa, siullermik 5 – 10 knobersorluni. Sivikitsumik umiatsiamik aquppoq. Imer-

nikuuvoq, U1-lu uniatsiamik aqukkusulluni.  

 

Takutitsivigineqarluni videomik, I2, taanna immiunneqarsimavoq nal. 01.41, takusinnaanngi-

laa sumi immiussaanersoq. Naluvaa kina umiatsiamik aqunnersoq, nammineq imaluunniit 

U1.  

Takutitsivigineqarluni videomik, I3-3, taanna immiunneqarsimavoq nal. 01.42, eqqaa-

manngilaa piffissami tamatumani kina aqunnersoq. Namminiusinnaanngilarli nammineq 

eqqissisimasumik umiatsiamik aqukkami.  

 

I4 umiatsiamut immiaaqqanik ikisaqarnikuuvoq Nuummiit aallaramik, nammineq immi-

aaqqamik ataasitorpoq. Tamarmik immiaaqqamik pipput. Karsimut ingippoq tassanilu immi-

aaqqamik tigusilluni, aamma karmiit ilaat tamarmik immiiarallerfigineqarput.  

 

Umiatsiamik aqutsilluni Qooqquniit aamma Nuutoqqamiit imaq isigivaa. Nuutoqqamiit aal-

larami 15 – 20 knobersorpoq. Aqutsilluni aqqutissani isigiinnaavippa, sikumik 

malugisaqarsimagaluaruni taamatut sukkassuseqartilluni avaqqussimassagaluarpaa. Nammi-

neq umiatsiaq aqukkamiuk 50 knobersunngilaq.  

 

U2 pisimasoq 11 pillugu nassuiaavoq, ullormi tassannga ulloq 29. juni 2019 suli eqqaa-

masaqarani. 
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U2 pisimasoq 15 pillugu 15 nassuiaavoq, qangarsuarli pimmat ullumikkut ulloq taanna ulloq 

4. juni 2020, biilernermut allagartani annaareerlugu biilersimanerluni. 

 

I3 ilassutitut nassuiaateqarpoq, umiatsiami inuit inissisimanerat videokkut takutitami, I2-3, 

imminneqartumi nal. 01.45 takuneqarsinnaasut. Eqqaamasani malillugit, aporneq minutsial-

unnguanik sioqqullugu video immiussaavoq. Inuit inissisimaneri allanngunngitsut ajutoorneq 

pivoq. Nalornissutiginngilaa U1-ip umiatsiamik aquttuunera, orangeamik qalipaatilinnik 

aaqqateqarami. U2 aappanilu immiaaqqat karsitaani issiapput, arnarlu ajunaartoq ilaasut is-

siavianniilluni.  

 

Takutitsivigineqarluni videoliamik, I3-2, immiunneqarsimasumik nal. 01.39, ilisimannittoq 

nassuiaavoq, inuk aquummiittoq U1 assigigaa, kisanni ersernerlutaarpoq. U1 ilisarivaa ka-

vaajaatigut qernertukkut tunuani ilisarnaatitalimmik. Eqqaamanninni malillugu, U1-p atisat 

atorpai, takuneqarsinnaasutut, aquttup atisarigai. Ataatsimut kammalaatigisaminni ataatsimu-

ualaarnermi siusinnerusukkut U1 ataasiarlugu takunikuuvaa. Sivisuumik ilagiinnikuunngillat 

aamma oqaloqatigiinngillat.  

 

Takutitsivigineqarluni videoliamik, I2-2, immiunneqarsimasoq nal. 01.41, ilisimannittoq nas-

suiaavoq, ullumikkut eqqaamanagu piffissami tamatumani kina umiatsiamik aqunnersoq.  

 

Aappassaanik Sydøstjyllandip politiivinit apersorneqarpoq ulloq 26. oktober 2020, tassani 

nassuiaasimavoq, ajutoornerup nalaani nammineq umiatsiamik aquttuusimanani. Eqqaama-

vaa tamanna suli pinngitsoq oqarfigineqarluni oqaaseqartussaatitaannginnerminik. Aamma 

apersorneqarnermini oqaluttuunneqarpoq, anorimut illersuutitaani nammineq aamminik ser-

parnermik nassaartoqarsimasoq. Naluvaa anorimut illersuutip suatungaani aammik serparneq 

nassaarineqarsimanersoq. Nassuiaatigeqqippaa, ajutoornerup nalaani nammineq umiatsiamik 

aquttuusimanani.  

 

Eqqaamanninini malillugu, U2 qorsummik milirsweaterimik atorpoq, aamma I4 qernertumik 

kavaajaqarpoq umiatsiamiinnerminni. Eqqaamanngilaa qalipaatit qanoq ittut imaluunniit qar-

liit qanoq ittut U2 aamma I4 atorsimaneraat. U1 taartunik qarleqarpoq imaluunniit qarliit 

koorput.  

 

Ajutoortoqareersoq U1 aquttarfianiippoq aquut assamminik tigummillugu. Taamaalinerani 

U1 ilisimanngilaq. Qularutiginngilaa U1 immamiinnginnera.  

 

Peqqissutsiminut tunngasut pillugit nassuiaavoq, ajutoornerup kingunerisaanik ajoqusernini 

pissutigalugu aqagu pilatsilerluni. Ilinniakkamik ingerlatsinini unitsikkallarnikuuvaa, pilatse-

reeruni napparsimasutut nalunaarsoqqassagami.  
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Suli revalideringernerminik pisartagaqarpoq, isikkaminik ajornartorsiuteqaannaavippoq an-

niartarluni killeqartitsisumik.  

 

I1 ilassutitut nassuiaateqarpoq, sianernerit siulliit marluk nipaat naaperlugit naliliisimalluni 

eqqissisimarluttut, aamma nassuiaaneqarsimavoq, namminerlu imatut paasisaminik, umi-

atsiap motoria unittoorsimasoq. Qatserisarfeqarfiup umiatsimik unittoornerit isumagisas-

sarinngilai, ulorianartorsiortoqanngippat, taamaattoqanngilarlu anoreqanngimmat. 

Oqaloqatiginninnermik nammineq naliliinera imatut isigineqassaaq, qatserisartoqarfimmi 

amerlasuunik eqqumiitsunik sianerfigitittarput, qatserisartoqarfimmut attuumassuteqann-

gitsunik. Eqqaamanngilaa oqaloqatigiinnerup nalaani oqaaseq motorimik unittoorsimaneq 

oqaatigineqarnersoq. Ilimagivaa taamatut oqartoqarsimassasoq, kisianni ullumikkut sukumii-

sumik eqqaamanngilai.  

 

Politiit nalunaarusiaannik issuaaffigineqarluni 13. august 2020-meersumik, ilisimannittoq 

nassuiaavoq, ataasinngornerup ullaavani ingerlaannaq politiit marluk qatserisartoqarfimmut 

takkussimasut, tassanilu apersorneqarluni. Ullumikkut eqqaamanngilaa oqarasuaatikkut 

oqaluussinermi oqartoqarsimanersoq motorimik unittoornermik, kisianni sianertoqarneratigut 

nammineq taamatut paasivaa, aamma taamatut pisoqarpoq.  

 

Pingajussaanik sianertoqarmat imatut paasivaa, pisoq ilungersunartuusoq. Nipaanniit qularu-

tissaanngilaq ilungersunartuunera. Nilliasoqarpoq ajortoqarneranik aamma inunnik immami-

ittoqartoq. Inunnik immamiittoqartillugu isumaqartuaannarpoq ajortoqartoq.  

 

Eqqaamaqqissaanngilaa sianerneq siulleq qassinut pinersoq. Ilumoorsinnaavorlu nal. 01.58-

iusoq, politiit nalunaarusiaani ulloq 13. august 2020-mi ersersinneqartutut. Eqqoqqissaar-

tumik nalunaaquttamik taasaqarsimaguni, taava ilimagivaa oqarasuaatimigut tamanna nassaa-

risimassallugu. Eqqaamavaa sianernerit pingasuusut.  

 

I13 ilassutitut pisimasoq 15 pillugu nassuiaateqarpoq, eqqarmarpiannagu pisimasoq qanga 

pisimanersoq, kisianni ukiut marluk missaata matuma siorna pivoq. Nalunaarutiginninnermik 

nalunaarusiami 4. juni 2020-meersumi piffissamik issuaaffigineqarluni, ilisimannittoq nas-

suiaavoq ilumoorsinnaasoq 4. juni 2020-junera.  

 

U2 nalunngisarivaa aamma nalunngilaa qanoq isikkoqarnersoq. Aqqisinikkut imminnut sa-

neqqukkamik U2 ilisarivaa. Radiofjeldimi angajoqqaatik imminnut qanillutik najugaqar-

nikuupput, nalunngilaalu U2 kinaanersoq. Taakku. Eqqaamanngilaa atisat suut atornerai 

aamma U2 nujaasa qanoq qalipaateqarnerat, isaruaqarnersoq imeqarnersorlu. Taalaarpoq, ki-

sianni U2 kiinaata ilusaatigut ilisarisinnaavaa.  
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Biilinik portungaatsiartunik ingerlatsipput. Biilillu qulliiniit U2 kiinaa ilisarivaa, qularinngi-

laalu takusani U2-usoq. Eqqaamanngilaa allanik biilimi issiasoqarnersoq. Nalunaarutiginnin-

nermini aappaataa oqaatigivaa U2 biilimi kisimiittoq.  

 

I2 ilassutitut nassuiaavoq, Nuummiit aallaqqammiinnarlutik I3 umiatsiamik aqussimasoq. 

Qasigiannguit nalaanniit Qenertunnguit tungaannut. Immamiikkaanni takissusia naatsunngu-

uvoq. I3 umiatsiaq minutsi ataaseq ataallugu aqukkunarpaa, kisianni taamanikkut qanoq suk-

katiginerlutik eqqaamanngilaa. U1-ip I3 aqoreermat aqulerluni. Sikutamut apornissami 

tungaanut U1 aquttuuvoq. Siullermik U2 aqoriarluni kingornatigut I3 naggataatigullu U1. 

 

Takutitsivigineqarluni videoliamik, I2-3, ilisimannittoq nassuiaavoq, nammineq videomik 

immiussisuulluni. U1 umiatsiamik aquttuuvoq. Nuutoqqami U1 takusimavaa kavaajaqartoq 

tunuatigut ilisarnaatitalimmik. Taanna Nuutoqqammi immiussamini videomi takuneqarsin-

naavoq, kavaajaq ilisarnaatitalik aamma aaqqatit orangeat takuneqarsinnaapput.  

 

Sikutaminngaanniit Apple Watchini atorlugu politiinut sianerpoq. Oqarasuaatini 

pooqattaminiitittarpaa, kisianni pooqattani sikutamut aporamik erfagiunneqarpoq. Siulliit 

sianerniarneri iluatsinngillat, kisianni takusinnaavaa attaveqarluni, taamaammat oqarasu-

aatini 10 meterit iluanniissimassalluni. Taamaammat paasivaa oqarasuaatini kaasarfim-

mioralugu. Siullerpaatut atassuteqarfigisaa tassaavoq, X. Minutsialuit atorlugit toortaavoq 

sianerluni, atisani masammata assanilu nillerlutik, siullerni taamaallaat toortagartaa toorlugu 

nuisippaa. Aamma sianerfigisimasami allattorsimaneriniit X3 sianerfigivaa, unnukkut taanna 

sianerfiginikuugamiuk, taamaammat taannaavoq attaveqarfigisimasamini kingullerpaat ilaat. 

 

Takutitsivigineqarluni videoliamik, I2-2, nal. 01.39 immiunneqarsimasumik, ilisimannittoq 

nassuiaavoq, Aquummiittoq tassaasoq U1. U1 atisaasigut ilisarivaa, qularinngilluinnarpaa 

U1-p atisat taakkua atorai. 

 

Takutitsivigineqarluni videoliamik, I2-2, nal. 01.42 immiunneqarsimasumik, ilisimannittoq 

nassuiaavoq, nammineq video immiussaralugu. Takusinnaanngilaa taamaalinerani su-

munngarnerlutik, kisianni assingulluni Nuutoqqamiit aallaqqammerlutik. U2 umiatsiamik 

aquppoq Nuutoqqamiit aallaramik.  

 

Politiit imminukarnikuupput pooqattaa tunniukkiartorlugu. Taakkua filmiliat pingasut nam-

mineq snapchat atorlugu oqaluttuatut ikkussarivai, taakkuali mail atorlugu politiinut nassiun-

nikuuvai. Taamanikkut sulerinerminik filmiliorajuttorujussuuvoq. Nuutoqqamut pereerluni 

taamaallaat pingasoriarluni filmiliorsimavoq, taakkualu politiinut nassiunneqarput. Eqqa-

masani malillugit politiit oqarasuaatini tigunngilaat.  
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Suli fysioteparapeutimiittarpoq, kisiannili maannakkut naartulluni, aamma aningaasanik pi-

umasaqaannaavissinnaanani. Taamaammat taarsiiffigeqqussutini suli taakkuupput eqqartu-

ussisoqarfimmi saqqummiunnikuusani. Kigutilerisunik ersigisaqartuuvoq, taamaammat piff-

issaq sivitsortoq aatsaat kigutini suliaritissimavaa.  

 

I5 ilassutitut nassuiaateqarpoq, takusimanagu kina aqunnersoq aporneq pimmat. Initaanut pu-

lalerluni takuvaa I3 aquttuusoq. Eqqaamasaata tullia tassaavoq mobilini sianertoq nammineq 

initaaniitilluni, tamatuma nalaani naluvaa sikutamut aporsimanertik.  

 

Takunngilaa umiatsiap apornerani kina aqunnersoq, kisianni aquttoq kingulleq takusani 

tassaasoq I3. Aporneq pillugu eqqaamasaqanngilaq. Taamaammat naluvaa piffissaq qanoq 

sivisutigisimanersoq initaanut isernerminniit umiatsup sikutamut apornerata tungaanut. Taa-

maallaat nalunaaquta 02.01 eqqaamasinnaavaa, tassani mobilini sianermat. 

 

Initaanut isertinnani tusaavaa oqaqattaartoqartoq I3 misilissimanngisaannaraa aqulluni, aquk-

kusuttorlu. U1-ip – kisiannilu pingaartumik U2.  

Aquut I3-mut tunnikkusunngilaat, tamanna malugisinnaavaa timaasa pissusaasigut. Nu-

annaarput, eqqarsaratillu ajortoqarnissaanik, tamarmillu akuerivaat I3 aqussinnaasoq. 

Pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfik takusinnaavaat I3 U1-lu umiatsiami uniminnik 

paarlaammata. Paarlaannermut atatillugu nammineq U2-lu initaanut iserput. Paarlaannerup 

nalaani umiatsiaq 40 – 45 knobersorunarpoq.  

 

Takutitsivigineqarluni videoliamik, I2-3, ilisimannittoq nassuiaavoq U1 aquttuusoq. U1 ili-

sarisinnaavaa kavaajaata tunuani ilisarnaataanit. Videokkut takusinnaavaa U2 siumut peqi-

laartoq, tullialu nammineq taavalu P. Naggataatigut takuvaa arnaq qaamasunik nujalik, I3-

ngikkuni arnap aappaa.  

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussuteqareerneratigut suliaq pillugu U2 eqqartueqatiginikuuvaa. 

Nammineq misigussutsit sorpassuit atorlugit, aamma eqqartorpaat nammineq qanoq misi-

ginini.  

 

I11 pisimasoq 11 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, qungasersineqarami ilisimajunnaarsimalluni 

natermullu uppilluni. Talerpiata tungaani innangavoq. Isini uisikkamigit qummut qiviarluni 

tukkaanneqarpoq. Tamanna pivoq inissiami Mathias Storchip aqqutaani. Inissiap normua 

eqqaamanngilaa. Immaqa tamanna pisimassaaq juni 2019-mi. Ikinngutiminiit inuup taassuma 

atianik paasitinneqarpoq, nammineq itereerami angerlareerlunilu.  

 

Naluvaa sooq mobilini attaveqannginnersoq, imaluunniit pisimasumik pissuteqarnersoq. 

Paasitinneqarpoq fakturamik tunniussissasoq, oqarasuaatip tassunga paarlaallugu pisiami 



 10 

fakturataa tunniunnikuuvaa. Siullermik akikitsumik oqarasuaammik pisinikuuvoq kingusin-

nerusukkulu oqarsuaat fakturami takuneqarsinnaasoq pisiarisimallugu.  

 

Oqarasuaat aserorneqanngilaq attavia kisimi. Naluvaa qanoq tamanna pisimanersoq. 

Oqarasuaatini kaasarfimmiorsimavaa. Pisimasorlu pereersoq suli angerlarani oqarasuaat atta-

veerussimavoq. Tamatuma kingornatigut oqarasuaat attavininnikuunngilaq. Oqarasuaat 

misissortinnikuunngilaa aamma salinnikuunngilaa. Eqqaamanngilaa taamaanikkut oqarasu-

aat qanoq nutaanngitsiginersoq, immaqa ukiut ataaseq immaqaluunnit marluk. iPhone 7-iu-

gunarpoq, eqqamanngilaali. Eqqarsarpoq nuummiinnermi 2017-mi oqarasuaat pisiari-

simallugu.  

 

Pisimasoq pissutigalugu sapaatip akunnera ataaseq silinikuunngilaq. Ullut tamaasa 

nalunaaqutta akunneri sisamat aamma arfineq pingasut akornanni sulisarpoq. Ingerlaavar-

tumik aalajangerneqartarpoq ullormut nalunaaquttap akunneri qassit sulissanersoq.  

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U1 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, P ikinngutigilluarsimallugu. Ilaqutaani tikill-

uaqqusaasorujussuulluni. Ukiut qulingajaat ilisarisimanikuuvaa. Kilisaammi Ocean Tigerimi 

sulisarpoq, tassanilu sulisimalluni ukiut tallimangajaat. Meeraqanngilaq. Aappanilu Nuummi 

najugaqarput. Ilaquttaminut attaveqarluartuuvoq. Imigassamik aalakoornartulimmik aamma 

hashimik ajornartorsiuteqanngilaq.  

 

Ajutoornerup kingornatigut ukioq ataaseq qaangiuttoq Islandikkoorluni ikiartorluni tassani 

annilaanganermik misigisaqaqqaarpoq. Tamatuma kingornatigut annilaanganeq arlalerialuni 

atugarisarpaa, aamma umiarsuarmi. Danmarkimi psykologimik oqaloqateqarnikuuvoq, taan-

nalu isumaqarpoq ajutoornerup kingunerisaanik sakkortuumik misigisaqarsimanera pis-

sutaasoq. Suli annilaanganeq misigisarpaa kisianni taama sakkortutigsumiunngitsoq.  

 

U1 siusinneruskkut pineqaatissinneqarnikuunngilaq.  

 

U2 inuttut atugarisani pillugit nassuiaavoq, 2019-mi aamma 2020-mi piffisami inuunini aa-

laakkaasuusimanngitsoq. Immakkut angalanerup kingornatigut sakkortuumik atuisimavoq 

nammineerluni suliariniarsarisimasaminik. Sakkortuvoq, aamma ilungersunaqaaq, kisianni 

ingerlaqqinniarsarivoq. Ajutoornerup kingornatigut qaammatit arfineq marluk ingerlaneranni 

katsorsaasunik marlunnik arlaleriarluni oqaloqartarsimavoq. Nammineerluni katsorsagaanini 

akilersimavaa. Katsorsaasoq X4 oqarpoq, quaarsaarnermik aqqusaagaqarsimasoq, taamaat-

tumillu sorpassuartigut qisuariaateqartartoq. X4 katsorsaariaatsit assigiingitsut atorlugit 

katsorsarpaa aamma ajunnginnerulerpoq oqaloqatiginnittarnerit imminut iluaqutaangaatsiar-

nikuupput, aamma katsorsarneqarneq sioqqullugu kamassaqarsimanermik. Massakkut kamak 



 11 

taammaattoq imminiigunnaarsimavoq. Aamma katsorsaasoq eqqartueqatigisimavaa meeral-

luni atornerlugaasarsimaneri pillugit.  

 

 Suliuteerannguaqarpoq, […]. Inunnik marlunnik ikiorneqartarpoq suliffeqarfimmi, aamma 

U1. Tulluusimaarutigivaa suliffeqarfiutitaarsimanini. Nunaqarfinni suliffissaaleqisoqaqaaq, 

aasaaneranilu inuit 20-it tungaannut sulisorinikuuvai, tamannalu nuannaarutigivaa.  

 

U2 siusinneruskkut pineqaatissinneqarnikuuvoq ilaatigut nakuusernermut eqqartuunne-

qarluni ulloq 27. maj 2015-mi utaqqisitamik ulluni 30-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissi-

isarfimmiittussanngortinneqarluni, aamma eqqartuussutikkut ulloq 18. februar 2016-mi 

qaammatini tallimani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinne-

qarnermik. Aamma unnerluutigineqartoq takkutinngitsoorluni eqqartuussuteqarfigineqarluni 

ulloq 21. februar 2019-mi ingerlatsisinnaanermut akuersissummik arsaarneqarluni ukioq 

ataaseq ulloq 21. februar 2019 aallarnerfigalugu. 

  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Nuummi Nuutoqqamiit Qooqqut tungaanut ingerlaarnermi I2 aamma I3 naatsunik videolior-

simapput, I2 videonik pingasunik immiussigami, immiunneqartunik nal.  01.35, nal. 01.41 

aamma nal. 01.45, aamma I3 videonik sisamanik immiussaqarsimavoq, immiunneqartunik 

nal. 01.35, nal. 01.39, nal. 01.42 aamma nal. 01.44. Videot immiunneqarneqartuni piffissat 

tunngavigalugit tunngavigineqarpoq, Nuutoqqamiit aallarsimasut nal. 01.35-p missaani. 

 

Suliami paasissutissat tunngavigalugit tunngavigineqarpoq, sikutamut aporneq pisimasoq 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfiup aamma illuatungaaniilluni Sermitsiap qaqqaa, 

tamatuma akornani. Videomi, I2-3, takuneqarsinnaavoq umiatsiap talerpianiit tukimut 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfik, aamma Sermitsiap qaqqaa umiatsiap saamiata tun-

gaanit tukimut takuneqarsinnaalluni.  

 

I2 nassuiaavoq sikutamiitilluni Apple Watchini atorlugu sianerniarisimalluni, sianernilu ilu-

atsinngitsoq pisimasoq nal. 01.56. I1 nassuiaavoq qatserisartoqarfimmi pigaartulluni umiat-

siamiit sianerneq siulleq tigusimallugu nal. 01.58. 

 

Assigiiamik nassuiaasoqarnera tunngavigalugu tunngavigineqarpoq, U2 Nuutoqqamiit ava-

lannermi aquttuusimasoq. U2 nassuiaavoq tamatuma kinguninnguatigut napparussuup ava-

taatigut nuuata nalaatigut aquut U1-imut tunniussimallugu. U2 nassuiaanera ingerlaarnermi 

naatsuararsuarmik aqussimalluni, ilisimannittut sinnerisa nassuiaateqarnerisigut ikorfartuiffi-

gineqarpoq.  
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Taamatullu tunngavigineqarpoq, I3 umiatsiamik sivikitsumi aqussimasoq. Assortuuttumik 

nassuiaatigineqarpoq video, I2-3-ip immiunneqarnerata nal. 01.45 sioqqullugu imaluunniit 

kingornatigut aqussimanersoq. 

 

Videomi, I3-4-mi, imiunneqartumi nal 01.44, takuneqarsinnaavoq I4 aquttup issiaviata tunu-

ani aquani issiasoq, I2 issiavimmi qiterlermi issialluni aamma I3 tunorlerpaami issiavimmi 

issiasoq siorngani ilaasut issiaviata tunuani. Videoliami, I2-3-mi, takuneqarsinnaavoq U1 

umiatsiamik aquttoq, U2 siumut peqilaannguarluni I5 qeqarluni sanianiittoq initaata isaariaata 

siorngani, P siorngani ilaasut issiaviani issiasoq, aamma I3 siorngani ilaasut issiaviata tunor-

piaani issialluni.  

 

Nassuiaatigineqartut tunngavigalugit tunngavigineqarpoq, sikutamut apornermi P, I4l aamma 

I2 imaanut erfagiunneqarsimasut.  

I3 nassuiaavoq, silattorsimalluni, nammineq takusimallugu U1 siorngani aquttarfiani aquut 

tigummillugu ilisimajunnaaqqasoq, aamma U2 aamma I5 marluullutik umiatsiamiittut.  

I3 nassuiaanera U1-ip aporeernermi sumiissimaneranik aamma paasissutissat U1-ip 

ajoqusernerinut tunngasunit ikorfartuiffigineqartumi , taakkua nakorsap politiinut uppernar-

saataani aallaaserineqarsimapput, sanilliunneqarlutik umiatsiap ajoquserneri aamma sukutap 

umiatsiap qalipaataanik takussutissaqarneratigut. 

 

I5 aamma U2 assigiimmik nassuiaateqarput, initaanut isilerlutik aporneq pisimasoq, aamma 

I5 nangilluni nassuiaavoq initaani silattorsimalluni nal. 02.01, tassani oqarasuaatini sianer-

mat.  

 

Taamaattumik uppernarsineqarpoq U2, I2 I3 aamma I4 nassuiaanerannit sanilliunneqarlutik 

video, I2-3, U1 umiatsiamik aqussimasoq piffissami videoliortoqarnerani nal. 01.45, aamma 

tamatuma kingutsiannguatigut sikutamut aporneq pisimasoq. Taamaattumik pisarialimmik 

qularnaarunnaarsinneqartumik nunatta eqqartuussisuuneqarfiata uppernarsivaa, U1 sikutamut 

apornermi aquttuusimasoq.  

 

Nassuiaatigineqartoq, I3, videomik immiussereernerup nalaani, I2-3-mik, aquut U1-imit 

tigusimagaa, aamma apornerup nalaani umiatsiamik aqussimanera, taamaattumik tunuartin-

neqarpoq. 

 

Uppernarsaasiisoqareerneratigut tunngavigineqarpoq, umiatsiaq nalunaaquttap akunneranut 

50 knobersinnaasoq. Ersarissumik tigussaasoqanngilaq aalajangersassallugu apornermi suk-

kassuserineqarsimasoq, kisianni ilisimannittut nassuiaanerannit aamma videolianit ers-

ersinneqarpoq, umiatsiaq sukkasoorujussuarmik ingerlanneqartoq, ilimarnarluni nalunaaqut-

tap akunneranut 40 knobersorluni.  
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Nassuiaasoqareerneratigut tunngavigineqarpoq, unnuk aamma unnuaq taanna umiatsiaq 

atorneqarsimasoq inunnik arlalinnit Qooqqunut, inuillu arfineq marluusunit tallimat tamanna 

sioqqullugu Qooqquniit Nuuliarsimasut imartami pissutsit aamma taamatut sukkas-

suseqarfiusumik, tamatumanilu inuit arlallit ilaasut umiatsiaq aqussimagaat.  

 

U1 eqqartuussisoqarfimmi nassuiaavoq, sikutat marluk Qooqquniit Nuummut inger-

laarnerminni takusimallugit, aamma Nuummiit aallaramik sukumik takusaqarsimanatik. U2 

eqqartuussisoqarfimmi nassuiaavoq, iluliaq angisooq aamma mikisoq  Nuuliaramik ta-

kusimallugu. 

 

U1 

Pisimasut 1 aamma 3 

Qulaani pissutsit apornermi taaneqartut tunngavigalugit uppernarsineqarpoq, U1 

peqqarniitsumik kukkunikkut aamma iluuseqannginnikkut immakkut ajunaartitsisimasoq, pi-

sarialimmik misissorluannginnermigut aamma isumannaatsumik sukkassuseqannginnermi-

gut. Taamaattumik nunatta eqqartuussisuuneqarfianit atuuttussanngortinneqarpoq, pisi-

masuni taakkunani U1 pisuutinneqarnera.  

 

Pisimasoq 4   

Tunngavigineqarpoq umiatsiaq angalanermi Qooqqunut atorneqarsimasoq, ilaasullu tallimaa-

sut neriniartarfimmi nerisimasut, kingornatigullu Nuuliarsimasut I3 aam I2 aallugit kiisalu 

immiaaqqanik aalerlutik.  

 

U1 pisimasoq 2-mi pisuunerarpoq imigassartorsimalluni immakkut angalasimanermi min-

nerpaaffia imigassap aalakoornartillimmik promilleqarnera 1.07-iusumik. 

 

Ilisimannittut nassuiaateqareernerisigut tunngagineqartariaqarpoq, U1 aporneq sioqqullugu 

umiatsiaq aqussimagaa siusinneruskkut unnuk taanna aamma unnuaq taanna aqunnermigut, 

tunngavigineqartariaqarporlu sikutamut aporneq pissuteqarmat pisumerpiaq alaatsinaanngin-

nikkut. Paasissutissat silamut tunngasut naapertorlugit aamma sikutaqarneranut tunngasu-

tigut, naallu U1 imigassamik sunnerteqqalluni umiatsiaq aqussimagaluaraa, pisarialimmik 

uppernarsineqanngilaq, U1 umiatsiamik aqunnermini ilisimasimagaa, annertuumik aarleri-

naatilimmik sikutanut aportoqarsinnaanera, aammalu aqunnermini ilisimaaralugu allat isu-

mannaatsuunissaanik suginnaasimasoq. Taamaattumik pisarialimmik uppernarsineqanngilaq, 

U1 umiatsiap aqunneratigut inuit allat inuunerannik, ajoquteqannginnerannik aamma peqqis-

susaannik navialisitsimanera, taamaattumik pisimasoq 4-mi pinngitsuutinneqarluni.  

 

Pisimasoq 5 aamma 6 
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Uppernarsaasiisoqareerneratigut uppernarsineqarpoq, I3 annertuumik ajoquserneqarsimasoq 

pinerluttulerinermik inatsimmi § 88, uniffiit aappaanni allaaserineqartunut ilaatinneqartutut, 

I4-illu ajoquserneri annertuutut isigineqarsinnaanngillat pinerluttulerinermik inatsimmi § 88, 

uniffiit aappaanni allaaserineqartunut ilaatinneqarsinnasumik. Taamatullu aamma tunngavi-

gineqarpoq P ajutoornerup kingunerisaanik toqukkut qimagussimammat.  

 

Pissutsini oqaatigineqartuni immakkut angalanermi aamma imigassamik aalakoornartulim-

mik sunnerteqqanikkut U1 malitassat aamma iliuuserineqartussat iliuuserisimanngilai,taam-

atut pisoqarneratigut piusariaqartut,  aamma mianersornissamik pisumi pisarialimmik iliuuse-

qarsimanani. Taamaattumik U1 pisuutinneqarpoq mianersuaalliornikkut annertuumik I3 

timaanik imaluunniit peqqussusaanik ajoqusiinermut, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, 

uniffiit aappaat., mianersualluaalliornikkut timimik inaarliilluni, aamma mianersuaallior-

nikkut P toqukkut qimagunneranut, tak. Pinerluttulerinermik inatsimmi § 97, mianersuaal-

liorluni inoqammik toqutsineq.  

 

Pisuunermik apeqqitit pisimasuni 2, 12a, 12 b aamma 14 nunatta eqqartuussisuuneqarfianut 

suliareqqitassanngortinneqanngillat.  

 

U1 pisimasuni 5-mi aamma 6-mi mianersuaalliorsimaneri imatut isikkoqarput, pingaartumik 

sanilliunneqartik apornerup kingunerisai, pineqaatissiissummik utaqqisitaanngitsumik 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarnermik aalajangersaasoqas-

salluni. Pineqaatissiissummik aalajangersaanermi nunatta eqqartuussisuuneqarfianit sakkor-

tusaatitut isumaqarifineqarpoq, U1 imigassamik aalakoornartulimmik sunnertisimalluni 

aqussimanera. Nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq pineqaatissiineq sakkortuneru-

sariaqartoq pineqaatissiisarnermit mianersuaalliornikkut aqqusinertigut inoqammik 

toqutsinermit sakkortusaatitaqanngitsumik, aammalu pineqaatissiissutaasartumit aqqusin-

ikkut piaaraluni iliuuseqarnikkut toqutseriarnermit. Sakkukillisaatitut pingaartinneqarpoq U1 

siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuunngimmat.  

 

Taamaattumik nunatta eqqartuussisuuneqarfianit aalajangersarneqarpoq pineqaatissiissut 

qaammatini arfineq pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinne-

qarnermik, tak. Pinerluttulerinermik inatsimmi § 146, imm. 1, nr. 2.  

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa pisinnaatitaaffiianermut aamma arsaarinninnermut tun-

ngasut atuutussanngortinneqarput.  

 

U1 akuerisimavaa I2 kigutileritinnermi aningaasartuutai 2.150 kr.it, ajutoornerup kingu-

nerisaanik ajoqusernerinut tunngasut, aamma I2-imut taarsiisutissaq qaffanneqarpoq 5.150 
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kr.-inut. Taamatut allannguserlugu taarsiissutissat pillugit eqqartuussisoqarfiup eqqartu-

ussutaa atuutussanngortinneqarpoq. 

  

 

U2 

Pisimasoq 7 

U2-ip nassuiaateqarneratigut tunngavigineqarpoq, umiatsiaq attartorsimagaa, aammalu im-

makkut angalanissaq sioqqullugu qulakkerinniffigimanngikkaa umiatsimi annanniuteqarnis-

saa. Taamaattumik nunatta eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussisoqarfik isumaqatigivaa, taa-

maattumik U2 pisimasumi tamatumani pisuutinneqarpoq.  

 

Pisimasoq 8 

Assigiiaartumik nassuiaatigineqarpoq, umiatsiami ilaasut imigassamik aalakoornartulimmik 

imersimasut, aammalu nuummiit immiaaqqat karsit marluk ikineqarsimasut. U2 nasuiaavoq, 

imigassamik aalakoornartulimmik imersimalluni umiatsiap aquutaa allanut tunniutereerlugu. 

Taamaalillutik eqqartuussisut pisarialimmik uppernarsinngilaat, arsaarinninnissami promil-

lep naatsorneqarnerani unnerluussissummi ersersinneqartumi piumasaqaatit naammassi-

neqarneri. Taamaalilluni U2 pisuutinneqarpoq imigaassartorsimalluni minnerpaaffia 0.7-mik 

imigassamik aalakoornartulimmik promilleqarluni angallammik ingerlatisimanermut, taanna 

oqaatigineqarpoq retskemiskeusumik nalunaarusiami.  

 

 

Pisimasoq9 

Malittarisassaqanngilaq immakkut angalanermi sukkassusissaq pillugu. Aamma pissutsinik 

takussutissaqanngilaq U2 qulaani oqaatigineqartunik imartatigut angallannermi 

nalunaarusiami malittarisani. Taamaattumik nunatta eqqartuussisuuneqarfiata eqqartu-

ussisoqarfiup tunngavilersuinermi inerniliussaa isumaqatigivaa, taamaattumik U2 pin-

ngitsuutinneqarpoq. 

  

Pisimasoq 11  

U2 nassuiaavoq pisimasoq pillugu eqqaamasaqarani. 

 

I11 nassuiaavoq asseq tunngavigalugu kingorna ikinngutimi imminut nassiussaa atorlugu pi-

nerliisoq kinaassusersimallugu, assimiittorlu inuk kingorna naapinnikuusimallugu. 

 

Pissutsit taamaanneratigut I11-ip nassuiaanerattigut taamaallaat qularnaatsumik U2-ip pi-

nerliisutut nakuusernermit kinaassuserneqarsimavoq. Taamaalillutik unnerluussisussaati-

taasut pisarialimmik naammattumik uppernarsarsinnaasimanagu, U2 pisuunera, taamaat-

tumik pisimasumi tamatumani pinngitsuutinneqarpoq.    
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Pisimasoq 15 

Politiip ilisarinninneratigut pissutsit allaaserineqarneranni eqqartuussutaasinnaasumik 

qularnaatsumik U2 bilimik aqussimanera kinaassuserneqanngilaq. Eqqartuussisuuneqarfiup 

eqqartuussisoqarfiup inerniliinera isumaqatigivaa, U2 pisimasumi tamatumani pinngitsuutin-

neqarpoq. 

 

Pisimasoq 10 nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortinneqanngilaq, aamma 

isuunermik apeqqutit pisimasuni 12a, 12b aamma 13 nunatta eqqartuussisuuneqarfianut 

suliareqqitassanngortinneqartik.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pineqaatissiissummik aalajangiinermini sakkor-

tusaatigivaat nakuusernerup isikkua, pisimasoq 11-mi allaaserineqarneratut, aamma 

nakuusernermi taamatut isikkulimmi periusiuvoq pineqaatissiisarneq pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittussanngortitsisarnermik. Sakkukillisaatitut isumaqarfigineqarput 

nunatta eqqartuussisuuneqarfianit pingaartinneqarmat, pisimasoq piliarineqarsimammat ok-

tober 2019-mi, piffissarlu suliap suliarineqarneranut atorneqarsimasoq sivisooq U2-imut 

pisuutitsissutaasinnaanani. Isiginiarneqarluni U2 kingullermik nakuusernermut eqqartu-

ussaassimammat 2016-mi, aamma inuttut atugarisaasa maannakut sulineranullu tunngasut, 

immikkut ittumik eqqartuussisunit aalajangersarneqarpoq inuiaqatigiinni sulisnneqarnissan-

ngortillugu.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata U2-imut pineqaatissiissut aalajngersarpaa inuiaqatigiinni 

sulisitaanermik, taamaalilluni U2 Pinerluttunik ISumaginnittoqarfiup aalajangersagai naap-

ertorlugit aningaasarsiaqartinneqarani inuiaqatigiinni sulisitaassaaq nalunaaquttap akuneri 

80-t. Sulisussaatitaaneq naammassineqareersimassaaq sivisunerpaaffiliussap qaammatit 

arfinillit ingerlaneranni, aamma unnerluutigineqartoq pinerluttunik isumaginnittoqarfimmit 

nakkutigineqassaaq ukiumi ataatsimi, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 140, tak. § 141. 

 

Unnerluutigineqartup ilassutitut akiligassiissut akilissavaa 15.500 kr., tak. Pinerluttuler-

inermik inatsimmi § 127, imm. 2, taamaattoq akiligassiissutip ilaa, pisimasumut 12a aamma 

12b, katillugit 10.000 kr., naalagaaffiup karsianut akilerneqassapput.  

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq pisinnaatitaaffimmik ar-

saarinninnermut tunngasumi imatut allannguuserlugu, umiarsuarmik ingerlatsisinnaaneq 

imaluunniit aquttut imaluunniit maskinmesteritut sulisinnaaneq piumasaqaatilerneqarluni 

misilinneqarfimmik ukiuni pingasuni, tak. Kalaallit nunaanni imakkut angallannermi isuman-

naatsuutitsinissaq pillugu peqqussussumi, tak. Nalunaarut nr. 1674 16. december 2015-meer-

sumi, § 29 e, imm. 5. 
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Eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera arsaarinnissutinut aamma taarsiissutissanut atuuttussan-

gortinneqarpoq. 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa allanngortinneqarpoq, taamaalilluni pineqaatissiissut 

U1-imut aalajangersarneqarpoq qaammatini arfineq pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarnermik. 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa pisinnaatitaaffimmik arsaarinninnermi, arsaarinnis-

sutinut aamma taarsiissutissanut atuutussanngortinneqarpoq, taamaatut imatut allannguusik-

kamik, I2-imut taarsiissutissat qaffanneqarlutik katillugit 5.150 kr.-inut. 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa allanngortinneqarpoq, taamaalilluni U2-imut pineqaa-

tissiissut allanngortinneqarluni imatut, U2 Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup aalajangersagai 

naapertorlugit aningaasarsiaqarani inuiaqatigiinni sulisitaassaaq nalunaaquttap akunneri 80-t. 

Sulisussaatitaanermik aalajangersagaq naammassineqassaaq sivisunerpaaffiliussaq qaamma-

tit arfinillit ingerlaneranni, aamma unnerluutigineqartoq nakkutigineqassaaq ukiumi 

ataatsimi. 

 

U2 akilissavai ilassutitut akiligassiissutit  15.500 kr.  

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq pisinnaatitaaffimmik 

arsaarinninnermi imatut allannguuserlugu, umiarsuarmik ingerlatsisinnaanermi arsaarinnin-

neq imaluunniit aquttut imaluunniit maskinmesteritut sulisinnaanermi misiligaaffiliussaq aa-

lajangersarneqarpoq ukiunut pingasunut. 

 

Eqqartuussisoqarfiup aalajangersagaa arsaarinninnermut aamma taarsiissutissanut tunngasoq 

atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

***  

 

D O M 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 1. september 2022 i ankesag 
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Sagl.nr. K 092/22 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

Født den […] 1991 

Advokat (Ulrik Blidorf) 

 

og 

 

T2 

Født den […] 1992 

Advokat (Finn Meinel) 

 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 21. marts 2022 (kredsrettens sagl.nr. KS-

SER-1322-2021).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har vedrørende tiltalte, T1, påstået domfældelse som i kredsretten i 

forhold 1 og forhold 3 – 6 samt skærpelse af kredsrettens dom.  

 

Anklagemyndigheden har vedrørende tiltalte, T2, påstået domfældelse i den ved kredsretten 

rejste tiltale i forhold 7 – 9, 11 og 15 samt skærpelse af kredsrettens dom.  

 

T1 har påstået frifindelse i forhold 1 og forhold 3 - 6 samt formildelse af den idømte foran-

staltning. 

 

T2 har påstået frifindelse i forhold 7 – 9 og 11, stadfæstelse i forhold 15 samt formildelse af 

den idømte foranstaltning.  

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstande om konfiskation og rettighedsfrakendelse som i 

kredsretten.  

 

Anklagemyndigheden har nedlagt følgende påstande om erstatning: 

 

T1 skal betale erstatning til V3 med 485.841,38 kr., heraf godtgørelse for svie og smerte med 

83.000 kr., helbredsudgifter som følge af personskade med 2.364,58 kr. og tabt arbejdsfortje-

neste med 398.476,80 kr. 
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T1 skal betale erstatning til V2 med 5.150 kr. for helbredsudgifter som følge af personskade. 

 

T1 har påstået frifindelse for de nedlagte erstatningskrav.  

 

T2 skal betale erstatning til V11 med 12.659 kr., heraf 6.499 kr. for en ødelagt telefon og 

6.160 kr. for tabt arbejdsfortjeneste i perioden 1. – 7. juli 2019. 

 

T2 har påstået frifindelse for det nedlagte erstatningskrav. 

 

Anklagemyndigheden har endvidere taget forbehold for erstatningskrav fra V4, V5 og T2 

samt forbehold for erstatningkrav på vegne af de pårørende til F. 

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Forklaringer 

T1 og T2 samt vidnerne, V3, V1, V13, V2, V5 og V11, har i det væsentlige forklaret for 

landsretten som i første instans.  

 

T1 har supplerende forklaret vedrørende forhold 1 – 6 efter at have fået forevist videoen, V3-

2, optaget kl. 01.39, at han ikke kan genkende personen, der står bag rattet.  

 

Forevist videoen, V2-3, optaget kl. 01.45, har T1 forklaret, at han heller ikke kan genkende 

personen, som styrede båden på dette tidspunkt. Han kan ikke på videoen se, hvor han befandt 

sig båden på dette tidspunkt. Han kan se, at T2 og hans kæreste, V5, sad sammen, og at F sad 

på passagersædet. V3 ses sidst i videoen. V2 filmede. På et tidspunkt, da han styrede båden, 

sad V4 lige bag ham, men han ved ikke, hvor V4 var i båden, da videoen blev optaget. Han 

var iført en fleece jakke, hvor der stod […] på ryggen. Det er denne jakke, som ses på foto, 

ekstrakten side 375.  

 

Da båden kolliderede med isskossen, styrede V3 båden. Han havde styret båden lige inden. 

Da de var ud for Kildegården ved Lufthavnsvej, gik T2 og V5 ned i kahytten. På samme 

tidspunkt rejste han sig og gav plads, så V3 kunne overtage rattet. Han mærkede, at V3 gik 

bag ham. Han husker ikke hvor lang tid, der gik, fra V3 overtog rattet, til kollisionen skete, 

men det var kort tid.  

 

Han mistede bevidstheden ved uheldet, og det kan være grunden til, at han ikke samme nat 

fortalte til politiet, at han havde været i vandet. Han fandt først ud af det, da T2 fortalte det. 
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Da de kom op ad tidevandstrappen, kunne han mærke, at hans tøj var fugtigt og vådt. Han 

kan i dag stadig ikke huske, at han var i vandet, men det har T2 fortalt, at han var. Selvom 

han prøver at huske tilbage, er han ikke, siden sagen blev behandlet i kredsretten, kommet i 

tanke om nyt i sagen. 

 

Han kendte F rigtig godt, og de havde været venner i 8 – 9 år. Han har kendt T2 siden 2007 

eller 2008, og han kender T2 rigtig godt. V5 kendte han ikke så godt på det tidspunkt, da 

ulykken skete. Han havde da kun kendt hende i ca. 1 måned. V4 er en bekendt, som han taler 

med, når han møder ham. Han havde kendt V4 under 1 år, da ulykken skete. V2 plejede at 

arbejde i Cafe Iggu, og han kendte hende ikke så godt. Han mødte V3 første gang ca. 2 uger 

før ulykken.  

 

Han havde drukket nogle øl i løbet af aftenen. De fik to fulde kasser øl med fra Nuuk. Han 

fik en øl efter, han havde styret båden, ligesom V3, V2 og F også fik en øl. Mens han styrede, 

bad han F om at åbne en øl, og han tog en tår lige inden, der blev skiftet fører.  

 

På Sana fik han morfin og anden smertestillende medicin for smerterne fra skulderskaden. 

Han talte med T2, V5, V3 og V2 på Sana samme nat. Han har efterfølgende talt lidt med T2 

og V5 om hændelsen. De har ikke talt om eller aftalt, hvad de skulle forklare i retten.  

 

Da V3 overtog rattet, sad V4 på sædet lige bag hende. Han husker i dag ikke, om V4 instrue-

rede V3 i at styre båden. Det var V4 og V2 ide, at V3 skulle styre båden. Det var ikke ham, 

der bestemte, hvem der måtte styre båden. Pigerne havde ikke drukket så meget, så han 

tænkte, at de godt kunne styre båden. Båden ejes af X1. X1 havde ikke sagt noget om, hvem 

der måtte sejle båden. De skiftedes til at sejle, og både V4, V3, T2 og han styrede på et tids-

punkt båden. De byttede bare uden særlig aftale, og de var fælles om at bestemme, hvem der 

skulle styre båden.  

 

T2 har supplerende forklaret efter at være forevist videoen, V2-3, optaget kl. 01.45, at det var 

T1, der styrede båden. Videoen er optaget lige efter Qernertunnguit eller lige i nærheden. T1 

befandt sig til højre for ham og V5. På videoen kan det ses, at han bøjede sig ned, og at V5 

stod lige foran ham. Han havde en grå trøje på. F sad på passagersædet. Han kiggede ikke 

bagud, og han husker ikke, hvordan de andre var placeret bagerst i båden.  

 

Han kan på videoen genkende T1 på kropsholdningen. Da han i kredsretten fik vist en mør-

kere version af videoen, V2-3, mente han, at det var V4, der styrede båden, for han kunne 

genkende V4 på handskerne. Han var nok lidt forvirret i kredsretten, og man kunne ikke se 

logoet bag på jakken på den mørkere videosekvens.  
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Omkring dette tidspunkt blev V4 ved med at spørge, om ikke han ville lade andre prøve at 

styre båden. Han og V5 var på vej ned i kahytten, og han kyssede samtidig V5. Han hørte V3 

spørge, om hun måtte styre båden, for hun havde aldrig prøvet at styre sådan en båd. Derfra 

mærkede han, at nogle personer flyttede på sig, og han så ben bevæge sig. Han blev selv rørt 

på benene, og han kunne mærke, at der blev skiftet person på førersædet.  

 

Han var i Upernavik i sommeren 2021, og her begyndte hans kæreste at fortælle ham om 

ulykken, og hun prøvede at få ham til at huske den. Han kunne først ikke huske noget. Om 

aftenen efter spisetid var han alene i et værelse, og han fik et flashback om, hvad der skete på 

ulykkestidspunktet. Han har siden sin forklaring i kredsretten tænkt, om det var rigtigt, eller 

om det var en fantasi om, hvad han havde foretaget sig efter ulykken. Han føler dog, at det 

var sådan, det skete.  

 

Han kan ikke sige, hvor lang tid der gik, efter V2 have optaget videoen kl. 01.45, til ulykken 

skete, måske var det indenfor 5 minutter. Som han husker det, skete ulykken under et skift af 

føreren af båden. Han husker ikke, om han ringede fra sin telefon efter kollisionen. 

 

T2 har vedrørende forhold 7 - 9 forklaret, at han havde renoveret båden, og X1 sagde, at han 

måtte låne den. Han husker ikke, om der var redningsveste om bord, og han tjekkede det ikke. 

 

Han styrede båden hele tiden, da de først sejlede til Qooqqut. De skulle tilbage til Nuuk for at 

hente øl. Han vidste ikke, at der også skulle to piger med tilbage til Qooqqut. Da de sejlede 

fra Kolonihavnen, styrede han båden. Han sejlede langsomt, først omkring 5 – 10 knob. Han 

styrede båden i kort tid. Han havde fået noget at drikke, og T1 ville gerne styre.  

 

Forevist videoen, V2-2, optaget kl. 01.41, kan han ikke se, hvor videoen er optaget. Han ved 

ikke, hvem der styrede båden, måske var det ham eller T1.  

 

Forevist videoen, V3-3, optaget kl. 01.42, husker han ikke, hvem der styrede båden på dette 

tidspunkt. Det kan dog ikke være ham, for han styrede båden stille og roligt.  

 

V4 havde lige fået øl om bord, og da de sejlede fra Nuuk, drak han en øl. De fik alle en øl. 

Han satte sig på kassen, hvor han tog øllen, og det væltede rundt med øl fra kassen til alle om 

bord. 

 

Mens han styrede båden, kiggede han på vandet, både da han sejlede til Qooqqut, og da han 

sejlede fra Kolonihavnen. Da han sejlede fra Kolonihavnen, sejlede han med op til 15 – 20 

knob. Han holdt udkig hele tiden, mens han sejlede, og hvis han havde opdaget is, kunne han 
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godt have styret udenom med den fart, han sejlede med. Han sejlede ikke 50 knob, da han 

styrede båden.  

 

T2 forklarede vedrørende forhold 11, at han fortsat ikke husker noget fra den pågældende 

dag, den 29. juni 2019.  

 

T2 forklarede vedrørende forhold 15, at det er så længe siden, at han i dag ikke husker, om 

han denne dag, den 4. juni 2020, kørte bil efter at have mistet sit kørekort.  

 

V3 har supplerende forklaret, at personerne var placeret i båden, som det ses på den foreviste 

video, V2-3, optaget kl. 01.45. Som hun husker det, skete kollisionen få minutter efter, at 

videoen blev optaget. Personerne i båden ændrede ikke position inden ulykken. Hun er sikker 

på, at T1 førte båden, fordi han havde orange handsker på. T2 sad med sin kæreste på ølkas-

sen, og pigen, der omkom, sad på passagersædet.  

 

Forevist videoen, V3-2, optaget kl. 01.39, har vidnet forklaret, at personen ved rattet ligner 

T1, men det er lidt sløret. Hun genkender T1 på den sorte jakke med et logo på ryggen. Som 

hun husker det, var T1 iført tøj, som det ses, at personen ved rattet er iført. Hun havde en gang 

tidligere set T1 til en sammenkomst hos fælles kammerater. De var ikke sammen i lang tid, 

og de talte ikke sammen.  

 

Forevist videoen, V2-2, optaget kl. 01.41, har vidnet forklaret, at hun i dag ikke husker, hvem 

der sejlede båden på dette tidspunkt.  

 

Hun blev afhørt anden gang ved Sydøstjyllands Politi den 26. oktober 2020, hvor hun forkla-

rede, at hun ikke var fører af båden på ulykkestidspunktet. Hun husker, at hun forinden fik at 

vide, at hun ikke havde pligt til at udtale sig. Ved afhøringen blev hun også fortalt, at der var 

fundet blodstænk fra hende på vindskærmen. Hun ved ikke hvor på vindskærmen, blodstæn-

kene blev fundet. Hun forklarede igen, at hun ikke førte båden på uheldstidspunktet.  

 

Som hun husker det, havde T2 en grøn militærsweater på, og V4 havde en sort jakke på, da 

de var i båden. Hun husker ikke, hvilken farve eller hvilken type bukser T2 og V4 havde på. 

T1 havde mørke bukser eller cowboybukser på.  

 

Efter ulykken sad T1 på førersædet med rattet i hånden. T1 var bevidstløs på dette tidspunkt. 

Hun er sikker på, at T1 var ikke i vandet.  

 

Vidnet har om sine helbredsforhold forklaret, at hun skal opereres for følgeskader fra ulykken 

i morgen. Hendes uddannelse er sat på stand by, da hun skal være sygemeldt efter operationen.   
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Hun er stadig på revalideringsydelse, og der kommer hele tiden problemer med hendes fod 

med smerter og begrænsninger. 

 

V1 har supplerende forklaret, at ved de to første opkald vurdererede han ud fra stemningen i 

opkaldet, at der var der ro, og han fik en forklaring, så han fik indtryk af, at båden havde fået 

motorstop. Brandvæsenet skal ikke tage sig af motorstop, når der ikke er fare, og det var der 

ikke, for det var vindstille. Hans vurdering af samtalen skal også ses i lyset af, at man i brand-

væsenet modtager mange mystiske opkald, som ikke har noget med brandvæsenet af gøre. 

Han husker ikke, om der under samtalen blev sagt ordet motorstop. Det blev muligvis sagt, 

men han husker det ikke i detaljer i dag.  

 

Foreholdt sin forklaring til politirapport af 13. august 2020, har vidnet forklaret, at der kom 

to betjente ned på Brandstationen straks mandag morgen, og han blev afhørt. Han husker i 

dag ikke, at der under telefonsamtalen blev sagt ordet motorstop, men det var hans opfattelse 

ud fra situationen ved opringningen, at det var det, der var sket.  

 

Ved det tredje opkald fik han indtrykket af, at situationen var alvorlig. Stemmelejet overlod 

ingen tvivl om, at det var alvor. Der blev råbt, at den var gal, og at der var folk i vandet. Folk 

i vandet betyder altid, at det er galt.  

 

Han husker ikke præcist, hvornår det første opkald kom. Det kan godt passe, at det var kl. 

01.58, som det fremgår af politirapporten af 13. august 2020. Når der er angivet et præcist 

tidspunkt, har han sandsynligvis fundet det frem på telefonen. Han husker, at der var 3 opkald. 

 

V13 har supplerende forklaret vedrørende forhold 15, at han ikke helt kan huske, hvornår 

episoden fandt sted, men det er ca. 2 år siden. Foreholdt tidspunktet i anmeldelsesrapport af 

4. juni 2020 har vidnet forklaret, at det godt kan passe, at det var den 4. juni 2020. 

 

Han kender T2 og ved, hvordan han ser ud. Han genkendte T2, da de passerede hinanden på 

vejen. Deres forældre har boet tæt på hinanden på Radiofjeldet, og han ved, hvem T2 er. De. 

Han husker ikke hvilket tøj eller hvilken hårfarve, T2 havde, eller om han havde briller eller 

skæg. Det var lidt mørkt, men han kunne genkende T2 på ansigtsformen.  

 

De kørte begge i relativt høje biler. I lyset fra billygterne kunne han genkende T2 ansigt, og 

han er sikker på, at der var T2, han så. Han husker ikke, om der sad andre i bilen. Ved anmel-

delsen oplyste kæresten, at T2 var alene i bilen.  

 

V2 har supplerende forklaret, at kort efter de var sejlet fra Nuuk, gik V3 op og styrede båden. 

Det var på strækningen ud fra omkring Myggedalen til Qernertunnguit. Det er en kort 
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strækning, hvis man er på havet. V3 styrede båden i vistnok under et minut, men hun ved ikke 

hvor hurtigt, de sejlede på daværende tidspunkt. T1 overtog styringen af båden efter V3. Det 

var T1, der styrede, indtil de ramte isskossen. Først styrede T2, så V3 og til sidst T1.  

 

Forevist video, V2-3, har vidnet forklaret, at hun filmede videoen. Det var T1, der førte båden. 

I Kolonihavnen havde hun set, at T1 havde en jakke med et logo bagpå. Det kan også ses på 

videoen, som hun optog ved Kolonihavnen, hvor jakken med logoet og de orange handsker 

ses.  

 

På isskossen ringede hun til politiet fra sin Apple Watch. Hun plejede at have sin telefon i 

tasken, men tasken blev slynget væk, da de ramte isskossen. Det mislykkedes at ringe op de 

første gange, hun prøvede, men hun kunne se, at der var forbindelse, så hendes telefon måtte 

befinde sig indenfor 10 meter. Hun opdagede derfor, at hun havde sin telefon i lommen. Den 

første, hun kom i kontakt med, var X2. Det tog et par minutter at trykke, så der blev ringet 

op, fordi hendes tøj var vådt og hendes hænder kolde, og hun fik de første gange kun trykket 

tastaturet frem. Hun ringede også til X3 via opkaldslisten, da hun havde ringet til ham om 

aftenen, og derfor var han en af hendes seneste kontakter.  

 

Forevist videoen, V3-2, optaget kl. 01.39, har vidnet forklaret, at T1 står ved rattet. Hun gen-

kender T1 på tøjet, og hun er helt sikker på, at T1 havde det tøj på.  

 

Forevist videoen, V2-2, optaget kl. 01.42, har vidnet forklaret, at hun har optaget videoen. 

Hun kan ikke se, hvor de sejlede på dette tidspunkt, men det ligner, at de lige er sejlet ud fra 

Kolonihavnen. Det var T2, som styrede båden, da de sejlede fra Kolonihavnen.  

 

Politiet kom hjem til hende og afleverede hendes taske. De 3 film var på hendes snapchat 

story, og de blev sendt på mail til politiet. Dengang filmede hun meget af det, som hun foretog 

sig. Efter hun kom til Kolonihavnen, havde hun kun optaget de 3 film, som blev sendt til 

politiet. Politiet fik, som hun husker det, ikke hendes telefon. 

 

Hun går stadig til fysioterapeut, men hun er nu gravid, og hun kan ikke blive ved med at kræve 

penge af nogen. Hun har derfor det samme erstatningskrav, som blev fremsat i kredsretten. 

Hun har tandlægeskræk, og derfor gik der lang tid, før, hun fik tandlægebehandling.  

 

V5 har supplerende forklaret, at hun ikke så, hvem der styrede båden, da kollisionen skete. 

Hun skulle ind i kahytten, og hun så da, at V3 styrede. Det næste, hun husker, er, at hendes 

mobiltelefon ringede, mens hun var i kahytten, og på det tidspunkt vidste hun ikke, at de var 

sejlet ind i en isskosse.  
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Hun så ikke hvem, der førte båden ved kollisionen, men den sidste, hun så føre båden, var 

V3. Hun husker ikke noget om kollisionen. Hun ved derfor ikke, hvor lang tid, der gik, fra 

hun gik i kahytten, til båden ramte isskossen. Hun kan kun huske klokkeslættet 02.01, da 

hendes mobiltelefon ringede.  

 

Før hun gik ned i kahytten, hørte hun, at de blev ved med at sige, at V3 aldrig havde styret 

før, og at hun gerne ville styre. T1 - men specielt T2 - ville ikke give rattet til V3, hvilket hun 

kunne se på hans kropssprog. Der var en god stemning, og de tænkte, at der ikke ville ske 

noget, og de gik alle med til, at V3 skulle styre. De kunne se anstalten, da V3 og T1 skiftede 

plads i båden. I forbindelse med skiftet, gik hun og T2 ind i kahytten. Båden sejlede nok 40 – 

45 knob ved skiftet.  

 

Forvist videoen, V2-3, har vidnet forklaret, at var T1, der førte båden. Hun kan genkende T1 

på logoet bagpå jakken. Hun kan på videoen se, at T2 bøjede sig lidt frem, dernæst hende selv 

og så F. Til sidst ses en pige med lyst hår, enten V3 eller den anden pige.  

 

Efter kredsrettens dom har hun talt meget lidt med T2 om sagen. Hun brugte mange følelser, 

og de talte om, hvordan hun følte.  

 

V11 har supplerende forklaret vedrørende forhold 11, at hun besvimede og faldt ned på gul-

vet, da der blev taget et halsgreb. Hun lå på højre side. Da hun åbnede øjnene og kiggede op, 

blev hun trampet på. Det foregik i en lejlighed på Mathias Storchs vej. Hun husker ikke num-

meret på lejligheden. Det foregik måske i juni 2019. Hun fik oplyst navnet på personen af en 

veninde, efter hun var vågnet og gået hjem.  

 

Hun ved ikke, hvorfor mobilen ikke havde signal, eller om det skyldtes denne episode. Hun 

fik at vide, at hun skulle aflevere en faktura, og hun har afleveret fakturaen for den telefon, 

som hun købte i stedet. Hun købte først en billig telefon og senere den telefon, som fremgår 

af fakturaen.  

 

Telefonen blev ikke ødelagt, det var kun signalet. Hun ved ikke, hvordan det skete. Hun havde 

telefonen i sin lomme. Den mistede signalet i tiden efter episoden og inden, hun skulle hjem. 

Der kom ikke signal på telefonen efterfølgende. Hun har ikke fået telefonen efterset, og hun 

har ikke renset telefonen. Hun husker ikke, hvor gammel telefonen var dengang, måske 1 eller 

2 år. Det var vistnok en iPhone7, men hun kan ikke huske det. Hun tænker, at hun købte 

telefonen i 2017, da hun var i Nuuk. 

 

Hun var ikke på arbejde i en uge på grund af episoden. Hun skulle arbejde mellem 4 og 8 

timer hver dag. Det blev besluttet løbende hvor mange timer, hun skulle arbejde hver dag.  



 26 

 

Personlige oplysninger 

T1 har om sine personlige forhold forklaret, at F var en rigtig god veninde. Han var meget 

velkommen i hendes familie. Han kendte hende i næsten 10 år. Han arbejder på rejetrawleren 

Ocean Tiger, hvor han har arbejdet i næsten 5 år. Han har ikke børn. Han bor i Nuuk med sin 

kæreste. Han har god kontakt til sin familie. Han har ikke misbrug af alkohol eller hash.  

 

Et år efter ulykken skulle han til Island for at påmønstre, og her fik han det første angstanfald. 

Han har siden haft flere angstanfald, også ombord på skibet. Han har talt med en psykolog i 

Danmark, som mente, at angsten skyldtes traumer fra ulykken. Han får stadig angstanfald 

men ikke så kraftige. 

 

T1 er ikke tidligere foranstaltet.  

 

T2 har om sine personlige forhold forklaret, at han i 2019 og 2020 var i en ustabil periode i 

sit liv. Efter sejladsen havde han traumer, og han prøvede at bearbejde det selv. Det var hårdt, 

og det har været anstrengende, men han forsøger at komme videre. Efter ulykken talte han 

med to terapeuter flere gange gennem 7 måneder. Han betalte selv for behandlingen. Tera-

peuten X4 sagde, at han havde været udsat for chok, og at han derfor havde fået en hel masse 

reaktioner. X4 brugte flere metoder for, at han kunne få det bedre, og samtalerne hjalp ham 

en hel del, også fordi han havde en del vrede i sig før terapien. Han har i dag ikke den samme 

vrede i sig. Han talte også med terapeuten om de overgreb, som blev begået mod ham som 

barn.  

 

Han har et lille firma, […]i bygder ved Upernavik. Han har to personer, som hjælper ham i 

virksomheden, herunder T1. Han er stolt over, at han har skabt sin egen virksomhed. I byg-

derne er der mange arbejdsløse, og i løbet af sommeren har han haft op til 20 personer i ar-

bejde, og det er han glad for.  

 

T2 er tidligere foranstaltet for blandt andet vold ved dom af 27. maj 2015 med betinget an-

staltsanbringelse i 30 dage, og ved dom af 18. februar 2016 med anbringelse i anstalt i 5 

måneder. Tiltalte er endvidere ved udeblivelsesdom af 21. februar 2019 frakendt førerretten i 

1 år regnet fra den 21. februar 2019. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Forud for og under sejladsen fra Kolonihavnen i Nuuk mod Qooqqut optog V2 og V3 korte 

videoer, idet V2 optog 3 videoer, optaget henholdsvis kl. 01.35, kl. 01.41 og kl. 01.45, og V3 

optog 4 videoer, optaget henholdsvis kl. 01.35, kl. 01.39, kl. 01.42 og kl. 01.44. På baggrund 
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af tidspunkterne for optagelsen af videoerne lægges det til grund, at der blev sejlet fra Kolo-

nihavnen ca. kl. 01.35.  

 

Det lægges efter oplysningerne i sagen til grund, at kollisionen med isskossen skete i et om-

råde mellem anstalten på den ene side og Sermitsiaq fjeldet på den anden side. I videoen, V2-

3, ses området med anstalten skråt forud til højre for båden, og Sermitsiaq fjeldet ses skråt 

forud til venstre for båden.  

 

V2 har forklaret, at mens hun befandt sig på isskossen, forsøgte hun at ringe fra sin Apple 

Watch, og at hun foretog det første mislykkede opkald kl. 01.56. V1 har forklaret, at han som 

vagthavende ved brandvæsenet modtog det første opkald fra båden kl. 01.58. 

 

Det lægges efter samstemmende forklaringer til grund, at T2 førte båden, da den forlod Ko-

lonihavnen. T2 har forklaret, at han overlod styringen til T1 kort efter, da båden befandt sig 

ud for pynten med den store mast. T2 forklaring om, at han kun sejlede over en kortere stræk-

ning, støttes af øvrige vidneforklaringer. 

 

Det lægges videre til grund, at V3 kortvarigt førte båden. Der er modstridende forklaringer 

om, hvorvidt hun førte båden før eller efter, at videoen, V2-3, blev optaget kl. 01.45. 

 

På videoen, V3-4, optaget kl. 01.44, ses, at V4 sad på det bagerste sæde bag førersædet, V2 

sad på det midterste sæde og V3 sad på det bagerste sæde bag det forreste passagersæde. På 

videoen, V2-3, ses, at T1 styrede båden, at T2 befandt sig i let foroverbøjet position med V5 

stående ved siden af i området foran indgangen til kahytten, at F sad på passagersædet foran, 

og at V3 sad på sædet bag det forreste passagersæde.  

 

Det lægges efter forklaringerne til grund, at ved påsejlingen af isskossen blev F, V4 og V2 

kastet i vandet. V3 har forklaret, at da hun kom til sig selv, så hun, at T1 sad besvimet i 

førersædet med rattet i hånden, og at T2 og V5 begge var i båden. V3 forklaring om T1 posi-

tion efter kollisionen støttes af oplysningerne om T1 skader, som de er beskrevet i politiatte-

sten, sammenholdt med skaderne på båden og afsmitningen fra båden på isskossen.  

 

V5 og T2 har overensstemmende forklaret, at de var på vej ned i kahytten, da kollisionen 

skete, og V5 har videre forklaret, at hun kom til sig selv i kahytten kl. 02.01, da hendes mo-

biltelefon ringede.  

 

Det findes bevist efter forklaringerne fra T2, V2 V3 og V4 sammenholdt med videoen, V2-3, 

at T1 førte båden på tidspunktet for videooptagelsen kl. 01.45, og at kollisionen med isskossen 
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skete kort tid efter. Landsretten finder det herefter bevist med den nødvendige sikkerhed, at 

T1 førte båden ved kollisionen med isskossen.  

 

Forklaringerne om, at V3 efter optagelsen af videoen, V2 3, overtog styringen af båden fra 

T1, og at hun førte båden på tidspunktet for kollisionen, tilsidesættes derfor.  

 

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at båden kunne sejle op til 50 knob i timen. Der er 

ikke klare holdepunkter for at fastslå den aktuelle fart ved kollisionen, men det fremgår af 

vidneforklaringer og videoerne, at båden blev ført med en betydelig fart, formentligt omkring 

40 knob i timen. 

 

Det lægges efter forklaringerne til grund, båden denne aften og nat blev brugt til sejlads med 

flere personer til Qooqqut, og at 5 af de 7 personer umiddelbart inden havde sejlet fra Qooqqut 

til Nuuk under lignende omstændigheder i samme farvand og med samme hastighed, og hvor 

flere af de ombordværende personer havde ført båden. 

 

T1 har for kredsretten forklaret, at de så to isskosser, da de sejlede fra Qooqqut til Nuuk, og 

at han ikke så is, da de sejlede ud fra Nuuk. T2 har for kredsretten forklaret, at han så et stort 

og et lille isfjeld, da de sejlede til Nuuk. 

 

T1 

Forhold 1 og 3 

På baggrund af de ovenfor anførte omstændigheder ved kollisionen findes det bevist, at T1 

ved grov fejl og forsømmelse forvoldte en søulykke, idet han undlod at holde behørig udkig 

og at gå med en i situationen sikker fart. Landsretten stadfæster derfor, at T1 er fundet skyldig 

i disse forhold.  

 

Forhold 4   

Det lægges til grund, at båden blev brugt til sejlads til Qooqqut, hvor 5 af de ombordværende 

personer spiste på restauranten, og at de herefter sejlede til Nuuk for at hente V3 og V2 samt 

øl.  

 

T1 har i forhold 2 erkendt sig skyldig i spiritussejlads med en mindsteværdi på 1.07 promille 

alkohol. 

 

Der må efter vidneforklaringerne lægges til grund, at T1 forud for kollisionen førte båden på 

tilsvarende vis som ved tidligere sejladser samme aften og nat, og det må lægges til grund, at 

kollisionen med isskossen skyldtes uopmærksomhed i øjeblikket. Efter oplysningerne om 

vejrforhold og forekomsten af isskosser er der, til trods for at T1 førte båden i spirituspåvirket 
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tilstand, ikke ført det nødvendige bevis for, at T1 ved sejladsen var klar over, at der var en 

betydelig risiko for kollision med isskosser, og at han ved sin sejlads bevidst satte sig udover 

hensynet til andres sikkerhed. Der er derfor ikke ført det nødvendige bevis for, at T1 førte 

båden med forsæt til at bringe andres liv, førlighed eller helbred i fare, hvorfor han frifindes 

for forhold 4 

 

Forhold 5 og 6 

Det lægges efter bevisførelsen til grund, at V3 fik betydelige skader omfattet af beskrivelsen 

i kriminallovens § 88, 2. pkt., mens skaderne for V4 efter det beskrevne ikke kan betragtes 

som betydelig skade omfattet af beskrivelsen i kriminallovens § 88, 2. pkt. Det lægges videre 

til grund, at F1 afgik ved døden som følge af ulykken. 

 

Ved sejlads under de oplyste omstændigheder og i spirituspåvirket tilstand har T1 tilsidesat 

de normer og handlemåder, som er påkrævet i situationen, og han har ikke udvist den påpas-

selighed som er krævet i situationen. T1 er derfor skyldig i uagtsomt at have forvoldt betydelig 

skade på V3 legeme eller helbred, jf. kriminallovens § 88, 2. pkt., uagtsom legemsbeskadi-

gelse, og i uagtsomt at have forvoldt F1 død, jf. kriminallovens § 97, uagtsomt manddrab. 

 

Skyldsspørgsmålet vedrørende forhold 2, 12a, 12 b og 14 er ikke anket til landsretten.  

 

Den uagtsomhed, som T1 har udvist i forhold 5 og 6, er af en sådan karakter, at der, særligt 

sammenholdt med de alvorlige følger af kollisionen, skal fastsættes en foranstaltning med 

ubetinget anbringelse i anstalt. Ved fastsættelsen af foranstaltningen er det en skærpende om-

stændighed, at T1 førte båden i spirituspåvirket tilstand. Landsretten finder, at foranstaltnin-

gen skal være strengere end udgangspunktet for foranstaltninger for uagtsomt manddrab be-

gået i trafikken uden skærpende omstændigheder, og væsentligt lavere end udgangspunktet 

for foranstaltninger for en forsætlig handling som forsøg på manddrab. Der er i formildende 

retning lagt vægt på, at T1 ikke tidligere er foranstaltet.  

 

Landsretten fastsætter herefter foranstaltningen til i anbringelse i anstalt i 8 måneder, jf. kri-

minallovens § 146, stk. 1, nr. 2.  

 

Landsretten finder ved den fastsatte foranstaltning ikke anledning til at idømme en tillægs-

bøde. 

 

Kredsrettens dom stadfæstes vedrørende rettighedsfrakendelse og konfiskation.  
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T1 har i landsretten anerkendt, at V2 udgift til tandlægebehandling, 2.150 kr., er en følge af 

hendes skader ved ulykken, og erstatningen til V2 forhøjes med dette beløb til i alt 5.150 kr. 

Med denne ændring stadfæstes kredsrettens dom vedrørende erstatning.   

 

T2 

Forhold 7 

Det lægges til grund efter T2 forklaring, at han lånte båden, og at han ikke forud for sejladsen 

sikrede sig, at der var redningsveste ombord. Landsretten er derfor enig i kredsrettens resultat 

og begrundelsen herfor, hvorfor T2 er skyldig i dette forhold. 

  

Forhold 8 

Det er samstemmende forklaret, at der blev drukket alkohol af de tilstedeværende ombord på 

båden, og der blev bragt to kasser øl om bord i båden i Nuuk. T2 har forklaret, at han indtog 

alkohol efter, han havde overladt styringen af båden til andre. Anklagemyndigheden har her-

efter ikke ført det nødvendige bevis for, at betingelserne for at foretage den tilbageregning af 

promillen, som fremgår af tiltalen, er opfyldt. T2 findes herefter skyldig i spiritussejlads med 

den mindsteværdi, 0,7 promille alkohol, som er angivet i den retskemiske erklæring. 

 

Forhold 9 

Der er ikke regler om hastighed for sejlads. Der er ikke i øvrigt påvist forhold, hvorved T2 

har overtrådt de nævnte bestemmelser i bekendtgørelsen om søvejsregler. Landsretten er der-

for enig i kredsrettens resultat og begrundelsen herfor, hvorfor T2 frifindes. 

 

Forhold 11 

T2 har forklaret, at han ingen erindring har om episoden. 

  

V11 har forklaret, at hun udpegede gerningsmanden ud fra et billede, som en veninde efter-

følgende sendte til hende, og at hun senere mødte personen på billedet. 

   

Der er under de oplyste omstændigheder ikke alene ved V11 forklaring sket en sikker identi-

fikation af T2 som gerningsmanden til den udøvede vold. Anklagemyndigheden har herefter 

ikke ført det nødvendige bevis for, at T2 er skyldig, hvorfor han frifindes i dette forhold. 

 

Forhold 15 

Der er ikke ved politibetjentens genkendelse under de beskrevne omstændigheder sket en til 

domfældelse sikker identifikation af, at det var T2, som førte bilen. Landsretten er derfor enig 

i kredsrettens resultat, hvorfor T2 frifindes i dette forhold. 
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Forhold 10 er ikke anket til landsretten, og skyldsspørgsmålet vedrørende forhold 12a, 12b 

og 13 er ikke anket til landsretten.  

 

Landsretten har ved fastsættelse af foranstaltningen i skærpende retning lagt vægt på voldens 

karakter, som den er beskrevet i forhold 11, og efter retspraksis vil vold af denne karakter 

medføre ubetinget anbringelse i anstalt. I formildende retning har landsretten lagt vægt på, at 

forholdet blev begået i oktober 2019, og at den lange sagsbehandlingstid ikke skyldes T2s 

forhold. Under hensyn hertil, at T2 senest er dømt for vold i 2016 og det oplyste om hans 

nuværende personlige og erhvervsmæssige forhold, finder retten undtagelsesvist, at foran-

staltningen kan fastsættes til samfundstjeneste. 

 

Landsretten fastsatte herefter foranstaltningen for T2 til samfundstjeneste, således at T2 efter 

Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse skal udføre ulønnet samfundstjeneste i 80 timer. 

Den fastsatte arbejdspligt skal opfyldes inden for en længstetid på 6 måneder, og tiltalte skal 

undergives tilsyn i en periode på 1 år, jf. kriminallovens § 140, jf. § 141. 

 

Tiltalte skal betale en tillægsbøde på 15.500 kr., jf. kriminallovens § 127, stk. 2, dog tilfalder 

den del af tillægsbøden, som vedrører forhold 12a og 12b, i alt 10.000 kr., landskassen.  

 

Kredsrettens dom stadfæstes vedrørende rettighedsfrakendelse med den ændring, at fraken-

delsen af retten til at føre skib eller gøre tjeneste som styrmand eller maskinmester sker be-

tinget med en prøvetid på 3 år, jf. bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland 

af lov om sikkerhed til søs, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2015, § 29 

e, stk. 5. 

 

Kredsrettens dom stadfæstes vedrørende konfiskation og erstatning.  

 

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

 

Kredsrettens dom ændres, således at foranstaltningen for T1 fastsættes til anbringelse i anstalt 

i 8 måneder. 

 

Kredsrettens dom stadfæstes for så vidt angår rettighedsfrakendelse, konfiskation og erstat-

ning, dog med den ændring, at erstatningen til V2 forhøjes til i alt 5.150 kr.  

 

Kredsrettens dom ændres, således at foranstaltningen for T2 ændres til, at T2 efter Kriminal-

forsorgens nærmere bestemmelse skal udføre ulønnet samfundstjeneste i 80 timer. Den fast-

satte arbejdspligt skal opfyldes inden for en længstetid på 6 måneder, og tiltalte skal undergi-

ves tilsyn i en periode på 1 år. 
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T2 skal betale en tillægsbøde på 15.500 kr.  

 

Kredsrettens dom stadfæstes for så vidt angår rettighedsfrakendelse med den ændring, at prø-

vetiden for frakendelsen af retten til at føre skib eller gøre tjeneste som styrmand eller ma-

skinmester fastsættes til 3 år. 

 

Kredsrettens dom stadfæstes for så vidt angår konfiskation og erstatning.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

Bente Thanning 

 

 

EQQARTUUSSUT 

 

Oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit ulloq 21. marts 2022 

 

Eqqartuussiviup nr. 1322/2021  

Politiit nr. 5505-97426-00001-20 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugit 

U1 

cpr-nummer 1991 aamma  

U2 

cpr-nummer 1992 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataatinneqarput. 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 16. november 2021. 

 

U1 aamma U2 makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarput: 

 

Pisimasoq 1 

U1 pillugu 

J.nr. 5505-99110-8-20 

Imaani angallannerup isumannaatsuunissaa pillugu Kalaallit nunaannut peqqussutip 

nalunaarutigineqarnera, tak. peqqussutp nalunaarutigineqarnera nr. 1674 16. decem-

ber 2015-imeersumi, 19. juli 2018 § 29, imm. 1, 1. pkt. 

19. juli 2020 nal. 01.45-p missaani kinguninngualu Nuup eqqaata imartaani mianersuaallior-

luni imaluunniit  sumiginnaalluni, uniatsiaaraq sukkasuuliaq aqullugu imaatigut ajutoortit-

sigami. 
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Pisimasoq 2 

U1 pillugu 

J.nr. 5505-98722-13-20 

Imaatigut angallannerup isumannaatsuunissaa pillugu Kalaallit nunaannut peqqus-

sutip nalunaarutigineqarnera, tak. peqqussutip nalunaarutigineqarnera nr. 1674 16. 

december 2015-imeersumi § 29 a, imm. 1, tak. imm. 2, tak. aalakoornartulimmik 

imigassartorsimatilluni sunngiffimmi angallammik motorilimmik kalaallit nunaanni 

imaatigut angalaarneq pillugu nalunaarut nr. 1069 29. agust 2013-imeersumi § 1 

19. juli 2020 nal. 01.45-p missaani kinguninngualu Nuup eqqaata imartaani, imigassamik 

aalakoornartulimmik ima annertutigisumik imersimalluni umiatsiaaraq sukkasuuliaq aquk-

kamiuk, misissuinermi paasineqarluni promille 1,07-iusoq, akuerisaasumit 0,5 promillemit 

annertunerujussuulluni. 

Pisimasoq 3 

U1 pillugu 

J.nr. 5505-98722-8-21 

Imaatigut aqqutit pillugit malittarisassap nalunaarutigineqarnera nr. 1083 20. Novem-

ber 2009-meersumi § 5, imm. 1 aammalu 2, tak. § 4, imm. 2, nr. 1 aammalu § 2, tak. 

Bilag 1, kapitali A, malittarisassaq 5 aammalu 6 

19. juli 2020 nal. 01.45-p missaani kinguninngualu Nuup eqqaata imartaani, pisumi umiatsi-

aaraq sukkasuuliaq aqullugu, iluameersumik qininnginnami kiisalu isumannaatsumik suk-

kassuseqarani, taamaalilluni iluameersumik sunniuteqarluartumillu apuinnginnissaq piniar-

lugu, unnerluutigineqartoq 50 knobip tungaanut sukkassuseqarluni imartami, sikuaqaratar-

sinnaasumi, angalagami, taamaalilluni unnerluutigineqartup iluliamineq aporpaa, inuup 

toquneranik, inummik annertuumik ajoqusiilluni aammalu pigisanik innarliinermik kingune-

qartumik. 

Pisimasoq 4 

U1 pillugu 

J.nr. 5505-97448-3-20 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 90, imm. 2 – Inuup inuuneranik imaluunniit innar-

luuteqannginneranik navialisitsineq 

19. juli 2020 nal. 01.45-p missaani kinguninngualu Nuup eqqaata imartaani, soqqusaatsu-

mik allatulluunniit mianersunngitsumik pissuseqarluni umiatsiaaraq sukkasuuliaq aqullugu, 

inuup inuuneranik innarluuteqannginneranik navialisitsigami, unnerluutigineqartoq 

aalakoorluni 50 knobip tungaanut sukkassuseqarluni iluliamineq aporamiuk, taamaalilluni 

ilaasut P1, I4, aamma I2 imaanut igeriutsillugit, aammalu ilaasut I3, I5 aammalu U2 umi-

atsiaaqqap iluani igeriutsillugit, tamatumalu kingunerisaanik P1-ip inuunini annaavaa aam-

malu I4 aammalu I3 annertuumik aqqunartillugit. 

Pisimasoq 5 

U1 pillugu 

J.nr. 5505-97431-659-20 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88, 2. pkt. – Mianersuaalliorluni inummik allamik 

timaatigut ajoqusiineq 

19. juli 2020 nal. 01.46-p missaani kinguninngualu Nuup eqqaata imartaani, pisumi umiatsi-

aaraq sukkasiiliaq aqullugu, I4 aammalu I3 timaasigut annertuumik ajoquseramigit, unner-

luutigineqartup aalakoorluni umiatsiaaraq aqullugu aammalu sukkavallaamik ingerlalluni, 

pisimasoq 4-mi taaneqartutut iluliamineq aporamiuk, taamaalilluni ilaatigut I4 umiatsiamiit 

igeriutsillugu aammalu I3 umiatsiaaqqap iluani igeriutsillugu, taamaalilluni I4 najungasua 
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ataaseq equtillugu, puaa ajoquserlugu aammalu timaata kissassusaa 34,7 gradenut appartil-

ligu, aammalu I3-ip qingaa napillugu aammalu singernera arlalinnik napineqalersillugu.  

Pisimasoq 6 

U1 pillugu 

J.nr. 5505-97426-1-20 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 87 – Mianersuaalliorluni toqutsineq 

19. juli 2020 nal. 01.45-p missaani kinguninngualu Nuup eqqaata imartaani, pisumi umiatsi-

aaraq sukkasuuliaq aqullugu, P1 toqukkamiuk, unnerluutigineqartup aalakoorluni umiatsiaa-

raq aqullugu aammalu sukkavallaamik ingerlalluni, pisimasoq 4-mi taaneqartutut iluliami-

neq aporamiuk, taamaalilluni P1 imaanut igeriutsillugu, taamaanneranillu niaqua anaarlutsi-

llugu ilisimajunnaarneranik ipineranillu kinguneqartumik.  

Pisimasoq 7 

U2 pillugu 

J.nr. 5505-99110-7-20 

Sunngiffimmi angallatit angallatigineranni isumannaallisaaneq pillugu Nalunaarut nr. 

1687 12 december 2016-imeersoq kiisalu sunngiffimmi angallatinut 24 meterit sinner-

lugit takissusilinnut isumannaallisaanermi piumasaqaatit pillugit nalunaarummi § 10, 

imm. 1, tak. § 10 imm. 2, tak. § 5, immm. 2. 

19. juli 2020 nal. 01.45-p missaani kinguninngualu, umiatsiaaqqamut sukkasuuliamut 

akisussaasuulluni, annanniutit aaqanngitsut imaluunniit naluutit aaqanngitsut akuerisaasut 

ilaasunut tamanut naammattut nassatarinnginnamigit, taamaalilluni inuunermik navianartor-

siortitsilluni, iluliamerngup aporneranit inuit pingasut imaanut igeriussaammata inuullu at-

tatsip inuunini annaavaa. 

Pisimasoq 8 

 U2 pillugu 

J.nr. 5505-98722-13-20 

Imaatigut angallannerup isumannaatsuunissaa pillugu Kalaallit Nunaannut peqqus-

sutip nalunaarutigineqarnera, tak. peqqussutip nalunaarutigineqarnera nr. 1674 16. 

december 2015-imeersumi § 29a. imm. 1, tak. imm. 2, tak. aalakoornartulimmik 

imigassartorsimalluni sunngiffimmi angallammik, motorilimmik kalaallit nunaanni 

imaatigut angalaarneq pillugu nalunaarut nr. 1069 29. august 2013-imeersumi § 1. 

19. juli 2020 nal. 01.35-p missaaniit nal. 01.45-p missaata tungaanut, Nuup eqqaata 

imartaani, imigassamik aalakoornartulimmik ima annertutigisumik imersimalluni umiatsiaa-

raq sukkasuuliaq aqukkamiuk, misissuinermi paasineqarluni promille 1,37-usoq, akueri-

saasumit 0,5 promillemit annertunerujussuulluni. 

 

Pisimasoq 9 

U2 pillugu 

J.nr. 5505-98722-8-21 

Imaatigut aqqutit pillugit malittarisassap nalunaarutigineqarnera nr. 1083 20. Novem-

ber 2009-meersumi § 5, imm. 1 aammalu 2, tak. § 4, imm. 2, nr. 1 aammalu § 2, tak. 

Bilag 1, kapitali A, malittarisassaq 5 aammalu 6 

19. juli 2020 nal. 01.35-p missaaniit nal. 01.45-p missaata tungaanut, Nuup eqqaata 

imartaani, pisumi umiatsiaaraq sukkasuuliaq aqullugu, iluameersumik qininnginnami kiisalu 

isumannaatsumik sukkassuseqarani, taamaalilluni iluameersumik sunniuteqarluartumillu 

apuinnginnissaq piniarlugu, unnerluutigineqartup 50 knobip tungaanut sukkassuseqarluni 

imartami, sikuaqaratarsinnaasumi, angalagami, taamaalilluni apornissamut aarlerinaate-

qartitsilluni. 
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Pisimasoq 10 

U2 pillugu 

J.nr. 5512-97479-00059-19 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88, 1. pkt., tak. § 12 aammalu § 98 – Nakuuseriarneq 

aammalu toqutsinissamik siorasaarineq 

29. juni 2019 nal. 06.40-p missaani Ilulissani Mathias Storchip Aqq. Nr. […]-p silataani, 

I10 niaquatigut anaariaraluaramiuk, ningortermalli eqqornagu, kinguninngualu unnerluutigi-

neqartoq I10-ip tungaanut savissorpoq, saniatigullu pingasunik ikinnerunngitsunik oqalul-

luni, ”kapissavakkit” assigisaanilluunniit, taamaalilluni I10 inuuneranik, peqqinneranik 

atugarissaarneranilluunniit annertuumik siooralersillugu. 

Pisimasoq 11 

U2 pillugu 

J.nr. 5512-97431-00332-19 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - Nakuuserneq 

29. juni 2019 nal. 08.00-ip missaani Mathias Stochip Aqq. Inissiami maannamut ilisima-

neqanngitsumi, I11 nakuuserfigigamiuk, toqqusasseriarlugu ikinnerpaamik pingasiori-

artumik isimmigaramiuk taakkunannga marloriartumik niaquatigut eqqorlugu, taamaalilluni 

I11 isaata saamerliup eqqaatigut aappillerneqalersillugu pullanneqalersillugu, uluaa saamer-

leq pullalersullugu, qungasiatigut tungujorneqarlersillugu kiisalu oqaatigut kiineqalersil-

lugu. 

 

Pisimasoq 12a 

U1 aamma U2 pillugit 

J.nr. 5505- 98707-00005-19 

Umimmaat illersugaanerat piniagaanerallu pillugit Namminersorlutik Oqartussat 

nalunaarutaat nr. 8 27. juni 2013-imeersumi § 26, tak. § 2, imm. 1 aammalu § 5, imm. 

1 – unioqqutitsilluni umimmanniarneq 

Piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi 2019-mi augustip pingajuaniit sisamaat ilan-

ngullugu, Nuup Kangerluata qinnguani, peqatigiillutik umimmak pisarigamikku piffimmi 

umimmanniarnissamut akuerisaanngitsumi, piffimmi pineqartumi umimmaat eqqissisimati-

taalluinnarmata. 

 

Pisimasoq 12b 

U1 aamma U2 pillugit 

J.nr. 5505- 98707-00005-19 

Piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 12 29. Oktober 1999-

imeersumi § 17, imm. 1, nr. 1, tak. § 4, imm. 1. 

Pisimasoq 12a-mi taaneqartutut piffissami sumiiffimmilu, peqatigiillutik umimmak pisari-

gamikku piniarsinnaanermut allagartamik atuuttumik pigisaqaratik, tak. piniarnermut al-

lagartanut allattorsimaffik (LULI) kiisalu piniarnissamut akuersissummik atuuttumik 

peqaratik. 

Pisimasoq 13 

U2 pillugu 

J.nr. 5512-97431-00332-19 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - nakuuserneq 

Piffissami ilisimaneqanngitsumi 5. oktober 2019 unnuakkut Café Toqqorfimmi, Nuummi 

Hans Egedesvej […], I12 nakuuserfigigamiuk, ilisimajunnaarnissaata tungaanut toqqusas-

sigamuk kiisalu arlaleriartumik anaalerlugu, ilaatigut niaquatigut igalaaminermik, 
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taamaalilluni I12 isaatigut saamerlikkut pullanneqalersillugu, isaatigut taqaq qaarlugu, qal-

luatigut kilerlugu, niaquatigut, qungasiatigut aammalu timaatigut arlalinnik aammik sitser-

neqalersillugu, tilluusaqalersillugu kisalu qarasaa sajuppillatsillugu.  

 

Pisimasoq 14 

U1 pillugu 

J.nr. 5505-97431-00071-20 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - nakuuserneq 

19. januar 2020 nal. 18.25-ip missaani Nuussuarmi Sangoriaq […],  X5 niaquatigut arlaleri-

artumik anaaleramiuk, toqqusassillugu kiisalu timaatigut niaquatigullu arlaleriartumik isim-

migarlugu, taamaalilluni X5 arlalinnik ajoquserlugu pullannerit, kimillannerit aammalu ki-

inaatigut arlalinnik, qungasiatigut timaatigullu aanaalersillugu.  

 

Pisimasoq  15 

U2 pillugu 

J.nr. 5505-98240-35-20 

Aqqusinertigut angallannermu inatsimmi § 56, imm. 1, tak. § 13, imm. 1 – ingerlatsis-

innaanermut allagartaqarani biilerneq 

4. juni 2020 nal. 19.45-p missaani biilit nalunaarsorneqaramik […] Nuussuarmi Nuummilu 

aqqusinertigut assigiinngitsutigut, kingullermik Natsiakkut, naak ingerlatsisinnaanermut al-

lagartaq tigoqqissimanagu. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq imatut pineqaatissiissoqarluni eqqartu-

unneqarnissaannik:  

 

U1 pillugu: 

- Ukiuni marlunni inissiisarfimmiittussanngortitsineq  

- Katillugit 59.000 kr.-inik akiligassiineq, taakunannga:  

- Kr. 20.000 isumannaallisaaneq pillugu Kalaallit Nunaannut inatsisip atu-

utsilerneqarneranut peqqussut naapertorlugu, tak. kukkuluttorujussuarnikkut 

imaluunniit sumiginnaanikkut ikkarlunneq, umiiarneq allatulluunniit imaatigut 

ajutoorneq pillugu peqqussutip nalunaarutigineqarnera nr. 1674 16. december 

2015-imeersumi § 29, imm. 1 (pisimasut 1-6 pillugit) 

- Kr. 19.000 (sapaatit akunnerinut marlunnut aningaasarsiat nalingi) isuman-

naallisaaneq pillugu Kalaallit Nunaannut inatsisip atuutilersinneqarneranut 

peqqussut naapertorlugu (pisimasoq 2 pillugu) 

- Kr. 19.000 (sapaatit akunnerinut marlunnut aningaasarsiat nalingi) isuman-

naallisaaneq pillugu Kalaallit Nunaannut inatsisip atuutilersinneqarneranut 

peqqussut naapertorlugu (pisimasoq 2 pillugu) 

- Kr. 10.000 akuersissuteqarani umimmanneq kiisalu eqqissisimatitamik 

pisaqarneq pillugit (pisimasut 12a aammalu 12b pillugit) 

 

- Ukiunik pingasunik misilinneqarfilerlugu angallammik ingerlatsinissamut imaluunniit 

aquttutut maskinmesteritulluunniit sulinissamut pisinnaaffiiaanissaq, imaatigut isuman-

naallisaaneq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutsinneqalerneranut peqqussutip 
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nalunaarutigineqarnera naapertorlugu, tak. peqqussutip nalunaarutigineqarnera nr. 1674 16. 

december 2015-imeersumi § 29 e, imm. 1, 

- Arsaarinninnermi piumasaqaatitgineqarpoq pineqartoq inaarutaasumik 

eqqartuunneqarneraniit ukiuni pingasuni misilinneqarfimmini angallammik 

ingerlatsissanngitsoq imaluunniit aquttutut maskinmesteritulluunniit sulissan-

ngitsoq, tak. § 29 e, imm. 5. 

- Umimmaap neqaa 108,5 kr. arsaarinnisutigineqassaaq. 

- Ukiumi ataatsimi sunngiffimmi inuussutissarsiutigaluguluunniit piniarnissamut allagar-

taanik pinngitsoorani arsaarinninnissaq umimmaat illersugaanerat pillugit namminersorlutik 

oqartussaq nalunaarutaa nr. 8 27. juni 2013-meersumi § 26, imm. 1 

- I4, I2, I3, I5 aammalu U2 sinnerlugit taarsiivigineqarnissamik piumasaqaate-

qartoqarsinnaanera Unnerluussisussaatitaasut sillimaffigeqquvaat (pisimasut 1-6 pillugit) 

- Aammattaaq P1-ip qanigisai sinnerlugit Unnerluussisussaataasut taarsiiffigineqarnissamik 

piumasaqaateqarsinnaanerat sillimaffigineqassaaq (pisimasut 1-6 pillugit). 

- Aammattaaq X5 sinnerlugu Unnerluussisussaatitaasut taarsiivigineqarnissamik pi-

umasaqaateqarsinnaanerat nsillimaffigineqassaaq (pisimasoq 14 pillugu). 

 

U2 pillugu: 

- Ukiuni marlunni inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

- Kr. 20.000 isumannaallisaaneq pillugu Kalaallit Nunaannut inatsisop atuutsilerneqarnera-

nut peqqussut naapertorlugu tak. kukkuluttorujussuarnikkut imaluunniit sumiginnaanikkut 

kkarlinneq, umiiarneq allatulluunniit imaatigut ajutoorneq pillugu peqqussutip 

nalunaarutigineqarnera nr. 1674 16. december 2015-imeersumi § 29, imm. 1 (pisimasut 1-6 

pillugit). 

- Kr. 19.000 (sapaatit akunnerinut marlunnut aningaasarsiat nalingi) isumannaallisaaneq 

pillugu Kalaallit Nunaannut inatsisip atuutsilerneqarneranut peqqussut naapertorlugu (pisi-

masoq 2 pillugu ). 

- Kr. 10.000 imaatigut aqqutit pillugit malittarisassanik unioqqutitsineq pillugu (pisimasoq 3 

pillugu). 

- Kr. 10.000 akuersissuteqarani umimmanneq kiisalu eqqissisimatitamik pisaqarneq pillugit 

(pisimasut 12a aammalu 12b pillugit). 

- Ukiunik pingasunik misilinneqarfilerlugu angallammik ingerlatsinissamut imaluunniit 

aquttutut maskinmesteritulluunniit sulinissamut pisinnaaffiiaanissaq, imaatigut isuman-

naallisaaneq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutsinneqalerneranut peqqussutip 

nalunaarutigineqarnera naapertorlugu, tak. peqqussutip nalunaarutigineqarnera nr. 1674 16. 

december 2015-meersumi § 29 e, imm. 1. 

- Arsaarinninnermi piumsaqatigineqarpoq pineqartoq inaarutaasumik eqqartuunne-

qarneraniit ukiuni pingasuni misilinneqarfimmini angallammik ingerlatsissanngitsoq ima-

luunniit aquttutut maskinmesteritulluunniit sulissanngitsoq, tak. § 29 e, imm. 5 

- Umimmaap neqaa 108,5 kr. arsaarinnissutigineqassaaq 

- Ukiumi ataatsimi sunngiffimmi inuussutissarsiutigaluguluunniit piniarnissamut allagar-

taanik pinngitsoorani arsaarinninnissaq umimmaat illersugaanerat  pillugit namminersor-

lutik oqartussaq nalunaarutaa nr. 8 27. juni 2013-imeersumi § 26, imm. 1 

 

X5 pisimasuni 1, 3, 4, 5, 6 pisuunnginnerarpoq aamma pisimasoq 14 pisimasullu 2, 12a 

aamma 12b pisuunerarfigalugit. 

 

U2 pisimasuni 8, 9, 10 aamma15 pisuunnginnerarpoq. 
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U2 pisimasoq 7-mi ilaannakortumik pisuunerarpoq, pisimasoq 7-mi pissutsit piviusut pisuu-

nerarfigigamigit, tassunnga ilanngullugu umiatsiamik attartorneq kisianni  unnerluussissutip 

sinneranut pisuunnginnerarluni.  

U2 ilaannakortumik pisuunerarpoq pisimasuni 11 aamma 13, pisuunerarfigalugillu pisi-

masut 12a aamma 12b.  

 

X5 pingaarnertut piumasaqaateqarpoq pisuunerarfiginngisamini pinngitsuutinneqarnis-

samik. Tamatuma saniatigut unnerluussisussaatitaasup piumasaqaataasa sinnerinut pin-

ngitsuutiinneqarnissamik, taamaallaat minillugu annikinnerpaamik akiligassinneqarnissaq 

pisimasuni 12a aamma 12b, kiisalu ukiumi ataatsimi piniarsinnaanermut uppernarsaammik 

arsaarinnissuteqarfigineqarnissaq kiisalu umimmaap neqaanik 108,35 kg-mik arsaarinnis-

suteqartoqarnissaanik isumaqataaneq eqqartuussiviup aalajangersaanissaaq suliami pisi-

masoq 2-mi akiligassiinissaq. Tamanna pisinnaanngippat tulliullugu inuiaqatigiinni 

sulisitaanissaq.  

 

 

U2 pisuunerarfiginngisamini pinngitsuutinneqarnissaq. Tamatuma saniatigut tamaasa pin-

ngitsuutinneqarfiginissaat, taammaa akiligassiissutit suliami pisimasuni 12a aamma 12b, 

kiisalu umimmaap neqaanik 108,35 kg-mik arsaarinnissuteqartoqarnissaanik isumaqataaneq 

eqqartuussiviup aalajangersaanissaaq suliami pisimasoq 2-mi akiligassiinissaq. 

 

Unnerluussisussaatitaasut I3 sinnerlugu piumasaqaateqarput, U1 akiliissasoq 483.841,38 

kr.-nik taarsiissutinik, taakkunannga 83.000 kr. ajoquserneqarnikkut anniaateqarnermut 

aamma 398.476,80 kr. slinermi isertitassaraluanik annaasaqarneq kiisalu 2.364,58 kr. 

peqqissutsimut aningaasartuutit. 

 

U1 taarsiisussaatitaaneq akuerinngilaa.  

 

U1 taarsiiffigeqqussutit annertussusiat akuerinngilaa.  

 

Unnerluussisussaatitaasunit I2 sinnerlugu piumasaqaatigineqarpoq, U1 akiliissasoq 5.150 

kr.-inik peqqussutsimut aningaasartuutinut. 

 

U1 taarsiisussaatitaaneq akuerinngilaa. 

 

U1 taarsiiffigeqqussutit annertussusiat akuerinngilaa. 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq I12 sinnerlugu, U2 taarsiissutinik 

akiliissasoq 2.749 kr-inik kavaajamut aserukkamut oqarasuaammut aserukkamut aamma 

615 kr.-it ajoquserneqarnikkut anniaateqarnermut. 

U2 taarsiisussaatitaanini akuerivaa.  

 

U2 taarsiiffigeqqussutit annertussusiat akuerivaa.  

 

Unnerluusssussaatitaasunit I11 sinnerlugu pumasaqaatigineqarpoq, U2 taarsiissutinik 

akiliissasoq ullut arfineq marluk sulinissaraluami annaasanut naatsorsuusiartalerneqan-

ngitsoq kiisalu iPhone 7-ip aserorneranut nalilerneqarsimasumut 6.499 kr.inut. 

U2 taarsiisussaatitaanini akuerinngilaa. 
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U2 taarfiiffigeqqussutit annertussusiat akuerinngilaa.  

 

Suliami paasissutissat 

Nassuiaatit 

Suliap suliarineqarnerani U1 aamma U2 nassuiaateqarput, aamma ilisimannittutut nassuiaa-

teqarlutik I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8, I9, I10, I11, I12 aamma I13.  

Unnerluutigineqartut, U1 aamma U2, nassuiaateqarput ulloq 14. marts 2022. Nassuiaatigi-

neqartut eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni ulloq taanna issuarneqarput.  

 

Ilisimannittut I1, I2, I3, I4, I5 aamma I6 nassuiaateqarput ulloq 15. marts 2022. Nas-

suiaatigineqartut eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni ulloq taanna issuarneqarput.  

Ilisimannittut I7, I9, I12, I13, I10, I11 aamma I8 nassuiaateqarput ulloq 16. marts 2022. 

Nassuiaatigineqartut eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni ulloq taanna issuarneqarput.  

 

Uppernarsaatit 

 

Suliami pisimasut 1-9-, makkua uppernarsaasiissutigineqarput:  

Ilanngussaq A-2-1-1 – mappi assit, assit tamaasa. 

Ilanngussaq A-2-5 – mappi assit, assit tamaasa. 

ilanngussaq A-2-9 – mappi assit, assit tamaasa 

ilanngussaq A-4, qupp 1-5. 

ilanngussaq B-1 – nalunaarusiaq umitsiamit pigisat qulakkiikkat qupp 1, 2  

ilanngussaq B-5-2 – mappi assit assit tamaasa. 

B-5-4 – Kriminaltekniskimik nalunaarusiaq, qupp 1,  

ilanngussaq C-2 – P1 toquneranik uppernarsaat. 

ilanngussaq C-3 – journalbladi toqusup timaanik misissuinersmeersoq, immikkoortoq alleq.   

ilanngussaq D-3-1-1 – nakorsap politiinut uppernarsaataa I2 pillugu. 

ilanngussaq D-3-2-1 – nakorsap politiinut uppernarsaataa I3 pillugu 

ilanngussaq D-3-2-7 – nakorsap politiinut uppernarsaataa I3 pillugu 

ilanngussaq D-3-3-1 – nakorsap politiinut uppernarsaataa I4 pillugu 

ilanngussaq D-3-4-1 – nakorsap politiinut uppernarsaataa I5 pillugu 

ilanngussaq F-1-1 – imarsiarnermik aqutsisoqarfiup nalunaarutiginninneranik nalunaarus-

iaq, Nuup Kangerluarni toqusoqarsimaneranik nalunaarut  

ilanngussaq F-1-2 – Nuup Kangerluarni toqusoqarsimaneranik nalunaarut  

ilanngussaq F-4 – alapernaarsuummik qulakkeerinninnermik nalunaarusiaq, qupp 2  

Bilag F 6-1 –U2 pillugu uppernarsaat 

F-10-2 – quppernerit tamaasa 

F-10-3 – quppernerit tamaasa 

ilanngussaq F-12 – akiligassiissutip naatsorsorneranut nalunaarusiaq  

Bilag G-1 – Imarsioarnermik aqutsisoqarfiup allakkiaa 24. juli 2020 – meersoq 

ilanngussaq H-3-1 – retskemiskemik nalunaarusiaq U2 pillugu 

ilanngussaq H-3-4 – nakorsap politiinut uppernarsaataa U2 pillugu 

ilanngussaq H-10-1 – aningaasaqarnikkut paasissutissat U2 pillugu 

ilanngussaq I-3-1 – retskemiskemik nalunaarusiaq U1 pillugu 

ilanngussaq I-3-4 – mappi assit, assit tamaasa 

ilanngussaq I-3-5 – nakorsat politiinut uppernarsaataa U1 pillugu 

ilanngussaq I-3-6 – sygejournal U1 pillugu 
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ilanngussaq I-10 – aningaasaqarnermut aasissutissat U1 pillugu 

ilanngussaq K-1 – kosterrapporti, qupp 1, imm. 4 aamma qupp 3, imm. 200 aamma imm. 

201. 

 

Videosekvensit: 

I2 video 3 

I2 video 1 

I2 video 2 

I3 video 1 

I3 video 2  

I3 video 3 

I3 video 4 

 

Pisimasoq 11: 

 

ilanngussaq 1 – nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq 

ilanngussaq 5 – nakorsap politiinut uppernarsaataa 

ilanngussaq 6-1– mappi assit, assit tamaasa 

 

Pisimasut 12a aamma 12b: 

 

ilanngussaq 1 – nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq 

ilanngussaq 3-6 – mappi assit assit tamaasa 

ilanngussaq 4 – Allakkiaq Naalakkersuisut, qupp 2, imm 8. 

 

Pisimasoq 13: 

Ilanngussaq 1 – nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq 

ilanngussaq3-2 – nakorsap politiinut uppernarsaataa 

ilanngussaq 3-4 – mappi assit, assit tamaasa 

ilanngussaq 4- mobilimut akiliinermut uppernarsaat 

ilanngussaq 5 –jakkemut akiliinermut uppernarsaat 

 

Pisimasoq 14: 

ilanngussaq 1 – nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq 

ilanngussaq 2- nalunaarutiginninnermi nalunaarusiap nanginnera 

ilanngussaq3 – mappi assit, assit tamaasa 

ilanngussaq 4-1 – nakorsap politiinut uppernarsaataa 

 

Paasissutssat inummut tunngasut 

U1 siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuunngilaq. 

U1 pillugu inummik misissuinermik saqqummiioqanngilaq.  

U1 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, kilisaatersortuuvoq […]imi qaamiuulluni.  

Avataasiunngikkaangami namminerisaminik ineqarpoq Unaaq 12-mi. Aappaqanngilaq 

aamma meeraqanngilaq. Meeqqat atuarfiat naammassinikuuvaa. Nuummi mittarfimmi 

[…]itut naammassinikuuvoq.  

Ulluinnarni imerneq ajorpoq taamaallaat sapaatit akunnerisa naaneranni. Hashimik 

atuisuunngilaq. ADD/ADHD-mut nakorsaatit aallartinnialeqqavai. Iisartakkanik atuipi-

luttuunngilaq. Arnaa inuusukkallarami ADHD-tuuvoq. Aamma nukkani ADHD-tuuvoq. 
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Tamanna pillugu nakorsaq oqaloqatiginikuuvaa, paasinikuuvaannilu ADHD-nermik nap-

paateqartoq.  

Danmarkiliartussaavoq kilisaammi aquttutut ilinniagaqariartorluni.  

 

U2 siusinnerusukkut pineqaatissiineqarnikuuvoq, kingulleq takkutinngitsoorluni eqqartu-

ussuteqarfigineqarnera. Ulloq 21. februar 2019-mi.  

U2 pillugu inummik misissuinerup inerniliinertaa saqqummiunneqarpoq.  

 

U2 inuttut atukkani pillugit ilassutitut nassuiaateqarnikuuvoq.  

 
Illuatungeriit isumaat 

 

Unnerluussissup pumasaqaatiminut tapersiutigalugu oqaatigaa ilaatigut imatut atuuttussan-

ngortitsilluni:  

 

Suliaq politiinut misissueqqissaarfigineqarsimavoq unnerluussisussaatitaasullu naliliisimap-

put suliami unnerluussisoqarnissaanik. Suliami kalluarneqartut amerlaqaat, tassunga 

ilaallutik unnerluutigineqartut marluk.  

Ulloq 18. aamma 19. juli 2020. Eqimattat Qooqquniit Nuuliarput.  

Takutinneqarpoq I2 video 2, takuneqarsinnaavoq Nuummiit aallarnerat nal. 01.35. 

Nassuiaassutigineqarpoq U2 Nuummiit aquttuusimasoq, kingornalu U1 aquut tigusimagaa.  

Piffissap ilaani I3 sivikitsuaqqamik umiatsiamik aquppoq, taamaattoqareermat umiatsiap 

aquanut ingipput, tassanilu issiaannarluni.  

Video 01.45-meersoq takutinnneqarpoq,  tamatumani unnerluussisussaatitaasup uppernarsi-

neqartutut isumaqarfigivaa, U1 umiatsimik aqunnera, tamanna ilisimannittunit naluneqan-

ngilaq, umiatsiamut ilaasunit, tassunga ilanngullugit, ilsimannittut I2, I3 aamma I5, 

tamarmik oqarput videokkut takuneqarsinnaasoq tassaasoq U1 umiatsiamik aquttoq. I4 U1 

toqqaannanngitsumik atia taavaa, umitsiamiittut atii tamaasa taagoreerlugit U1 

kiserngorummat, aqquttuusimassasoq.  

Taamaattumik nal. 01.45 U1 umiatsiamik aquttuuvoq.  

 

Kinguninngua ajutoorneq pivoq, oqaatigineqarsinnaanngilaq qassinorpiaq pinersoq, kisianni 

paasineqarpoq I2 sikuminertamut pivoq kalerriiniarsaralunilu nal. 01.54, videop kingorna 

minutsit 9-t qaangiuttut. Sianerneq pivoq nal. 01.45-p kingornatigut immamut igeri-

ussaareerluni sikuminertamut qaqinermini.  

Taamaattumik unnerluussisoq malillugu umiatsiamiittut inissisimanerinut atatillugu, U1 

umiatsiaq aquppaa, U2 aappaalu sianiani issiapput, P1 sanianniiluni allallu pingasut aquani. 

Taamaannera nalunngilarput videomiit aamma ilisimanittunit I2-imit, I3 aamma I4. Taa-

maattumik tunngavigineqartariaqarpoq initaaniittoqarsimanngimmat aamma initaanu-

kartoqanngimmat ajutoornerup pinerani.  

I4 oqarpoq marloqiusamik qanngorpaluttumik tusaasaqarluni.  

Sikutaq eqqorneqarmat imatut pisoqarpoq, I4, I2 aamma P1 immamut igeriunneqarput al-

lallu sisamat igeriunneqaratik, kisianni ilisimajunnaarsimallutik. I3 siulliulluni ilisimmartu-

uvoq.  

Siullermik U1 itersaqqaaraluarpaa taava kingornatigut tamarmik iterput. Tamarmik uiver-

put.  

Tunngavigineqartariaqarpoq, U2 aamma U1 nipituumik oqallissimammata U2-lu U1 ap-

pisaluussimavaa misissuaalliorsimammat. Tamanna I3 nassuiaatigivaa. Kalaallisut 
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paasisinnaanngilaq, kisianni takuvai taamatullu paasillugit tamannalu aamma I4 nassui-

aaneranit ikorfartuiffigineqarpoq.  

Atuuttussanngortinneqarpoq, uppernarsineqarmat U2 aamma U1 nalunngikkaat aki-

sussaasuutinneqassallutik arlaatigut annertussusilimmik. Tamanna ersersinneqarpoq U1 qa-

tserisartunut sianerneranit. Siullermik U1 sianerpoq oqarlunilu motorimik unittooramik 

ikiortariaqarlutik, aallaqqaammut qanoq pisoqarnera qulaajaaffigineqanngilaq aamma I1 

siullermeermat isumaqarsimanngilaq ulorianartorsiortoqartoq. Aappassaanik 

sianertoqarnerani I1-ip paasivaa pisoq ilungersunarnerusutut, kisianni aamma tamatumani 

qulaajaasoqarani. Pingajussaanik qulaajaasoqarpoq. Nalunaaqutaq 02.07 annaassiniarneq 

aallartinneqarpoq. Taamaattumik tunngavigineqartariaqarpoq U1 I1-imut sianersimasoq 

pingajussaa nal. 02.07 nallinngitsiaraa.  

Aamma tunngavigineqartariaqarpoq U1 tamanna sioqqutilaarlugu silattoqqissimasoq 

pingasoriarlunilu sianersimalluni.  

U1 umiatsiamiit igeriunneqarsimasinnaanngilaq, umiatsiamiit 20 meterinik ungasitsigaluni, 

nunamut annaanneqarluni, I3 annaallugu piffissamilu tamatumani I1-imut sianerluni. Ta-

manna ajornarpoq.  

Sianertarsimanermi tulleriaarnerisa takutippaat, arlaleriarluni sianertoqartarsimasoq, 

sianernerit arlallit U1-ap mobilianiit nal. 01.59 sianerneq siulleq pilluni.  

Immamiinnikuunngillat, nassuiaataat sanarfisaavoq, piffissamut atatillugu ataqatigiinngillat. 

Piffissamullu atatillugu ataqatigiinnginnerannut atatillugu, nassuiaatit assigiinngitsuunerat 

tassa, qaqugukkulluunniit U1-ap siusinnerusukkut oqaatiginngimmagu nammineq U2 im-

mamiissimallutik.  

I5-uup initaaniissimanera, tamanna allat nassuiaanerannit tikkuussiffiunngilaq taamaallaat 

U1 aamma U2 nassuiaataaniit.  

I5 nassuiaavoq U2 nassuiaaneranut naapertuuttumik, tassa I3 piffissaq ajutoorneq sioqquti-

laarlugu aquut tigusimagaa, kisianni unnerluussisussaatitaasoq isumaqarpoq, nassuiaanera 

tamanna aamma illikartinneqartariaqartoq.  

U2 aamma I5 aappariissimapput. Tassanerpiaq nassuiaatigineqartut 

ataqatigiissaarneqarsimapput, suliami paasissutissat allanik tikkussiisoqanngilaq piffissami 

ajutoornerup nalaani I3 aqussimanera, taamaattumik unnerluussisoq naapertorlugu 

qularnaatsumik upernarsineqarpoq piffissami ajutoornerup nalaani U1 aqussimasoq. 

Kalerrisaarisoqareerneratigut inuit sisamat initaanut isersimapput. 

Taamaalinerani I4 sikutap tungaanut I2 tungaanut nalussimavoq tassanilu attavigiipput.  

I2-ip politiit attavigiinnaavippai.  

Nal. 02.56 umiatsiaq nassaarineqarpoq. 

Nal. 03.36 inuk ilisimanngitsoq immami nassaarineqarpoq aamma nal. 0400 Nuuliaanneqar-

poq toqusutullu nalunaarutigineqarluni nal. 04.42. 

Toquneranut pissutaavoq, niaqquminik aporsimavoq ilisimajunnaarluni ipillunilu.  

Mianersuaalliornikkut I3 timimigut ajoquserneqarpoq aamma mianersualliornikkut P1 to-

qunneqarluni.  

 

Unnerluussisussaatitaasup innersuussutigivaa mianersuaalliornermi tabeli tunniunneqarsi-

masoq.  

Unnerluussisussaatitaasup atuuttussanngortippaa, pinerluttulerinermi inatsisip aalajangersa-

gaani aamma mianersuaalliornermut tunngasut immikkuullarussuummata, tassani pi-

umasaqaataammat mianersuaalliornissaq. Uppernarsineqartussaanngilaq inuk piaaraluni 

iliuuseqarsimanersoq. Kisianni uppernarsineqartussaalluni inuk qanoq iliortussaasimagalu-

artoq.  
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Immakkut angalanermi videokkut takutinneqartutut nal. 01.45 sukkassuseqarluni nalu-

naaquttallu akunnerisa pingasut qaangiunneranni promille 1,07-iulluni.  

Taava mianersuaalliortoqarpoq taamaaliortussaasimanngikkaluarami, taamaattumillu piner-

luttulerinermi inatsit malillugu akisussaatinneqartariaqarluni.  

Aamma unnerluussisussaatitaasup atuuttussanngortippaa, peqqarniitsumik mianersuaallior-

luni iliuuseqartoqarsimanera. Mianersuaalliornerit pingasuupput. Peqqarniitsoq, nalingin-

naasoq aamma annikitsumik mianersuaalliorneq.  

Sukkassuseq aamma promille isiginiarneqarlutik taava tunngavigineqartariaqarpoq peqqar-

niitsumik mianersuaalliorsimaneq. Kinaaluunniit piaaraluni iliuuseqarsimanngilaq, kisianni 

peqqarniitsumik mianersuaalliorneruvoq umiatsiamik taamatut ingerlatsineq. Tamatuma 

kingunerivaa I3 aamma I4 ajoquserneri aamma P1-ip toqunera. Taamaattumik eqqartuus-

sutaasariaqarpoq.  

Ulorianartorsiortitsinermut atatillugu unnerluussisussaatitaasup atuuttussanngortippaa, pis-

susilersorneq kinguneqartinneqartarmat inuit allat inuunerannik ulorianartorsiortitsisoqarpat. 

Piumasaqaataanngilaq arlaat ajoqusissasoq. Taamaallaalli pineqassalluni arlaat aalajangersi-

masumik ulorianartorsiortinneqarsimasoq.  

Aalajangersakkanut allanut marlunnut sanilliullugu, pisariaqarpoq siunertaqarsimaneq.  

Taava tassani pineqalissaaq unnerluussisussaatitaasup uppernarsaasiiffigissagaa arlaat piaa-

raluni iliuuseqarsimasoq.  

Unnerluussisussaatitaasup innersuussutigivaa mianersuaalliornermi tabeli tunniunneqarsi-

masoq.  

Unnerluussisussaatitaasumit atuuttussanngortinneqarpoq, U1 siunertaqarsimanermik ilima-

naateqartoq umiatsiaq taanna immakkut ingerlakkamiuk, takusinnaasimassammagu 50 pro-

centimik ilimanaateqartoq allanik ulorianartorsiortitsisinnaanini aarlerinaataalu akuersaarsi-

mallugu allanik uloriarnartorsiortitsinissap. Taamaammat eqqartuunneqassaaq.  

 

Pisimasoq 1-mut atatillugu, unnerluussisussaatitaasup atuuttussanngortippaa, peqqarniitsu-

mik kukkunikkut imaluunniit peqqarniitsumik sumiginnaanikkut ajutoortitsisoqarsimanera, 

tamatumanilu pingaartinneqarluni sukkassuseq tamatumalu kingornatigut promilleri-

neqartoq.  

Imigassamik aalakoornartulimmik imersimalluni umiatsiamik ingerlatsisimaneq pisimasoq 

2-mi pisuunerarfigineqarpoq. Taanna sukumiinerusumik iserfiginianngilaa.  

Pisimasoq 3-mi pineqarpoq unioqqutitsineq isumannaatsumik sukkassuseqarnissami malit-

tarisassat aamma nasiinnarnissaq.  

Aamma malittarisassani tassani ersersinneqarpoq, umiatsiamik ingerlatsigaanni sukkassuseq 

isumannaatsuujuaannassammat qularnaatsumik takunnissinnaanissamut aamma suna tamaat 

takusinnaallugu aamma qanoq iliuusissat aportoqannginnissaanut. Aammaarlugu, sikoqartil-

lugu, ajornakusoorpoq apunnginnissamut qanoq iliuuseqarsinnaaneq nasinnermi sukkas-

suseq aamma promille pissutigalugit.  

Unnerluussisussaatitaasup aallaqqaammulli piumasaqatigineqartoq aalajangiusimavaa, tassa 

I3 aamma I2 taarsiiffigeqqussutaannut atatillugu malinneqarnissaa.  

Suliami pisimasoq 7-mut atatillugu, unnerluussisussaatitaasup atuuttussanngortippaa, U2 

angallammi aquttutut akisussaasuusoq aatsunik annanniutinik nassarsimanngimmat. I2 umi-

atsiaq attartorsimavaa, umiatsiamullu akisussaasuusutut taakkua nassarsimanngilai, 

taamaammat eqqartuunneqassaaq.  

Suliami pisimasoq 8-mut atatillugu unnerluussisussaatitaasumit oqaatigineqarpoq, aassiui-

neq pisimammat nal. 05-ip missaani 1,07-miillunilu. Imigassamik aalakoornartulimmik 

imersimatilluni ingerlatsinermi killigititaasoq 0,5-miimiippoq, nalunaaquttallu akunneri 2-3-



 44 

t ingerlasimapput ajutoornermiit aassiuisoqarnissaata tungaanut. Assortorneqanngilaq 

ajutoorneq sioqqullugu umiatsiamik aqussimanera. U2 nassuiaavoq, aquutaata U1-mut tun-

niunneraniit imilaarsimalluni. Kisiannili tassanngaannaanngitsoq kingusinnerusukkut aanni 

imigassamik aalakoornartulimmik akoqarsimassasoq. Aamma siusinnerusukkut imer-

nikuuvoq, taamaammat imgassamik aalakoornartulimmik imersimalluni angallammik im-

makkut ingerlatinermut eqqartuunneqassaaq.  

Misissugassamik aassiuinerup takutippaa 0,7, kisianni unnerluutigineqarpoq qaffasinneru-

laartumik promilleqarluni 1,07-mik, tassunga pissutaavoq, tamanna naatsorsorneqartarmat, 

aamma eqqartuussisut aalajangigassarimmassuk. 

Nalunaaquttap akunneranut ataatsimut 0,1 promille. 

Taamaalioraanni U2-mut taava 1,07 anguneqassaaq, unnerluussissummi oqaatigineqartutut.  

Suliami matumani aamma taamaaliortoqarsinnaavoq, tamatumani periuseq atorneqartarmat. 

 

Pisimasoq 9-mi U2 unnerluutigineqarpoq U1-tuulli umiartornermi malittarisassanik, qu-

larnaatsumik sukkassuseqarnissamik iluamik nasinnissamut aammaa iluamik aalajangiisin-

naanissamut immami sikulimmi angalanermi. Tassani aamma unnerluussisussaatitaasut isu-

maqarput malittarisassanik taakkuninnga unioqqutitsisimasoq. Assortuisoqanngilaq Nuum-

miit aallarsimanera. Ersarissumik nalunarput, kisianni nassuiaatigineqarpoq, Nuummiit aal-

larnermi maluginiarneqarsimanngilaq qanoq ingerlatsisoqarsimanersoq. Videoliaqarpoq na. 

01.35-miit, tassani I2 aamma I3 oqarput maannakkut Quuqqunut aallarlutik. Tassani aamma 

sukkassuseq takuneqarsinnaavoq.  

Tassani U2 aperineqanngilaq umiatsiamik ingerlatsisuunersoq, kisianni nassuiaatigineqar-

tuni U2 Nuummiit aqussimanera pillugu videokkut oqartoqarpoq Nuummiit aallarlutik 

tamatumalu kingorna, unnerluussisussaatitaasut isumaqarput uppernarsineqartoq U2 malit-

tarisassat taakkua unioqqutissimagai.  

Pisimasoq 10: 

Unnerluutigineqarpoq I10 nakuuseriarnermut aamma siorasaarinermut. I10 nassuiaavoq isu-

maqatigiinngissuteqarsimallutik, ataasiakkaanillu uppernarsaassuteqarluni.  

Naammanngilaq eqqartuussuteqarfigineqarnissaa, taamaattumik pisimasumi pinngitsuutin-

neqarpoq.  

Pisimasoq 11: 

Uppernarsaasiissutit tusakkavut aamma uppernarsaasissutigineqartut tunngavigalugit, un-

nerluussisussaatitaasut isumaqarput tunngavigineqartariaqartoq fiisternermi U2 qaninniarsi-

masoq itigartinneqarlunilu aamma U2 piniinnarsimasoq, I11 U2 mobilia igalaakkut igis-

simagaa. I11 toqqusassineqarsimavoq aamma niaqqumigut 2-3-ruarlugu tuk-

karneqarsimavoq.  

I11 U2 ilisarisimanngilaa kingusinnerusukkullu paasisimavaa kinaanera, kingusinnerusuk-

kullu arlaleriarluni utoqqatsisimalluni. Taamaattumik unnerluussisussaatitaasut isumaqarput 

tunngavissaqartoq U2 pisuutissallugu I11 uppernartumik nassuiaanera tunngavigalugu 

tamannalu ikorfartuiffigineqarpoq uppernarsaasiissutigineqartunit. Taarsiiffigeqqussut suli-

nermi isertitassaraluanik aamma mobilimut aserortumut atatillugu malinneqarpoq.  

Pisimasut 12a aamma 12b: 

Nassuerutigineqarpoq uppernarsaasiissutinit ikorfartuiffigineqarluni, taamaattumik pisuutin-

neqarpoq neqimillu arsaarinnissuseqarfigineqarluni.  

Pisimasoq 13: 

Unnerluussisussaatitaasunit atuuttussanngortinneqarpoq, I12 qularnaatsumik nassuiaateqar-

mat tamannalu ikorfartuiffigineqarneqarluni uppernarsaasiissutigineqartunit, taamaalilluni 

unnerluussutip affaa siulleq uppernarsineqarpoq.  
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Unnerluussisussaatitaasunit eqqartuussisunut naliligassanngortinneqarpoq immiartorfimmik 

anaasineq uppernarsineqarnersoq.  

Unnerluussisussaatitaasoq malillugu kavaajap aamma oqarasuaatip aamma ajoquserneqar-

nikkut anniaateqarnermi taarsiiffigeqqussutit malinneqarput. 

Pisimasoq 14: 

X5 kilisaammiimmat nassuiaanera tusarneqanngilaq. Kisianni ilisimannittup I9 nassuiaanera 

ikorfartuivoq piffissami tamatumani X5 ajoqusernerinut. U1 X5 arlaleriarlugu niaquatigut 

aamma timaatigut isimmittarsimavaa, ilisimannittup eqqaamanngilaa qasseriarluni eqqortin-

nersoq aamma toqqusassiineq eqqaamanngilaa.  

Unnerluussisussaatitaasup atuuttussanngortippaa, unnerluutigineqaatini naapertorlugu 

eqqartuunneqartariaqartoq taamaatut imatut allanngortillugu, toqqusassiisoqarsimanngitsoq.  

Pisimasoq 15: 

Ingerlatsisinnaanermut akuersissummik pigisaqarani ingerlatsineq.  

Ilisimannittup, politibetjent I13 U2 ilisarisimavaa nassuiaatigineqartullu tunngavigalugit un-

nerluussisoq malillugu eqqartuunneqartariaqarluni.  

Pineqaatissiissummut atatillugu unnerluussisussaatitaasunit atuuttussanngortinneqarpoq, U1 

ukiut marluk ataannagit pineqatiiissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqar-

luni eqqartuunneqarnissaa, pisimasut tamaasa ataatsimut nalilersuiffigereernerisigut. 

Pisimasut 4,5,6 aamma 14 unioqqutitsinerupput pineqattissinneqarsimasunut inissiisarfim-

miittussanngortitsissutaasinnaasut.  

Pisimasut taakkua ilungersunarnerpaajupput. Tamatumani unnerluussisuussaatitaasup in-

nersuussutigivaa eqqartuussut agguaanneqarsimasoq. TFk 2018.1094, immakkut angala-

nermi mianersuaalliorluni inoqammik toqutsineq ukiunik marlunnik ”akeqartinneqartoq”. 

Unnerluussisussaatitaasoq isumaqarpoq pissutsit imminnut sanilliunneqarsinnaasut.  

Sapiiserluni immakkut angalaneq, imigassamik aalakoornartulimmik sunnerteqqalluni suk-

kasuumik sukkassuseqarluni, sikumut aportoqarsinnaaneranijk aarlerinaatilimmi.  

Pisimasut 4,5,6 aamma14 ukiut marluk ataannagit pineqaatissinneqarsimasunut inissiisar-

fimmiittussanngortitsissutaasarput.  

Imigassamik aalakoornartulimmik imersimatilluni immakkut angallassinermi utaqqisitamik 

ingerlatsisinnaanermut imaluunniit sulinissami akuersissummik arsaarinnittoqartarluni.  

Promlle 1.20 ataallugu ukiumi ataatsimi arsaarinniffiusarpoq. 

Akiligassinneqarneq 19.000 kr. Assigalugu sapaatit akunneri marluk aningaasarsiat. 

Akiligassinneqarnissamik piumasaqaat 10.000 kr. 

Pisimasunut 12a aamma 12b, akiligassiissut 10.000 kr. 

Taamatullu aamma unnerluussisussaatitaasuniit atuuttussanngortinneqarpoq, U2 eqqartuun-

neqassasoq qaammatit arfinillit ataannagit pineqaatissinneqasimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortinneqarluni.  

Pisimasut 11 aamma 13 taakkuupput pisimasut marluk pineqaatissinneqarsimasunut inis-

siisarfimmiittussanngortitsissutaasinnaasut. Aamma U2 siusinnerusukkut eqqartuunneqar-

nikuuvoq nakuusernernut marlunnut.  

Taamaattumik unnerluussisussaatitaasuniit piumasaqaatigineqarpoq qaammatit arfinillit ata-

annagit pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinissamik pingaartil-

lugulu, pineqarmata arnanut nakuusernerit peqqarniitsut aamma isumaqanngitsumik iliuuse-

rineqartut. 

Pineqarput toqqusassiineq aamma niaqqukkut tukkaaneq aamma U2 siusinnerusukkut 

nakuusernermut eqqartuussaanikuummaat tamanna sakkortusaataavoq.  

Pissutissaqanngitsumik nakuuserneq isiginiarneqarluni piumasaqaatigineqartoq al-

lanngortinneqanngilaq.  
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Arsaarinninnermut atatillugu U1 pineqarnera assigissavaa.  

Utaqqisitaanngitsumik piniarsinnaanermut uppernarsaammik arsaarneqarneq.  

Annanniutinik aatsunik soqannginnera akiligassiissutigineqassaaq, Annanniut aatsoq naling-

innaasoq ataaseq 1.500 kr. Kisianni piumasaqaatigineqarpoq akiligassiissut 3.500 kr.  

Unnerluutigineqartut tamarmik immikkut imigassartorsimallutik angallammik inger-

latsinerannut akiligassiissut 5.000 kr.  

Suliami pisimasoq 9-mi akiligassiissut 10.000 kr.  

Pisimasuni 12a aamma 12b akiligassissut 10.000 kr. 

Suliami pisimasoq 15-mi innersuussutigineqarpoq dagsbefalingip qupp. 136. 

 

Illersuisumit U2 pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaataanut taperiutigineqarpoq nassu-

erutiginngisaani atuuttussanngortinneqarlutik,  

 

Aallaqqaammulli piumasaqaatigineqartoq aalajangiusumaneqarpoq.  

 

Suliaq artornartuuvoq aamma suliaq misigissutitsigut attuisuuvoq. Suliaq ilungersunartu-

uvoq.  

 

Suliani ilungersunartuni paasiniarneqassaaq qanoq pisoqarsimanersoq aamma tamanna up-

pernarsaasiiffigineqassaaq isumaqartoqaruni pinerliisoqartoq. Uppernarsaasiisussaati-

taanerlu kivinneqassaaq qularnartuerutivillugu. 

 

Tunngaviusarpoq pinngitsuutitsinissaq unnerluussisussaatitaasunit uppernarsaasiisussaa-

taaneq kivinneqanngippat aamma tamakkiisumik qularnarunnaarsitsilluinnartoqartaria-

qarluni. Suliami ilungersunartoq pineqarpat uppernarsaasiisussaatitaanermik qasuk-

kaasoqarneq ajorpoq.  

Unnerluussisussaatitaasoq oqarpoq pisoqarsimasoq isumaqarlunilu uppernarsaasiiffigi-

neqartoq U1 umiatsiamik aqussimasoq.  

U2 oqarpoq Nuummut tikissimallutik Kolonihavnikkut, sullitaa kolonihavnimiit avalassima-

voq arriitsuararsuarmik, sivikitsuararsuarmik ingerlatsivoq.  

Nassuiaatigineqartut naapertorlugit Myggedalip kingornatigut Qernertunnguit nalaanni U1 

paarlaattoqarpoq.  

U2 ingerlatsivoq aamma oqarpoq U1 aamma ingerlatsisimasoq. Kisianni isumaqarani up-

pernarsineqartoq U1 piffissap ajutoornerup nalaani aqussimanera.  

Misissueqqississaarsimaneq ajuusaarnarpoq.  

U2 pasisaanikuuvoq, kisianni misissueqqissaarnermi sukkasuumik pineqalersimallutik U2 

aamma U1 pineqartutut.  

Imaassimasinnaanerluni piffissap ajutoornerup nalaani allanik aquttoqarsimanera?  

Video I2 3 – 01.45 videomi takuneqarsinnaavoq aallartinnerani sineriak ukkatarineqartoq. 

Taava aquttumut kaajallatsinneqarpoq. Videomi tamatumani takuneqarsinnaanngilaq U1 

suut atisat atornerai. Kavaajaq qernertuuvoq.  

Uppernarsaatissaqarpoq U1 kavaajaata logomik ilisarnaateqarnera.  

U1 kavaajaa nasartaqanngilaq.  

Umiatsiamik aquttoq kavaajaqarpoq nasartalimmik.  

U2 qaamasumik tujuuloqarpoq.  

Paasissutissanik peqarpoq umiatsiap I3 aamma I4 aqunneqarsimanerat pillugu, tamanna un-

nerluussisussaatitaasup uppernarsagassarivaa. K2 kosterapportimi, paasivarput I2 
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qernertumik kavaajaqartoq. Uppernarsaat taanna qanimut misissorneqarsimanngilaq, assi-

lineqarsimanngilaq. Politiit kavaajamik I2-imut tunniussinikuupput.  

Suliap suliarineqarnerani ajoqusiineq, unnerluussisussaatitaasunut, suliaq naqqa tikillugu 

misissorneqarsimanngilaq.  

Aamma ersersinneqarpoq kavaajaq alla qernertoq, I4 kavaajaa qernertoq, I4-mut tunniun-

neqarsimasoq. Assilineqaqqaarani.  

Tamatumani aamma oqaatigineqartariaqarpoq suliap suliarineqarnerani ajoqusiineq, naqqa 

tikillugu misissuisoqarsimanngimmat. Ajornartorsiut annertooq, suliap taamatut suliari-

neqarsimanera. Isumaqanngilanga uppernarsaasiiffigineqartoq U1 umiatsiamik aqussima-

nera.  

U2 oqarpoq nammineq siulliulluni sianersimalluni. I1 oqarpoq U1 sianertuusoq. Sia-

nertoqarpoq ikiortissarsiortoqarluni. Assuarinnittoqarsinnaanngilaq quaarsaaqqalluni sianer-

tumik ingerlaannarlu ersarissumik oqanngitsumik.  

U2 aamma U1 atisaat masapput – suminngaaniit masassagamik?  

I4 arnanik marlunnik aallertussaasoq, imminnut ilisarisimalluarput.  

I2 tusaaneqarsinnaavoq ikinngutigiilluartut aamma suliaq sukumiisumik eqqartorsimagaat. 

Ilisimasaminnik imaluunniit ilisimanngisaminnik imminnut sunnersimasinnaapput. Quja-

naqaaq videoqarmat unnerluutigineqartut nassuiaataannik ikorfartuutaasunik.  

U2 nassuiaanera piffissap ajutoorfiusup nalaani initaaniissimallutik, ikorfartuiffigineqarpoq 

initaata assilineqarneranit.  

Unnerluussisussaatitaasup suna tamaat atorlugu U2 nassuiaanera eqqunngitsuutinnia-

rsarivaa.  

Pisimasoq 7-mi U2 akisussaatinniarneqarpoq annanniutinik aaqanngitsunik soqannginnera-

nut.  

Naak immikkut ilisimasalimmit misissuineq ersersitsisoq annanniutinik aaqanngitsoqarnera-

nut? Tamanna unnerluussisussaatitaasunit uppernarsaasiiffigineqanngilaq.  

Pinngitsuutitsisoqartariaqarpoq uppernarsaasiiffigineqanngimmat. Immaqa U2 annanniunni-

tinik aatsoqanngitsunik ujaasisimanngilaq, kisianni tassaniissimasinnaagaluarput. 

Imigassamik aalakoornartutorsimalluni angallammik ingerlatsisimanermut atatillugu ata-

aserlu tunngavigineqartussaq, nalunngilaa nalunaaquttap akunneranut ataatsimut promille-

mik ilasisoqartarnera, kisianni inuit timikkut assigiinngitsumik uutseriaaseqarput. 

Isummerfigineqanngilaq sullitaata pisumi tamatumani imernera.  

Nakorsat eqqartuussinermi siunersiortagaasartut allaffigineqartussaapput, sisoqartarnersoq 

immiaarartoraanni ataatsimik marlunnilluunniit iluamik tamanna eqqortumik uppernarsaasi-

iffigineqassappat.  

Angalasoqareernerata kingornatigut imertoqarsimasinnaanerluni? Tamanna misissorneqar-

nikuunngilaq, taamaammat isigineqartariaqarpoq suliap suliarineranut ajoqusiinertut.  

Unnerluussissummi kukkuneq, tassa U2 ingerlatsisimasoq nal. 01.45-p tungaanut, kisianni 

piffissami tamatumani U2 umiatsiamik ingerlatsisuunngilaq. Taamaammat pinngitsuutits-

isoqartariaqarpoq. 

Pisimasoq 9: 

U2 arriitsumik umiatsiamik ingerlatsisimavoq, issulittoqaruni 15 knobimiilli taamaat-

toqarsinnaavoq, umiatsiamik ingerlatsinerata nalaani 50 knobiunngilaq. Kolonihavnimi 

aamma Myggedalmi sikoqanngilaq. Uppernarsaasiiffigineqanngilaq ulorianarsimanera.  

Taamaammat pinngitsuutitsisoqassaaq.  

Pisimasoq 10: Pinngitsuutitsineq. 

Pisimasoq 11: Eqqartuussiviup aalajangissavaa. Kisianni unnerluussissummi ajornartorsi-

utaavoq mobiltelefonip ilanngutitinneqariataarnera. Unnerluussissummi 
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allanneqartussaasimagaluarpoq. Suliami pingaarutillit allanneqartussaapput, unnerluussis-

summilu allanneqarsimasussaagaluarpoq. 

Tukkaaneq pillugu unnerluussisoqanngilaq, iluarsiifiginnittoqanngilaq, tukkaaneq ilasineru-

voq aamma piffissap taamaalinerani ilasineq akuerineqarneq ajorpoq.  

Aamma unnerluussisoqanngilaq sulinissaraluami isertitassanik annaasanik kin-

guneqartoqarsimanera.  

Pisimasuni 12a aamma 12b: Unnerluussisussaatitaasoq isumaqatigineqarpoq. 

 

Pisimasoq 13: Eqqartuussisut nalilersussavaat. Taarsiiffigeqqussut U2-mit akuerineqarpoq.  

Pisimasoq 15: Nassuerutigineqarpoq. Aamma U2 uppernassusianik ikorfartuivoq. 

Pisimasoq peqqarniitsoq U2-mut suliamut attuumassuteqanngilaq, nakuusernermiuna pisi-

masut.  

Qaammatit arfinilinniit qaammatinut sisamanut, pisimasoq 10-mi oqaatigineqartutut sa-

veqanngimmat.  

Piffissap suliap suliarineqarneranut atorneqartoq unnerluutigineqartumut pisuutitsissutaasin-

naanngilaq, taamaammat naammaginartumik annikkillisaassutigineqartariaqarpoq. 

Pisimasut sinneri 2019-mili suliarineqartussaagaluarput, tamanna U2 pisuussutiginngilaa.  

Pineqartoq tassaavoq utaqqisitamik eqqartuussut. 

Pinngitsuutitsinissaq piumasaqaammut angallammik ingerlatsisinnaajunnarsitsinissamut 

aamma akiligassiissutinut pinngitsuutinneqarnissaq pisimasuni pinngtsuutinneqarnissamik 

piumasaqaateqarfiusuni.  

Illersuisup Ulrik Blidorfip U1-imit pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaataanut tapersiuti-

galugu oqaatigivva, nassuerutiginngisaani attuuttussanngortillugit.  

Finn Meinelip oqaaserisai uteqqinnianngilai, kisiani pisimasuni 1-6, Finnip oqaaserisai mi-

sissueqqissaarnermut atatillugit 100 %-imik ilalerpai.  

Illersuisoq pisimasoq 14-miit aallartinniarpoq:  

Unnerluutigineqartoq pisimasumik eqqaamasaqanngilaq, kisianni ilisimannittup nassuiaatai 

pingaartinneqarpata aamma uppernarsaasiissutigineqartut, uppernarsineqarpoq U1 nakuu-

sersimasoq. Tamatumunnga eqqartuunneqassappat taava ilanngullugit isiginiarneqartari-

aqarput pinerluttulerinermi inatsimmi § 123, imm. 3. X5 aanngaajaarniutitorsimavoq illa-

runnaarneq ajulissutigisaminik, ilisimannittoq oqarpoq illaannaavissimalluni, taamaammat 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 123 qiviarneqartariaqarpoq.  

Pisimasut 12a aamma 12b: 

Nassuerutigineqarpoq, kisianni akiligassiissummut atatillugu unnerluussisumit akiligassiis-

sut qaffasinnerpaaq atorneqarpoq, eqqartuussisarnermi periusiusartumik takutitsisoqanngi-

laq akiligassiissummik aalajangersaanermut atatillugu, minnerpaaffianiittariaqaraluarlunilu. 

Arsaarinnittoqarnissaa ajorineqanngilaq. 

Pisimasoq 2:  

Retskemiskemik nalunaarusiap takutippaa angallammik ingerlatsinermi aavaa imigassamik 

aalakoornartulimmik akoqartoq. Eqqartuussisut akiligassiissummik aalajangersaanissaq aa-

lajangissavaat.  

Pisimasut sinnerini pineqarput suliaq alianartoq P1 inuuneranik akeqartoq.  

Tamarmik ajoqusersimapput. Tamarmik.  

Filmimi takuvagut inuit nuannaartut imigassamik aalakoornartulimmik sunnerteqqasut. 

Maluginiarnerpaavai inuit pingasut aallaratsinerpaajusut: I3 Nuummut tikeqqammersoq, 

qallunaatullu oqalussinnaanani.  

I3, I2 aamma I4. 
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I2 aamma I3 nassuiaanerat, tamanna sioqqullugu taamaallaat ataasitorsimallutik, upper-

nanngilaq.  

I3 oqarpoq, tamatumunnga pissutaasoq U1 orangeanik aaqqateqarnera.  

Videomi takuneqarsinnaavoq aquttoq qernertumik kavaajaqartoq tunuani qaqortumik allan-

nilimmik.  

I3 aamma I2 oqaloqatigiinnikuupput, tamanna namminneq oqaatigivaat. I2 oqarnikuuvoq 

snap-ertartorujussuulluni aamma filmilianik nassitsisimallutik. Sooq politiit allat mobilii 

tigusimanngilaat, pissutigalugu uppernarsaatinik imaqarmata? Politiit taamaallaat unner-

luutigineqartut mobilii tigusimavaat.  

Imaassinnaavoq imaqartut takutitsisumik kina piffissap ajutoornerup nalaani umiatsiamik 

aqunnersoq.  

I2-ip aamma I3 nassuiaanerat I4-mit ikorfartuiffigineqanngilaq.  

I3 aamma I4 pasineqartutut ilitsersuiffgineqarput. Taakkua nassuiaataat pingaartinne-

qarsinnaanngillat.  

Ittu oqanngilaq piffissap ajutoorfiusup nalaani U1 aqussimasoq.  

Pinaaserpoq qularlunilu. Nassuiaatigivai allat kikkuuneri.  

Taavalu unnerluussisoq oqarluni, inuk kingulleq tassaasimassasoq U1, I4-mut angertillu-

gulu.  

Sooq I4 pinaappa? Piffissami ajoqusernerup nalaani aquttoq namminiusinnaammat.  

Unnerluussisumit uppernarsineqanngilaq, I2, I4 aamma P1 immamut nakkarsimanerat. U1 

atisai peerneqartariaqarsimapput masammata. I3 allaat imatut oqapajaarluni peqqissaasoq 

sallusimasoq.  

Politeeq oqarpoq, journali I-3-6 qupp 5 – politimut saqqummiunneqarmat, politeeq oqarpoq 

U1 umiatsiamut SARimut ikilerami imaanut pississimanngitsoq. Aamma taamatut oqarluni 

I8. Naggataatigut politeeq imminut naqqippoq eqqarsarluareerami qulalerami I3 masas-

simanersoq aamma U1 aamma U2 masassimanersut.  

Umitsiaq SARi aggertillugu initaaniitillutik, I3 oqarpoq soorluni initaani mattussaaqqalluni.  

U2-mut aamma U1-mut akeqqersortorujussuuvoq.  

Danmarkimiit tikeqqammerpoq, initaanut ikiorneqarluni, tassa qujanera initaanut ikior-

neqarnerminut. U1 aamma U2 pasillerfigalugit isumaqatigiissuteqarnerarlugit.  

Aamma I2. Inuit oqqakkunik taava pisuusimassappaat? Naamik.  

Ilanngussaq b-2-5 qupp 8 takuneqarsinnaavoq umiatsiaq masanngitsoq.  

Aattaqarpoq. Umiatsiami imartaqarsimagaluarpat assimituulli aak isikkoqarsimassanngikka-

luarpoq.  

I3 nassuiaavoq, taamaattoqarsimappat U1 atisai umiatsiami masalersimassasut. Umitsiaq 

masanngilaq.  

Filmiliami atisai takuvagut, aamma ilanngussaq i-3-4-1-mi takuneqarsinnaasut.  

Umiatsiamik aquttoq kavaajami tunuani aappaluttortaqanngilaq.  

U1-mut uppernarsaatit peerneqarput, taamaammat pinngitsuutinneqartariaqarpoq. 

I5-uup nassuiaanera, tassungalu atatillugu unnerluussisup oqarnera eqqortuunnginneraalluni 

atorsinnaanngilaq, periuseq taanna atorneqassappat, taava unnerluussisup I5 unnerluutigi-

sariaqarpaa eqqartuussivimmi eqqunngitsumik nassuiaasimasutut.  

Kisianni taamaattoqarnaviarunanngilaq. 

I5 eqqortuinnarmik nassuiaateqarnissaminik oqqaaqqissaagaalluni nassuiaavoq, initaanut 

iseriartorsimalluni. U2-mut sarliartissimavoq. Taava takuvai I3 aamma U1 iniminnik paar-

laattut.  

Isumaqarlunilu I5 nassuiaanera kikkunnit tamamit uppernarnerpaajusoq.  
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I5 Danmarkimiit tikeqqammerpoq, I2 ikinngutigilluagarivaa, nassuiaataallu I4 ikorfartuiffi-

gineqanngillat.  

I5 maannakkut U2 aapparinngilaa. 

Ataasiinnaalluunniit qularnaatsumik oqaatigisinnaanngilaa qanorpiaq pisoqarsimanera.  

Kisianni aanna qularnaatsua, umiatsiaq arlalinnit aqunneqarsimavoq sikutamullu qerner-

tumut aportinneqarluni.  

U1 immakkut angalajuaannarnikuuvoq aamma massakkut angalasarpoq, angalanermut 

misilittagaqartuuvoq, qanoq ilimanaateqartigiva sikutamut angisuumut qernertumut apornis-

saa.  

Imaluunniit ilimanarneruvaa, Danmarmimiit tikeqqammersup nutsani erfattut tjuhej, umiat-

siamik sikumut apornissaa? 

Eqqartuussivik maani Danmarkimi suliani naliliisarnermi periuseq atorneqartartoq atorlugu 

naliliisarpoq. Innersuussutigineqarpoq Blekingegadebanden pillugu agguaanneqarsimasoq.  

Suliami tamatumani qularnaallisinneqarluni aalajangersarneqarsinnaanngilaq kiap inuk 

toqunneraa, taamaammat toqutsinermut pinngitsuutinneqarput.  

Meinelip oqarnera isumaqatigivara, unnerluussisut misissuisimassanngikkaluarput illu-

innaasiorlutik, aamma suliaq aalajangiiffigereernagu.  

Sooq I4 unnerluunneqanngila angallammik imigassamik aalakoornartulimmik sunnerteqqal-

luni ingerlatsisimanermut? Sooq I4 uloriarnartorsiortitsinermut unnerluutigineqanngila?  

Sooq I3 unnerluutigineqanngila imigassamik aalakoornartulimmik imersimalluni angallam-

mik aqussimasutut?  

Sooq taakkua aassiorneqarsimanngillat? Tassunga pissutaavoq politiit U2-mut aamma U1 

aalajangiussereersimammata.  

Kikkunnit tamanit I5 nassuiaataa uppernarnersaavoq.  

I4 aamma I3 imminnut pinerluttunngorsartussaanngillat.  

I2 U1 tikkuarpaa aquttutut aaqqatit orangeat pissutigalugit. Kisiannimi kavaajami? U1 ka-

vaajaq taanna atorsimasani atorpaa apersorneqarnermini ulloq 22. juli.  

Unnerluutigineqartut akisussaaffigivaat uppernarsaasiissuteqarnissartik, naamik. Unner-

luussisussaatitaasut akisussaaffigivaat.  

Unnerluussisumit uppernarsineqarpa U1 piffissami ajutoornerup nalaani aqussimanera. 

Naamik. Uppernarsineqanngilaq.  

Politiip I7 – takusaa siulleq, U1 umitsiap qaavaniittoq, oqarlunilu ilani ikaniinnerarlugit.  

I7 maluginiarsimanngilai masannersut.  

Unnerluussisup ikorfartuiffigivai I2 aamma I3 sanarfisaat, tamanna U1-mut assuarliutaas-

sava, taannaammat siulliulluni pigaartunut sianertuuvoq?  

I5 oqarpoq I3 qiiasimasoq masallunilu, aamma unnerluutigineqartut ikiorsimagaat.  

I3 nassuiaanera tunngavigineqarsinnaanngilaq taannami umiatsiamik aqussimasinnaammat.  

Piffisami ajutoornerup nalaani kina aqussimanersoq ima qularnartoqartigaaq, allaat pin-

ngitsuutitsisoqartariaqaraluarluni.  

Eqqartuussisunit unnerluutigineqartoq umiatsiamik aquttutut pisuutinneqassagaluarpat, piff-

issaq suliap suliarineqarsimaneranut atorneqarsimasoq sivisooq qiviarneqartariaqarpoq.  

Illersuisoq nammineerluni politiinut saaffiginnittariaqarsimasoq tusarniaalluni suliaq sumut 

killinnersoq.  

Aatsaallu tamatumani qanoq pisoqalerluni.  

Finnip oqaaserisai piffissap suliap suliarineqarsimaneranut atorneqarsimasunut atatillugu in-

nersuussutigineqarput. 

Taarsiissutissat I2-mut atatillugu. Allaqqavoq kigutaa saarleq napisimasoq. Akiligassamiip-

put kigutit allat suliarineqarsimasut. Imaassinnaavoq kigutaa napinikoq pisortat 
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kingutileriffianni suliarineqarsimasoq, Tamannalu akeqanngilaq, taamaammaat tamatumani 

pinngitsuutitsisoqartariaqarpoq.  

Taarsiissutissat I3-mut tunngasut. Taarsiissuteqarnissamut akisussaassuseqarnermik Inatsit. 

Tamatumani aallaavigineqassaaq ukiumoortumik isertitaq. Bistandsbidderip saqqummiussi-

mavaa aningaasarsiat allagartaat 25.000 kr. eqqartuussissuserisullu 300.000 kr.-inut akun-

naallisissimallugu. Tamanna eqqartuussissuserisup naatsorsorsimasinnaassagaluarpaa.  

Kigutit nakorsaata akiligassartaa kingusinnerujussuarminngaaneersuuvoq, taanna 

akuerineqanngilaq.  

Ajoquserneqarnikkut anniaateqarnermut 83.000 kr. assortorneqanngilaq U1 pisuutinneqas-

sappat.  

U1 pisuutinneqassagaluaruni sakkukinneraarsuarmik eqqartuunneqarluni pineqaatissinne-

qartariaqarpoq, kisianni pingaarnertut piumasaqaataavoq pinngitsuutinneqarnissaq. Ta-

manna pisinnaanngippat tulliullugu inuiaqatigiinni sulisitaaneq.  

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 

Pisimasut pisimapput piffissami 29. juni 2019-miit 19. juli 2020-p tungaanut. 

Unnerluussissut 16. november 2021-mik ulluligaavoq ullorlu taanna eqqartuussivimmi 

tiguneqarsimalluni.  Suliami eqqartuussinissaq siusinnerusukkut ullulerneqarsimanngilaq. 

 

Eqqartuussiut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut 

 

Pisimasoq 1: 

Unnerluutigineqartoq pisimasunut pisuunnginnerarpoq.  

Eqqartuussisunit pingaartinneqarput uppernarsaasiissutit, tassunga ilanngullugu videoklip I2 

3 aamma ilisimannittup I2-ip aamma I3-p qularnaatsumik uppernartumik aamma ataqatigiis-

sumik nassuiaataat, ilaatigut I4 nassuiaaneranit ikorfartuiffigineqartut, tassa nammineq I2 

aamma I3 umiatsiap aquaniissimallutik ajutoorneq pimmat. Nassuiaatigineqartut ikorfartuif-

figineqarput uppernarsaasiissutinit saqqummiunneqartunit videonik I2 3 aamma I3 4-mit. I2 

3 immiunneqarsimavoq nal. 01.45, takuneqarsinnaavoq qularutissaanngitsumik U1 umiatsi-

amik aquttoq, eqqartuussisut bærbariatigut takutinneqarmat tujuuloqartoq nasartalimmik qal-

ipaataa olivengrønimik kavaajami nasartaqanngitsup iluatigut logomik ilisarnaatilimmik aap-

paluttumik tassanilu allannera qaqortoq takuneqalaarsinnaalluni. Computerikkut takutinne-

qarnerani takuneqarsinnaavoq ersarinnerusoq, video ersarinnerulluni qaamaneqarnerullunilu, 

qernertuinnaanani, inimi eqqartuussivimmi takutinneqarneranitut. Taamatullu aamma upper-

narsaasiissutigineqartumi videomi, I3 2-mi takuneqarsinnaavoq U1 issiaviup aquttarfiup 

sianiittoq, aallarnissaq sioqqullugu Nuummi talinnganermi, tassani ersarissumik takune-

qarsinnaavoq unnuk / unnuaq taanna U1 suut atornerai. U1 atorpaa tujuuluk nasartalik oliven-

grøn/armygrøn nasaqqalluni aamma kavaajaq nasartaqanngitsoq aappaluttumik logomik 

ilisarnaatilik qaqortumik allaqqasoq, […], taanna aamma atorpaa mappini assini uppernar-

saasiissutigineqartuni I 3-4, assi 2-mi. Taamatullu aamma videomi saqqummiunneqartumi I3 

video 4-mi takuneqarsinnaavoq nal.01.44, I3, I2 aamma I4 umiatsiap aquani issiaqatigiittut, 

aamma takuneqarsinnaavoq umiatsiaq arriillisinneqartoq uninngallunilu, killingusaami Nuuk 

ersittoq aamma umitsiap maligaasiornerinik takusassaqanngitsoq imaluunniit umiatsiap tunu-

aniit maliit aqqutigineqanngitsut, takuneqarsinnaalluni umiatsiaq sukkatisinneqartoq, takun-

eqarsinnaalerlutillu umiatsiap ingerlasup maligaasiorneri.  
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Eqqartuussisunit upernarsaasiissutigineqartut, tassunga ilanngullugit videokkut immiussat 

aamma ilisimannittut nassuiaaneri tunngavigalugit, sukkasoorujussuarmik ingerlasoqarsi-

masoq aamma umiatsiaq taamaallaat kolonihavnimiit ajutoorfiup tungaanut minutsialu-

innaat ingerlasimasoq.  

 

Eqqartuussisunit I5-p nassuiaataa nalornisutut uppernanngitsutullu illikartinneqarpoq, eqqaa-

masaqarpianngimmat aamma oqaatigalugu eqqartuussivimmi nassuiaatigineqartunit allanit 

ikorfartuiffigineqanngimmat. Eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq I5-p unnuup sinnerani 

eqqaamasaqannginnera aatsaallu ajutoorneq pinngitsiartoq aamma peqqammersoq eqqaama-

saqarluni, taamaattumik eqqartuussivimmi nalornisutut illuni, taamaammat nassuiaanera 

eqqartuussisunit illikartinneqartinneqarluni.  

Taamatullu aamma eqqartuussisunit illikartinneqarlutik unnerluutigineqartut nassuiaataat 

aalajangiiffiusutigut uppernanngitsutut, tassunga ilanngullugu kiap umiatsiaq ajutoornerup 

nalaani aqussimaneraa aamma piffissami ajutoornerup kingornatigut, unnerluutigineqartut 

marluullutik immamiissimanerat aamma ilisimannittoq I3 aamma immamiissimasoq.  

Eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq U1-p sygejournaliani ersersinneqarmat atisai masassi-

masut, taamaattorli allaaserineqarani qanoq annertutigisumik atisai masassimanersut. 

Taamatullu aamma eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq paasissutissanik saqqummiussisoqan-

ngimmat unnerluutigineqartunut atatillugu timaasa kissassusaat apparsimanersut, oqaluttuaat 

malillugit immami nillertumiissimanerarmata. Taamatullu aamma eqqartuussisunit oqaatigi-

neqarpoq tikkuussisoqanngimmat taassuma aamma U2 immamut nakkarsimanerannik. 

Aamma I5 nassuiaaneratigut unnerluutigineqartut nassuiaanerat ikorfartuiffigineqarani.  

Taamaattumik eqqartuussisut isumaqarput U1 pisuusoq unnerluussissummi oqaatigineqartut 

naapertorlugit.  

Pisimasoq 2: 

Unnerluutigineqartoq pisimasumi pisuunerarpoq. Nassuernera ikorfartuiffigineqarpoq up-

pernarsaasiissutigineqartunit, tassunga ilanngullugu retskemiskemik nalunaarusiamit. 

Taamkaelaattumik eqqartuussisut isumaqarput U1 pisuusoq unnerluussissummi oqaatigi-

neqartut naapertorlugit. 

Pisimasoq 3: 

Unnerluutigineqartoq pisimasumi pisuunnginnerarpoq. 

Eqqartuussisunit pingaartinneqarput uppernarsaasiissutigineqartut, tassunga ilanngullugit 

videoklippit saqqummiunneqartut kiisalu uppernarsaasiissutit sinneri aamma ilisimannittut 

I3, I2 aamma I4 nassuiaaneri, tassa sukkasoorujussuarmik pisimaneranut atatillugu.  

Taamaattumik eqqartuussisut isumaqarput U1 pisuusoq unnerluussissummi oqaatigineqartut 

naapertorlugit.  

Pisimasoq 4: 

Unnerluutigineqartoq pisimasumi pisuunnginnerarpoq. 

 

Eqqartuussisunit pingaartinneqarput uppernarsaasiissutit, tassunga ilanngullugit, nakorsap 

politiinut uppernarsaatai, assit, vdeoklip I2 3 aamma ilisimannittut I2-ip aamma I3 

qularnaatsumik uppernartumik aamma ataqatigiissumik nassuiaaneri ilaatigut I4 nassui-

aaneranit ikorfartuiffigineqartut, tassa nammineq aamma I2 aamma I3 umiatsiap aquaniis-

simallutik ajutoorneq pimmat. Nassuiaatigineqartut ikorfartuiffigineqarput uppernarsaasiis-

sutigineqartunit, tassunga ilanngullugit videot I2 3 aamma I3 4. I2 3 immiunneqarpoq nal. 

01.45, takuneqarsinnaavoq, qularnaatsumik U1 umiatsiamik aquttoq, tassami eqqartuussiviup 

bærbarianik takunerani takuneqarsinnaammat, tujuuloqartoq nasartalimmik olivengrønimik 

ataatigut kavaajaqarluni qernertumik nasartaqanngitsumik logomik ilisarnaatilimmik 



 53 

tunuatigut aappalaartumik aamma allannera qaqortoq takuneqalaarsinnaalluni. Computerik-

kut takunerani ersarinneruvoq, video ersarinnerulluni aamma qaamanerulluni, suna tamarmi 

qernertutut isikkorani, inimi eqqartuussiviusumi takutinneqarneratut. Taamatullu aamma up-

pernarsaasiissutigineqartumi videomi I3 video 2-mi takuneqarsinnaavoq U1 aquttarfiani is-

siaviup eqqaani nikorfasoq, aallannginnermi Nuummi umiatsiap talinnganerani, tassani er-

sarissumik takuneqarsinnaavoq unnuk/unnuaq taanna U1 suut atornerai. U1 atorpai tujuuluk 

nasartalik Olivengrøn/armygrøn nasaqqalluni aamma kavaajaq nasartaqanngitsoq qernertoq 

aappaluttumik logomk ilisarnaatilik qaqortumik allannilik, […], aamma uppernarsaasiis-

sutigineqartumi mappimi assini ilanngussami I 3-4, assi nr. 2-mi atugai. Taamatullu aamma 

video saqqummiunneqartumi takuneqarsinnaavoq, I3 video 4 immiussaq nal. 01.44, I3, I2 

aamma I4 umiatsiap aquani issiaqatigiittut, aamma takuneqarsinnaavoq umiatsiaq kigaallassi-

masoq uninngallunilu, tassami killingusaaq takuneqarsinnaavoq Nuuk ersilluni aamma umi-

atsiap tunuani umiatsiap sallerinik takusassaqanngilaq, taavalu umiatsiaq sukkatisinneqarmat 

takuneqarsinnaalerlutik umiatsiap tunuani umiatsiap salleri.  

Uppernarsaasiissutigineqartut tunngavigalugit eqqartuussisunit tunngavigineqarpoq, tas-

sunga ilanngunneqarlutik videoliat aamma ilisimannittut nassuiaanerat tunngavigalugu, suk-

kasoorujussuarmik ingerlasoqartoq aamma umiatsiaq kolonihavnimiit ajutoorfiup tungaanut 

minutsialuinnannguit ingerlasimasoq.  

Eqqartuussisunit I5 nassuiaataa nalornisutut uppernanngitsututullu illikartinneqarpoq, eqqaa-

masaqarpianngimmat aamma oqaatigalugu eqqartuussivimmi nassuiaatigineqartunit allanit 

ikorfartuiffigineqanngimmat. Eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq I5 unnuup sinnerani eqqaa-

masaqannginnera aatsaallu ajutoorneq pinngitsiartoq aamma peqqammersoq eqqaamasa-

qarluni, taamaattumik eqqartuussivimmi nalornisutut illuni, taamaammat nassuiaanera 

eqqartuussisunit illikartinneqartinneqarluni.  

Taamatullu aamma eqqartuussisunit illikartinneqarlutik unnerluutigineqartut nassuiaataat 

aalajangiiffiusutigut uppernanngitsutut, tassunga ilanngullugu kiap umiatsiaq ajutoornerup 

nalaani aqussimaneraa aamma piffissami ajutoornerup kingornatigut, unnerluutigineqartut 

marluullutik immamiissimanerat aamma ilisimannittoq I3 aamma immamiissimasoq.  

Eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq U1 sygejournaliani ersersinneqarmat atisai masassimasut, 

taamaattorli allaaserineqarani qanoq annertutigisumik atisai masassimanersut. Taamatullu 

aamma eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq paasissutissanik saqqummiussisoqanngimmat un-

nerluutigineqartunut atatillugu timaasa kissassusaat apparsimanersut, oqaluttuaat malillugit 

immami nillertumiissimanerarmata. Taamatullu aamma eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq 

tikkuussisoqanngimmat taassuma aamma U2 immamut nakkarsimanerannik. Aamma I5 nas-

suiaaneratigut unnerluutigineqartut nassuiaanerat ikorfartuiffigineqarani.  

Eqqartuussisut isumaqarput U1 peqqarniitsumik saqqusaassuseqarluni assigisaanilluunniit 

soqutigittaassuseqarluni sukkasuuliamik aquttutut inuit allat inuunerannik ulorianar-

torsiortitsisimasoq imaluunniit innarluuteqannginneranik navialisitsilluni, angallat inger-

lakkamiuk imigassamik aalkoornartulimmik imersimalluni 50 knobip tungaanut taamaalil-

lunilu sikutamut aporluni, tamatumalu kingunersaanik ilaasut P1, I4, aamma I2 immanut 

igeriussaatillugit, taamatullu ilaasut I3, I5 aamma U2 umiatsiap iluani igeriussaatillugit, taa-

maalilluni P1 inuuneranik akeqartumik aamma I4 aamma I3 ilungersunartumik ajoqusertil-

lugit. 

Taamaattumik eqqartuussisunit U1 pisuutinneqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 90, imm. 2 – inuup inuuneranik imaluunniit innarluuteqannginneranik navi-

alisitsineq, unnerluussissummi oqaatigineqartutut. 

Pisimasut 5 aamma 6: 

Unnerluutigineqartoq pisimasuni pisuunnginnerarpoq.  
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Eqqartuussisunit pingaartinneqarpoq uppernarsaasiissutigineqartut, tassunga ilanngullugit 

nakorsap politiinut uppernarsaataat, assit, videoklip I2 3 aamma ilisimannittut I2 aamma I3 

qulanaatsumik uppernartumik aamma ataqitigiissumik nassuiaanerat, ilaatigut I4 nassui-

aataanit ikorfartuiffigineqartut, tassa nammineq aamma I2 aamma I3 umiatsiap aquaniis-

simallutik ajutoorneq pimmat. Nassuiaatigineqartut ikorfartuiffigineqarput uppernarsaasiis-

sutinit, tassunga ilaatinneqarlutik videot saqqummiunneqartut I2 3 aamma I3 4. I2 3 immiun-

neqarpoq nal.01.45, takutippaalu qularutissaanngitsumik U1 umiatsiamik aquttoq, eqqartuus-

siviup bærbarianik takuneratigut takuneqarsinnaammat, tujuuloqartoq nasartalimmik oliven-

grøn iluatigullu kavaajaqartoq qernertumik nasartaqanngitsumik logomik ilisarnaatilimmik 

aappaluttortalimmik aamma takuneqalaarsinnaalluni allannera qaqortumik. Computerikkut 

takunerani qaamanera pitsaaneruvoq, video ersarinnerulluni qaamanerullunilu, taamaalilluni 

suna tamarmi qernertuinnaanani, inimi eqqartuussiviusumi takutinneqarneranituulli. 

Taamatullu videomi uppernarsaasiissutigineqartumi takuneqarsinnaavoq, I3 video 2, takune-

qarsinnaavoq U1 aquttup issiaviata saniani qeqartoq, aallarnissaq sioqqullugu Nuummi tulan-

nganermi, tassani ersarissumik takuneqarsinnaavoq U1 unnuk/unnuaq taanna atorsimasai. U1 

tujuuloqarpoq nasartalimmik olivengrøn/armygrøn nasaqqalluni aamma kavaajaq qernertoq 

nasartaqanngitsoq logomik ilisarnaatilik aappaluttumik qaqortumik allannilimmik, […], 

aamma taanna atoraa takuneqarsinnaavoq mappi assini ilanngussaq I 3-4, assi nr. 2 mi upper-

narsaasiissutigineqartumi.  

Taamatullu aamma video saqqummiunneqartoq takuneqarpoq, I3 video 4 ummiunneqartoq 

nal. 01.44 I3 video 4 immiussaq nal. 01.44, I3, I2 aamma I4 umiatsiap aquani issiaqatigiit-

tut, aamma takuneqarsinnaavoq umiatsiaq kigaallassimasoq uninngallunilu, tassami killin-

gusaaq takuneqarsinnaavoq Nuuk ersilluni aamma umiatsiap tunuani umiatsiap sallerinik 

takusassaqanngilaq, taavalu umiatsiaq sukkatisinneqarmat takuneqarsinnaalerlutik umiatsiap 

tunuani umiatsiap salleri.  

Uppernarsaasiissutigineqartut tunngavigalugit eqqartuussisunit tunngavigineqarpoq, tas-

sunga ilanngunneqarlutik videoliat aamma ilisimannittut nassuiaanerat tunngavigalugu, suk-

kasoorujussuarmik ingerlasoqartoq aamma umiatsiaq kolonihavnimiit ajutoorfiup tungaanut 

minutsialuinnannguit ingerlasimasoq.  

Eqqartuussisunit I5 nassuiaataa nalornisutut uppernanngitsututullu illikartinneqarpoq, 

eqqaamasaqarpianngimmat aamma oqaatigalugu eqqartuussivimmi nassuiaatigineqartunit 

allanit ikorfartuiffigineqanngimmat. Eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq I5 unnuup sinnerani 

eqqaamasaqannginnera aatsaallu ajutoorneq pinngitsiartoq aamma peqqammersoq eqqaama-

saqarluni, taamaattumik eqqartuussivimmi nalornisutut illuni, taamaammat nassuiaanera 

eqqartuussisunit illikartinneqartinneqarluni.  

Taamatullu aamma eqqartuussisunit illikartinneqarlutik unnerluutigineqartut nassuiaataat 

aalajangiiffiusutigut uppernanngitsutut, tassunga ilanngullugu kiap umiatsiaq ajutoornerup 

nalaani aqussimaneraa aamma piffissami ajutoornerup kingornatigut, unnerluutigineqartut 

marluullutik immamiissimanerat aamma ilisimannittoq I3 aamma immamiissimasoq.  

Eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq U1 sygejournaliani ersersinneqarmat atisai masassi-

masut, taamaattorli allaaserineqarani qanoq annertutigisumik atisai masassimanersut. 

Taamatullu aamma eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq paasissutissanik saqqummiussisoqan-

ngimmat unnerluutigineqartunut atatillugu timaasa kissassusaat apparsimanersut, oqalut-

tuaat malillugit immami nillertumiissimanerarmata. Taamatullu aamma eqqartuussisunit 

oqaatigineqarpoq tikkuussisoqanngimmat taassuma aamma U2 immamut nakkarsimaneran-

nik. Aamma I5 nassuiaaneratigut unnerluutigineqartut nassuiaanerat ikorfartuiffigineqarani.  

Eqqartuussisut isumaqarput U1 peqqarniitsumik mianersuaalliorluni unnerluussissummi in-

uit tallimat taanneqartut timaannik innarliisimasoq. Taamatullu aamma eqqartuussisut 
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isumaqarput, U1 peqqarniitsumik mianersualliornermigut mianersuaalliorluni inummik 

toqutsisimasoq, U1 takusinnaasimassagaluarmagu taamatut umitsiamik ingerlatsineq taama-

tut sukkatigisoq sukkasuuliamik immami sikoqarsinnaasumi, Nuullu tungaanut ingerlan-

erminni takoreersimammassuk sikoqartoq, kinguneqarsinnaasoq annertuumik timikkut 

ajoqusiinermik aamma toqumik. Taamatut peqqarniitsumik mianersuaallorneq uaniippoq, 

unnerluutigineqartut akuerisimammassuk immami aarlerinartulimmi imiatsiamik ingerlatsi-

simaneq 50 knob tikillugu taamaalillutullu akuersaarsimallugu pisoqariataarsinnaasoq 

piffimmi taamatut umiatsiamik ingerlatsinermi, kingunerisinnaammagu annertuumik timik-

kut ajoqusiineq aamma toqusoqarneranik, tamannami umiatsiamik ingerlatsinerup kingu-

nerimmagu. 

Taamaattumik eqqartuussisut isumaqarput U1 akisussaatinneqarsinnaasoq mianersuallior-

luni annertuumik timikkut ajoqusiinermik I3-imut aamma I4-imut kiisalu mianersualliorluni 

P1 toqunneranut, malitsigisai unnerluutigineqartup mianersuaalliorneratut taaneqarsinnaam-

mata. 

Taamaattumik eqqartuussisunit U1 pisuutinneqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 88, uniffiit aappaat mianersuaalliorluni annertuumik allap timaanik ajoqusiiner-

tut kiisalu pinerluttulerinermi inatsimmi § 87 – mianersuaalliorluni inoqammik toqutsineq 

unnerluussissummi pisimasuni 5 aamma 6-mi oqaatigineqarnerattut. 

Pisimasoq 14: 

Unnerluutigineqartoq pisimasumi pinngitsuunerarpoq eqqaamasaqannginnami. 

Eqqartuussisunit pingaartinneqarpoq ilisimannittup uppernartumik nassuiaanera, tamannalu 

ikorfartuiffigineqarpoq uppernarsaasiissutigineqartunit saqqummiunneqartunit. 

Taamaalilluni U1 pisuutinneqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 88 – 

nakuuserneq, piaaraluni unnerluussissummi oqaatigineqartutut iliuuseqarsimanermut, 

kisianni pinngitsuutinneqarluni unnerluussissummi allaqqasumut imatut: ”niaquatigut, X5 

toqqusassisimallugu”, tamanna qularnaallisinneqarluni uppernarsaasiiffigineqanngimmat. 

U2: 

Pisimasoq 7: 

Unnerluutigineqartup pisimasoq ilaannakortumik pisuunerarfigivaa, tassunga ilaatillugu 

umiatsiamik attartorsimaneq, kisianni unnerluussissummi oqaasertaasa sinneri pisuunngin-

nerarfigalugit. 

Eqqartuussisunit pingaartinneqarput unnerluutigineqartup nammineerluni nassuiaanera, 

tassa nalusimagamiuk aamma misissorsimannginnamiuk uniatsiami annanniutinik aatsoqan-

ngitsunik peqarnersoq aamma uppernarsaasiissutigalugu saqqummiunneqartumut, tassunga 

ilanngullugu ilanngussaq GI, tassaasoq nalunaarusiaq umitsiap nakkutilliinermi misis-

sorneqarnera, tassani ersersinneqarpoq annanniutinik aatsoqanngitsunik peqarsimanngitsoq, 

VHF-radio imaluunniit umiatsiap iluani ajutuulernermi qummoroortartut. 

Taamaalilluni U2 pisuutinneqarpoq unnerluussissummi oqaatigineqartutut. 

 

Pisimasoq 8: 

Unnerluutigineqartoq pisimasumi pisuunnginnerarpoq. 

Eqqartuussisunit pingaartinneqarpoq unnerluutigineqartup nammineerluni nassuiaanera, 

tassa unnuup ingerlanerani Qooqquniit aallarnermi imigassamik aalakoornartulimmik imer-

simalluni aamma Nuummiit aallarnermi Qooqqunut uternermi, tamannalu ikorfartuiffigi-

neqarpoq ilisimannittup I2 nassuiaaneranit, tassa Nuummiit aallarnermi Qooqqut tungaan-

nut U2 aquttuusimasoq aamma ilanngunneqarlutik retskemiskemit nalunaarusiat. 

Taamaalilluni U2 pisuutinneqarpoq unnerluussissut iluarsiiffigisaq naapertorlugu.  

Pisimasoq 9: 
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Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq unnerluussissummi oqaatigineqartutut angallam-

mik ingerlatsisimanermut. 

Eqqartuussisunit pingaartinneqarpoq U2 nassuiaanera Nuummiit aallarsimalluni arriitsumik, 

tamannalu ikorfartuiffigineqarpoq ilisimannittup I2 nassuiaaneranit, tassa U2 Nuummiit 

aallarsimasoq nalinginnaasumik sukkassuseqarluni.  

Eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq, video saqqummunneqartoq, I2 2, takutitsisoq umiatsiap 

Nuuk qimalaareeraa sukkasuumillu ingerlanneqartoq, kisianni takuneqarsinnaanngilaq piff-

issami tamatumani kina umiatsiamik aqunnersoq, aamma oqaatigineqarpoq, U2 kisimiilluni 

aqunngitsoq piffissami tamatumani, taamaattumik qularneq tamarmi unnerluutigi-

neqartumut iluaqutissanngortinneqartariaqarpoq, taamaalilluni unnerluutigineqartoq pin-

ngitsuutinneqarluni, qularnaatsumik uppernarsineqanngimmat U2 unnerluussissummi 

oqaatigineqartutut aqussimanersoq.  

Pisimasoq 10: 

Unnerluutigineqartoq pisimasumi pisuunnginnerarpoq, pisimasoq eqqaamasaqarfiginngin-

namiuk. 

Uppernarsaasiiffigineqanngilaq aamma ilisimannittoq nalorninartumik nassuiaateqarpoq 

aamma unnerluussissut naapertorlugu nassuiaateqarani. Taamaattumik qularneq tamarmi 

unnerluutigineqartumut iluaqutissanngortinneqartariaqarpoq taamaalillunilu U2 pin-

ngitsuutinneqarluni. 

Pisimasoq 11: 

Unnerluutigineqartoq pisimasumut ilaannakortumik pisuunerarpoq.  

Eqqartuussisunit pingaartinneqarpoq ilisimannittup uppernartumik nassuiaanera, ikorfartuif-

figineqarporlu uppernarsaasiissutigineqartunit saqqummiunnneqartunit. Eqqartuussisunit 

oqaatigineqarpoq ilisimannittoq nassuiaammat tukkaasoqarsimasoq isimmittaasoqarani.  

Taamaalilluni U2 ilaannakortumik pisuutinneqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 88 – nakuuserneq, unnerluussissummi oqaatigineqartutut, kisianni pin-

ngitsuutinneqarluni unnerluussissutip ilaanut imatut allassimasumut: ”kiisalu minnerpaamik 

pingasoriarlugu isimmillugu, taakkunannga marloriarluni niaqqumigut eqqorneqarluni.” 

isimmitsinerit pineqanngimmata kisianni tukkaanerit, tukkaanerlu unnerluussummik anner-

tusisitsissutaammat, tamannalu unnerluutigineqartup akuersaarsimanngimmagu aamma un-

nerluussissummik iluarsiisoqanngimmat, U2 ilaannakortumik pisuutinneqarpoq. 

Pisimasoq 13: 

Unnerluutigineqartup pisimasoq ilaannakortumik pisuunerarfigivaa.  

Eqqartuussisunit pingaartinneqarpoq ilisimannittup uppernartumik nassuiaanera tamannalu 

ikorfartuffigineqarpoq uppernarsaasiissutigineqartunit. 

Taamaalilluni U2 ilaannakortumik pisuutinneqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 88 – nakuuserneq, unnerluussissummi oqaatigineqartutut, kisianni pin-

ngitsuutinneqarluni unnerluussissutip ilaanut imatut allaaserineqartumut: ”tassunga ilan-

ngullugu immiartorfik”, tamanna qularnaatsumik uppernarsineqanngimmat. 

Pisimasoq 15: 

Unnerluutigineqartoq pisimasumut pisuunnginnerarpoq kingusinnerusukkullu pisimasumi 

nassuerluni.  

Uppernarsaasiiffigineqanngilaq. Ilisimannittoq uppernartumik nassuiaateqarpoq, taamaat-

torli ullumik aamma piffissamik oqaaseqarnermigut eqqoqqissaartumik oqaatigisaqarani. 

Siullermik unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq ilisimannittorli nassuiaateqareermat 

pisimasumik nassuerutiginnilluni. Eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq ilisimannittup oqalut-

tuarnera aamma nassuerutiginninneq uppernarsaasiissutigineqartunit ikorfartuiffigineqan-

ngimmat, tassami pisimasumi uppernarsaasiisoqanngimmat. Ilisimannittoq ullumik aamma 
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piffissamik taasaqanngilaq aamma biili atorneqarsimasoq uppernarsaasiiffigineqanngilaq, 

taamaattumik eqqartuussisunit unnerluutigineqartoq pinngitsuutinneqartariaqarluni, 

qularnaatsumik uppernarsaasiiffigineqanngimmat, politiip pisimasoq taannarpiaq pillugu 

nassuiaasimanersoq, tassami mattutiinnarneqarsinnaanngimmat politeeq pisimasoq alla 

pillugu nassuiaasinnaanera.  

Taamaalilluni U2 pisimasoq 15-mi pinngitsuutinneqarpoq. 

U1 aamma U2: 

Pisimasut 12a aamma 12 b: 

Unnerluutigineqatut marluullutik pisimasoq tamakkiisumik pisuunerarfigivaat.  

Nassuernerat ikorfartuiffigineqarpoq upparnarsaasiissutigineqartunit, unnerluutigineqartullu 

marluullutik pisuutinneqarput unnerluussissutip pisimasuini 12a aamma 12b-mi naapertor-

lugit. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

U1: 

Eqqartuussisunit suliaq ilungersunartutut isumaqarfigineqarpoq. Suliaq pineqartoq alianar-

tuuvoq, inuit inuuneri amerlasuut kalluarneqarlutik.  

Suliani assingusuni periusiuvoq utaqqisitaanngitsumik pineqaatissinneqarsimasunut inissi-

isarfimmiittussanngortitsisarneq.  

Eqqartuussisut pisimasut ataasiakkaarlugit isummerfigisimavaat, pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittussanngortitsissutaasinnaasut naatsorsorsimallugillu un-

ioqqutitsinerit ataasiakkaat kinguneqartinneqartinneqarnissaat pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortitsissutaasussat taakkualu ataatsimut katissimallugit. 

Eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq unnerluutigineqartoq inuttut atugarissaartuummat, ta-

mannalu sakkukillisaatitut isigineqarsinnaalluni, kisiannili eqqartuussisut isumaqarput 

suliami matumani pineqartoq tassaammat suliaq ilungersunartoq, annerusumillu sakkukil-

lisaaffigineqarsinnaanngitsoq.  

Eqqartuussisut sakortusaataalluinnartutut isumaqarfigivaat, unnerluutigineqartoq umiatsi-

amik ingerlatsisimammat imigassamik aalakoornartulimmik sunnerteqqalluni umiatsiamillu 

aquttutut akisussaaffigalugit inuit arfinillit umiatsiap iluaniittut, taannalu sukkasuuliaavoq, 

nalinginnaasuunngitsumik sukkasoorujussuarmik ingerlasinnaasoq, taamatullu aamma 

aarlerinaateqarsinnaalluni sikutaqarsinnaanera, tamanna peqqarniitsumik sumiginnarsima-

vaa sakkortusaataavorlu.  

Suliami pisimasoq 14-mut atatillugu eqqartuussisut isumaqarput, sakkukillisaaffigineqassa-

soq piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqarsimasoq pissutigalugu, aamma unner-

luutigineqartoq pisimasumi ilaannakortumik pisuunerarmat. 

Ataatsimut isigalugu eqqartuussisut naapertuuttutut isumaqarfigivaat pineqaatissiinissaq 

ukiumi ataatsimi aamma qaammatini aqqanilinni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfim-

mittussanngortinneqarnermik.  

Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 87 tak. § 88, uniffiup 

aappaatak. § 88, tak. § 90, imm. 2, tak. Nalunaarut nr. 1083  20. november 2009-meersoq 

umiartornermi maleruaqqusat § 5, imm. 1 aamma 2, tak. § 4, imm. 2, nr. 1 aamma § 2tak. 

ilanngussaq1, kapitel A, maleruaqqusat 5 aamma 6, tak. Imaatigut angallannerup isuman-

naatsuunissaa pillugu Kalaallit Nunaanni peqqussutip nalunaarutigineqarnera, tak. 

peqqussutip nalunaarutigineqarnera nr. 1674 16.december 2015-imeersoq § 29a, imm. 1, tak. 

imm. 2, tak. imaatgut angallanerup isumannaatsuunissaa pillugu Kalaallit Nunaannut 

peqqussutip nalunaarutigineqarnera, tak. peqqussutip nalunarutigineqarnera nr. 1674 16. de-

cember 2015-imeersumi § 29 a, imm. 1, tak. imm. 2, tak. aalakoornartulimmik 
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imigassartorsimalluni sunngiffimmi angallammik motorilimmik kalaallit nunaanni imaatigut 

angallanneq pillugu nalunaarut nr. 1069 29-. august 2013-imeersumi § 1.  ullormi 19. juli 

2018 § 29, imm. 1, uniffik isulleq., tak. umimmaat illersugaanerat piniagaanerallu pillugit 

Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 8 27. juni 2013-imeersumi § 26, tak. § 2, imm. 

1 aammalu § 5, imm- 1 piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 12 29. ok-

tober 1999-imeersoq § 17, imm. 1, nr. 1, tak. § 4, imm. 1 nr. 2. tak. pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 146, imm. 1, nr. 2.  

-Tamatuma saniatigut U1 akilissavai ilassutitut akiligassiissutit katillugit  kr. 59.000, taak-

kunannga: 

-20.000 kroner imaatigut angallannerup isumannaatsuunissaa pillugu Kalaallit Nunaannut 

peqqussutip nalunaarutiginera, tak. peqqussutip nalunaarutigineqarnera nr. 1674 16. decem-

ber 2015-imeersumi, 19. juli 2018 § 29 imm. 1 mianersuaalliorlunui imaluunniit sumi-

ginnaalluni, umiatsiaaraq sukkasuuliaq aqullugu imaatigut ajutoortitsineq 

(pisimasut 1-6) 

-19.000 kroner (assigalugu sapaatit akunneri marluk aningaasarsiat) imaatigut angallan-

nermup isumannaatsuunissaa pillugu Kalaallit nunaannut immakkut isumannaatsuunissaq 

pillugu 

-10.000 kr. imaatigut aqqutit pillugit malittarisassat (pisimasoq 3-mut) 

-10.000 kr. umimmanneq akuersissummik pigisaqarani kiisalu eqqissisitamik pisaqarneq 

 (pisimasut 12a aamma 12b pillugit) 

Arsaarinnissuteqartoqarnissaanik piumasaqatigineqartoq 108,35 kg umimmaap neqaanik 

malinneqarpoq.  

U1 arsaarinniffigineqassaaq uliumi ataatsimi sunngiffimmi inuussutissarsiutigaluguluunniit 

piniarnissamut allagartaanik. 

U1 ukiunik pinasunik misilinneqarfilerlugu angallammik ingerlatsinissamut imaluunniit 

aquttutut maskinmesteritulluunniit sulinissamut pisinnaatitaaffiiarneqassaaq. Ar-

saarinninneq utaqqisitaq ukiunik pingasunik misiligaaffiligaq. Eqqartuussisut tama-

tumunnga oqaatigivaat, piumasaqaatigineqanngimmat utaqqisitaanngitsumik arsaarinninnis-

saq. 

  

Taarsiissutit 

Eqqartuussisut isumaqarput taarsiissuteqartoqassasoq I2-imut 3.000 kr.-inik Fysioterapimi 

aningaasartuutanut ajutoornerup kingunerisaanik timimigut ajoquserneranut atatillugu. 

Eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq I2 ajoquserneri ajutoornerup kingornatigut ersersinne-

qartut nakorsap politiinut uppernarsaataani aamma tassani taaneqarpoq kigutimigut saarlikkut 

ajoqusernera, taamatullu aamma eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq kigutip nakorsaanit 

akiligassaq saqqummiunneqartoq tassaasoq kigutileritinneq ulloq 25. februar 2022-mi, tas-

sanilu ersaqqissaavigineqarsimanngitsoq kigut saarleq ajutoornermi ajoqusernerqartup 

suliarineqarsimanera pineqarnersoq imaluunniit kigutit allat ajutoornermi ajoquserneqarsi-

masut pineqarnersut, taamatullu aamma tamanna pillugu pinerlisaq apersorneqarsimanani. 

Taamaattumik taarsiiffigeqqussutip taannartaanut tunngatillugu kinguartitsisoqarpoq taarsi-

issuteqartarnermi aalajangiisartunut imaluunniit inuit saqitsaannerattut suliassatut.  

Eqqartuusssunit taarsiissussanngortitsisoqarpoq I3-imut 85.364,58 kr.-inik 

ajoquserneqarnikkut anniaateqarnermut kigutileritinnermi taarsiissutitut, taanna 

ajutoornermi ajoquserneqarsimavoq, nakorsallu politiinut uppernarsaataani ersersinne-

qarluni, aamma tamanna pinerlineqartup nammineerluni eqqartuussivimmi nassuiaatigivaa.  

Eqqartuussisunit isummerfigineqanngilaq sulinissaraluami annaasanut taarsiiffigeqqussut, 

eqqartuussisut oqaatigimmassuk, taamaallaat aallaaviusimasoq Kalaallit Nunaanni sulierani 
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qaammammi ataatsimi aningaasarsiassai sapaatit akunneri pingasut Kalaallit Nunaanni-

innermini, taamaattumilli ukiumut nalunaarusiaq aallaviusimanani, taanna eqqornerusumik 

tikkuussisuummat agguaqatigiissillugu isertitaanik, taamaattumillu taarsiiffigeqqussutip 

taannartaanut tunngatillugu kinguartitsisoqarpoq taarsiissuteqartarnermi aalajangiisartunut 

imaluunniit inuit saqitsaannerattut suliassatut.  

 

U2: 

Eqqartuussisunit suliaq ilungersunartutut isumaqarfigineqarpoq, tassami ilaatigut pissutissa-

qanngitsumik passuttarialmmik kinguneqartumik saassussisoqarsimammat.  

Suiliani assingusuni eqqartuussisarnermi periusiuvoq utaqqisitaanngitsumik pineqaatissin-

neqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsisarneq. 

Eqqartuussisunit pisimasut ataasiakkaarlugit pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiit-

tussanngortitsissutaasinnaasut misissorneqarsimapput, tassaasut pisimasut nakuusernermut 

tunngasut ataasiakkaarlugillu naatsorneqarsimallutik pineqaatissinneqarsimasnut inissi-

isarfimmiittussanngortitsissutaasussat katinneqarsimallutillu.  

Suliami pisimasut 11 aamma 13 eqqartuussisunit sakkortusaatitut isumaqarfigineqarput, tas-

sani pineqartut tassaammata arnanut peqqarniitsumik sassussinerit, taakkualu nammineer-

lutik U2-mik saassussisimanngillat, saassussinerullu aappaa passunneqartariaqarnermik 

kinguneqarsimalluni.  

Pisimasunut taakkununnga marlunnut atatillugu piffissaq suliap suliarineqarneranut 

atorneqartoq sivisusimavoq, tamannalu sakkukillisaataavoq.  

Suliami pisimasoq 10-mut atatillugu unnerluutigineqarto pinngitsuutinneqarpoq.  

Unnerluutigineqartoq inuttut atugarissaartuuvoq.  

Ataatsimut isigalugu eqqartuussisut naapertuuttutut isumaqarfigivaat pineqaatissiissut aala-

jangersarneqassasoq qaammatini sisamani pineqaatissinneqarsimasunut nissiisarfimmiit-

tussanngortinneqarnermik. Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 88, tak. sunngiffimmi angallatit angallatigineranni isumannaallisaaneq pillugu 

Nalunaarut nr. 1687 12. december 2016-meersoq kiisalu sunngiffimmi angallatinut 24 meterit 

sinnerlugit takissusilinnut isumannaallisaanermi piumasaqaatit pillugit nalunaarummi § 10, 

imm. 1, tak. § 10, imm. 2, tak. § 5, imm 2, tak. imaatigut angallannerup isumannaatsuunissaa 

pillugu Kalaallit Nunaannut peqqussutip nalunaarutigineqarnera, tak. peqqussutip 

nalunaarutigineqarnera nr. 1674 16. december 2015-imeersumi § 29 a, imm. 1, tak. imm. 2, 

tak. aalakoornartulimmik imigassartorsimatilluni angallammik motorilimmik kalaallit 

nunaanni imaatigut angallaneq pillugu nalunaarut nr. 1069 29. august 2013-imeersumi, tak. 

umimmaat illersugaanerat pillugit Namminersorlutik Oqartussat nalunaarutaat nr. 8 27. juni 

2013-meersumi § 26, tak. § 2, imm. 1 aammalu § 5, imm. 1 – unioqqutitsilluni umimmanni-

arneq, tak. piniarneq aallaaniarnerlu pillugit Inatsisartut inatsisaat nr. 12 29. oktober 1999-

imeersumi § 17, imm. 1, nr. 1, tak. § 4, imm. 1 tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 146, imm. 

1, nr. 2. 

Tamatuma saniatigut U2 akilissavai ilassutitut akiligassiissut 16.500 kr., taakunannga:  

- Kr. 3.500 annanniutinik puttaquteqannginnera pissutsini sakkortusisani (pisimasoq 7). 

- Kr. 3.000 (assigalugu sapaatit akunneri pingasut aningaasarsiat) imaatigut angallannerup 

isumannaatsuunissaa pilllugu Kalaallit Nunaannut peqqussutip nalunaarutigineqarnera (pisi-

masoq 8) 

- Kr. 10.000 akuersissummik allagartaqarani umimmanneq kiisalu eqqissisitamik pisaqarneq 

(pisimasuni 12a aamma 12b)  

- Utaqqisitaanngitsumik ukiumi ataatsimi angallammik ingerlatsinissamut imaluunniit 

aquttutut maskinmesteritulluunniit sulinissamut pisinnaaffiaaneq, imaatigut 
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isumannaallisaaneq pillugu inatsisip Kalaallit Nunaannut atuutsinneqalerneranut 

peqqussutip nalunaarutigineqarnera naapertorlugu, tak. peqqussutip nalunaarutigineqarnera 

nr. 1674 16. december 2015-imeersumi § 29 e, imm. 1. 

Umimmaap neqaanik 108,35 kg-mik arsaarinninnissamik pumasaqaatigineqartoq malinne-

qarpoq. 

U2 ukiumi ataatsimi sunngiffimmi – aamma inussutissarsiutigalugu piniarsinnaanermut up-

pernarsaammik ukiumi ataatsimi arsaarinniffigineqarpoq. 

U2 angallammik ingerlatsinissamut imaluunniit aquttutut maskinmesteritulluunniit sulinis-

samut pisinnaaffiiarneqarpoq. Pisinnaaffiaaneq utaqqisitaq ukiumik ataatsimik misiligaaffil-

igaq. 

Taarsiissutissat 

Eqqartuussisut taarsiissussanngortitsipput I12-ip kavaajaanut aserukkamut 2.749 kr.-inik, ta-

manna unnerluutigineqartup akuersaarmagu kiisalu ajorqusernerqarnikkut anniaateqarnermut 

615 kr.-inik, assigalugu ullut pingasut, taarsiissuteqarnissamut akisussaassuseqarnermik 

inatsimmi § 3. I11-imut taarsiissutissanut atatillugu, eqqartuussisunit isummerfigineqanngi-

laq sulinermi isertitassaraluanut annaasanut tunngasut, sulinermi annaasaanik naatsorsuusia-

qanngimmat taamaallaat oqaatigineqarmat nalunaaquttap akunnermorsiaa aamma ullormut 

nalunaaquttap akunneri 4-8-t sulisartoq. Piumasaqaat taaanna sukumiisumik naatsorsior-

neqarsimanngimmat eqqartuussisunit isummerfigineqanngilaq taamaammat taannartaa 

kinguartinneqarpoq taarsiissuteqarnermi aalajangiisartunut suliassanngortillugu.  

Taamatullu aamma eqqartuussisunit isummerfigineqanngilaq mobiltelefonip 

taarserneqarnissaanik piumasaqaat, eqqartuussisunut uppernarsaasiiffigineqanngimmat mo-

bili U2-imit aserorneqarsimanera.  

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput tak. eqqartuussisarnermi 

inatsimmi § 480, imm. 1. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq 

U1 eqqartuunneqarpoq ukiumi ataatsimi aamma qaammatini aqqanilinni pineqaatissinne-

qarsimasunut inissiisarfimmittussanngortinneqarluni. 

U1 ilassutitut akiligassiissutit 59.000kr.-it akilissavai. 

U1 angallammik ingerlatsinissamut imaluunniit aquttutut maskinmesteritulluunniit sulinis-

samut pisinnaaffiarneqarpoq. Pisinnaaffiaaneq utaqqisitaq ukiunik pingasunik misiligaaffil-

igaq. 

U1 arsaarinnissutigineqarpoq umimmaap neqaa  108,35 kg.  

U1 ukiumi ataatsimi sunngiffimmi imuussutissarsiutigaluguluunniit piniarnissamut allagar-

tamik arsaarneqarpoq ukiumi ataatsimi.  

U1 I2-imut taarsiissutitut akilissavaa 3.000 kr. 

U1 I3-imut taarsiissutitut akilissavaa katillugu  83.000 kr. ajoquserneqarnikkut anniaateqar-

nermut aamma 2.364,58 kr.-it kigutileritinnermut.  

U2 eqqartuunneqarpoq qaammatini sisamani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmit-

tussanngortinneqarluni.   

U2 ilassutitut akiligassiissut 16.500 kr. akilissavai.   

U2 angallammik ingerlatsinissamut imaluunniit aquttutut maskinmesteritulluunniit sulinis-

samut pisinnaaffiarneqarpoq. Pisinnaaffiaaneq utaqqisitaq ukiumik ataatsimik misiligaaffi-

ligaq. 

U2 arsaarinnissutigineqarpoq umimmaap neqaa 108,35 kg.  

U2 ukiumi ataatsimi sunngiffimmi imuussutissarsiutigaluguluunniit piniarnissamut alla-

gartamik arsaarneqarpoq ukiumi ataatsimi.  
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U2 I12-imut taarsissavaa 2.749 kr. Kavaajaata aamma oqarasuaatip aserorneranut aamma 

ajoquserneqarnikkut anniaateqarneranut 615kr.   

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 
***  
 
DOM 
afsagt af Sermersooq Kredsret den 21. marts 2022 
 
Rettens nr. 1322/2021  
Politiets nr. 5505-97426-00001-20 
 
Anklagemyndigheden 
mod 
T1 
cpr-nummer 1991 og  
T2 
cpr-nummer 1992 
 
 
Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 
Anklageskrift er modtaget den 16. november 2021. 
 
T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af: 
 
Forhold 1 
Vedr. T1 
J.nr. 5505-99110-8-20 
Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, jf. 
anordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2015, ved den 19. juli 2018 § 29, stk. 
1, 1.pkt. 
Ved den 19. juli 2020 i tidsrummet omkring ca. kl. 01.45 og umiddelbart efter, i farvandet 
omkring Nuuk ved grov fejl eller forsømmelse, som fører af en speedbåd, at have forvoldt 
en søulykke. 
 
Forhold 2 
Vedr. T1 
J.nr. 5505-98722-13-20 
Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, jf. 
anordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2015, § 29a, stk. 1, jf. stk. 2, jf. be-
kendtgørelse nr. 1069 af 29. august 2013 om spiritussejlads i grønlandske farvande med 
motordrevne fritidsfartøjer § 1 
Ved den 19. juli 2020 i tidsrummet omkring ca. kl. 01.45 og umiddelbart efter, i farvandet 
omkring Nuuk, at have ført en speedbåd efter at have indtaget alkohol i et sådant omfang, 
at en retskemisk erklæring viste en promille på 1,07, hvilket ligger væsentligt over det til-
ladte på 0,5 promille. 
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Forhold 3 
Vedr. T1 
J.nr. 5505-98722-8-21 
Bekendtgørelse nr. 1083 20. november 2009 om søvejsregler § 5, stk. 1 og 2, jf. § 4, stk. 
2, nr. 1 og § 2, jf. Bilag 1, kapitali A, regel 5 og 6 
Ved den 19. juli 2020 i tidsrummet omkring ca. kl. 01.45 og umiddelbart efter, i farvandet 
omkring Nuuk, under skærpede omstændigheder, som fører af en speedbåd, at have und-
ladt at holde behørigt udkig samt at gå med sikker fart, således at der træffes behørige og 
effektive foranstaltninger til at undgå sammenstød, idet tiltalte sejlede med fart på op mod 
50 knob i farvand, hvor der må formodes risiko for is, hvilket førte til en påsejling af en is-
skosse, med dødsfald, alvorlige personskader og tingsskade til følge. 
Forhold 4 
Vedr. T1 
J.nr. 5505-97448-3-20 
Kriminallovens § 90, stk. 2 – Forvolde fare for nogens liv eller førlighed 
Ved den 19. juli 2020 i tidsrummet omkring ca. kl. 01.45 og umiddelbart efter, i farvandet 
omkring Nuuk, af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde, som fører af speedbåd, 
at have forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, idet tiltale sejlede med en 
fart på op mod 50 knob i spirituspåvirket tilstand og herved påsejlede en isskosse, hvilket 
medførte, at passagererne F1, V4 og V2 blev slynget ud i vandet, ligesom passagererne V3, 
V5 og T2 blev slynget rundt i båden, alt hvorved F1 mistede livet og V4 og V3 fik alvorlige 
skader. 
Forhold 5 
Vedr. T1 
J.nr. 5505-97431-659-20 
Kriminallovens § 88, 2. pkt. – Uagtsom betydelig legemsbeskadigelse 
Ved den 19. juli 2020 i tidsrummet omkring ca. kl. 01.45 og umiddelbart efter, i farvandet 
omkring Nuuk, under skærpede omstændigheder, uagtsomt at have forvoldt betydelig le-
gemsbeskadigelse på V4 og V3, idet tiltalte, som fører af en speedbåd, i spirituspåvirket til-
stand og med for høj hastighed, som beskrevet i forhold 4, påsejlede en isskosse, hvorved 
bl.a. V4 blev slynget ud af båden og V3 blev kastet rundet i båden, alt hvorved V4 som 
følge heraf pådrog sig et bøjet ribben, en kvæstet lunge og blev underafkølet til en krop-
temperatur på 34,7 grader, ligesom V3 brækkede næsen og pådrog sig et multifragmen-
tært ankelbrud. 
Forhold 6 
Vedr. T1 
J.nr. 5505-97426-1-20 
Kriminallovens § 87 – Uagtsomt manddrab 
Ved den 19. juli 2020 i tidsrummet omkring ca. kl. 01.45 og umiddelbart efter, i farvandet 
omkring Nuuk, under skærpede omstændigheder, uagtsomt at have forvoldt F1 død, idet 
tiltalte, som fører af en speedbåd, i spirituspåvirket tilstand og med for høj hastighed, som 
beskrevet i forhold 4, påsejlede en isskosse, hvorved F1 blev slynget ud i vandet og herun-
der slog hovedet således at hun mistede bevidstheden og druknede. 
Forhold 7 
Vedr. T2 
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J.nr. 5505-99110-7-20 
Bekendtgørelse nr. 1687 af 12. december 2016 om sikkerhed ved sejlads med fritidsfar-
tøjer samt sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter § 10, stk. 1, jf. § 10, stk. 2, jf. § 
5, stk. 2 
Ved den 19. juli 2020 i tidsrummet omkring ca. kl. 01.45 og umiddelbart efter, som ansvar-
lig skibsfører af en speedbåd, ikke at have medbragt en godkendt redningsvest eller svøm-
mevest for hver person om bord, hvilket fremkaldte fare for liv eller helbred, idet 3 perso-
ner blev slynget over bord, som følge af påsejlingen af en isskosse og en person mistede 
livet. 
Forhold 8 
Vedr. T2 
J.nr. 5505-98722-13-20 
Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, jf. 
anordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2015, § 29a, stk. 1, jf. stk. 2, jf. be-
kendtgørelse nr. 1069 af 29. august 2013 om spiritussejlads i grønlandske farvande med 
motordrevne fritidsfartøjer § 1 
Ved den 19. juli 2020 i tidsrummet omkring ca. kl. 01.45 og umiddelbart efter, i farvandet 
omkring Nuuk, at have ført en speedbåd efter at have indtaget alkohol i et sådant omfang, 
at en retskemisk erklæring viste en promille på 1,37, hvilket ligger væsentligt over det til-
ladte på 0,5 promille 
 
Forhold 9 
Vedr. T2 
J.nr. 5505-98722-8-21 
Bekendtgørelse nr. 1083 20. november 2009 om søvejsregler § 5, stk. 1 og 2, jf. § 4, stk. 
2, nr. 1 og § 2, jf. Bilag 1, kapitel A, regel 5 og 6 
Ved den 19. juli 2020 i tidsrummet omkring ca. kl. 01.45 og umiddelbart efter, i farvandet 
omkring Nuuk, under skærpede omstændigheder, som fører af en speedbåd, at have und-
ladt at holde behørigt udkig samt at gå med sikker fart, således at der træffes behørige og 
effektive foranstaltninger til at undgå sammenstød, idet tiltalte sejlede med fart på op mod 
50 knob i farvand, hvor der må formodes risiko for is, hvilket medførte en betydelige risiko 
for kollision 
Forhold10 
Vedr. T2 
J.nr. 5512-97479-00059-19 
Kriminallovens § 88, 1. pkt., jf. § 12 og § 98 – Forsøg på vold og trusler på livet 
Ved den 29. juni 2019 ca. kl. 06.40 ud for adressen Mathias Storchip Aqq. […] i Ilulissat at 
have forsøgt at slå V10 i hovedet, hvilket slag dog blev undveget tiltalte fægtede med en 
kniv imod V10, imens han ikke under tre gange udtalte ”Jeg stikker dig” eller lignende, hvil-
ket var egnet til at fremkalde alvorlig frygt for V10 liv, helbred eller velfærd.  
Forhold 11 
Vedr. T2 
J.nr. 5512-97431-00332-19 
Kriminallovens § 88 – Vold 
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Ved den 29. juni 2019 i tidsrummet omkring kl. 08.00 på adressen Mathias Storchip Aqq. I 
en pt. ukendt lejlighed, at have udøvet vold mod V11, idet han tog kvælertag på hende 
samt tildelte hendes mindst tre spark, hvoraf to ramte hende i hovedet, alt hvorved V11 
pådrog sig skader i form af rødt og hævet venstre øje, hævet venstre kind, blåt mærke på 
halsen smat bidemærke på tungen. 
 
Forhold 12a 
Vedr. T1 og T2 
J.nr. 5505- 98707-00005-19 
Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusok-
ser § 26, jf. § 2, stk. 1 og § 5, stk. 1 – Ulovlig fangst af moskusokse 
Ved på et ikke nærmere angivet tidspunkt i perioden fra 3. august 2019 til 4. august 2019 i 
bunden af Nuup Kangerlua, i forening at have nedlagt en moskusokse i et område, der ikke 
er godkendt som fangstområde for moskusokser, idet moskusokser i det pågældende om-
råde er totalfredede. 
 
Forhold 12b 
Vedr. T1 og T2 
J.nr. 5505- 98707-00005-19 
Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst tog jagt med senere ændringer § 17, 
stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1 
Ved samme tid og sted som anført i forhold 12a, i forening at have været på fangst og ned-
lagt en moskusokse uden at være i besiddelse af gyldige jagtbeviser jf. databasen for jagt-
bevis (LULI), samt at være på fangst uden gyldig licens.  
Forhold 13 
Vedr. T2 
J.nr. 5512-97431-00332-19 
Kriminallovens § 88 – Vold 
Ved på et pt. ukendt tidspunkt om natten den 5. oktober 2019 på Café Toqqorfik Hans Ege-
desvej […] i Nuuk, at have udøvet vold mod V12, idet han tog kvælertag på hende til hun 
besvimede samt tildelte hende flere slag, herunder med en genstand af glas, med hendes 
hoved, alt hvorved V12 pådrog sig et hævet venstre øje, blodsprængning i øjet, flænge på 
øjenbrynet, flere blodansamlinger og misfarvninger i hovedet, på halsen og på kroppen 
samt en hjernerystelse.   
 
Forhold 14 
Vedr. T1 
J.nr. 5505-97431-00071-20 
Kriminalllovens § 88 - Vold 
Ved den 19. januar 2020 ca. kl. 18.25 på adressen Sangoriaq […] i Nuussuaq, at have slået 
X5 flere gange i hovedet, taget kvælertag på X5 samt tildelt ham flere spark mod kroppen 
og i hovedet, alt hvorved X5 pådrog sig flere skader i form af hævelser, rifter og blødninger 
fra flere steder i ansigtet, på halsen og overkroppen. 
 
Forhold 15 
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Vedr. T2 
J.nr. 5505-98240-35-20 
Færdselslovens § 56, stk. 1. jf. § 13, stk. 1 – Kørsel uden førerret 
Ved den 4. juni 2020 ca. kl. 19.45 at have ført motordrevet køretøj med registreringsnum-
mer GR[…] ad forskellige veje og til sidst ad Naternaq i Nuussuaq i Nuuk, uagtet at han ikke 
havde generhvervet førerretten. 
 
Påstande 
 
Anklagemyndigheden påstår følgende foranstaltninger idømt: 
 
Vedrørende T1: 
- Anstaltsanbringelse i 2 år. 
- Tillægsbøde på samlet kr. 59.000, heraf: 
- kr. 20.000 i medfør af bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov 
om sikkerhed, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2015 § 29, stk. 1, for 
at foranledige grundstødning, forlis eller anden søulykke ved grov fejl eller grov forsøm-
melse (vedrørende forhold 1-6) 
- Kr. 19.000 (svarende til 2 ugers løn) i medfør af bekendtgørelse af anordning om ikraft-
træden for Grønland af lov om sikkerhed til søs (vedrørende forhold 2)  
- Kr. 10.000 for overtrædelse af sejladsregler (vedrørende forhold 3) 
- Kr. 10.000 for nedlæggelse af moskusokse uden licens samt nedlæggelse af en fredet art 
(Vedrørende forhold 12a og 12b) 
 
- Betinget frakendelse af retten til at føre skib eller gøre tjeneste som styrmand eller ma-
skinmester med en prøvetid på 3 år, i medfør af bekendtgørelse af anordning om ikrafttræ-
den for Grønland af lov om sikkerhed til søs, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. 
december 2015 § 29 e, stk. 1. 
- Frakendelse sker på vilkår af, at den pågældende i en prøvetid på 3 år fra endelig dom 
ikke fører skib eller gør tjeneste som styrmand eller maskinmester uden sådanne omstæn-
digheder at rette hertil frakendes, jf. § 29 e, stk. 5. 
- Konfiskation af 108,5 kg. moskuskød 
- Ubetinget frakendelse af retten til fritids- og erhversjagtbevis i 1 år i medfør af selvstyrets 
bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser § 26, stk. 1 
- Anklagemyndigheden tager forbehold for påstand om erstatning/godtgørelse på vegne af 
V4, V2, V3, V5 og T2 (vedrørende forhold 1-6) 
- Anklagemyndigheden tager endvidere forbehold for påstand om erstatning/godtgørelse 
på vegne af pårørende til F1 (vedrørende forhold 1-6) 
- Anklagemyndigheden tager endvidere forbehold for påstand om erstatning/godtgørelse 
på vegne af X5 (vedrørende forhold 14) 
 
Vedrørende T2: 
- Anstaltanbringelse i 6 måneder. 
- Tillægsbøde på samlet kr. 28.500, heraf: 
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- Kr. 3.500 for manglende redningsveste under skærpede omstændigheder (vedrørende 
forhold 7) 
- Kr. 3.000 (svarende til 3 ugers løn) i medfør af bekendtgørelse af anordning om ikrafttræ-
den for Grønland af lov om sikkerhed til søs (vedrørende forhold 8) 
- Kr. 10.000 for overtrædelse af sejladsregler (vedrørende forhold 9) 
- Kr. 10.000 for nedlæggelse af moskusokse uden licens samt nedlæggelse af en fredet art 
(Vedrørende forhold 12a og 12b)  
- Kr. 2.000 i medfør af færdselslovens § 56 a, stk. 3 (vedrørende forhold 15) 
- Ubetinget frakendelse af retten til at føre skib eller gøre tjeneste som styrmand eller ma-
skinmester i 1 år, i medfør af bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af 
lov om sikkerhed til søs, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2015 § 29 
e, stk. 1. 
- Konfiskation af 108,5 kg. moskuskød 
- Ubetinget frakendelse af retten til fritids- og erhversjagtbevis i 1 år i medfør af selvstyrets 
bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af moskusokser § 26, stk. 1 
- Anklagemyndigheden nedlægger endvidere på vegne af V12 påstand om erstatning for 
jakke og telefon på kr. 2.749 samt godtgørelse for svie og smerte på 615 kr. (svarende til 3 
dage) i medfør af erstatningsansvarslovens § 3. (vedrørende 13)  
- Anklagemyndigheden tager endvidere på vegne af V12 forbehold for påstand om yderli-
gere erstatning/godtgørelse. 
- Erstatning til V11 for tabt arbejdsfortjeneste og ødelagt mobiltelefon af en værdi på 6.499 
kroner. 
 
T1 har nægtet sig skyldig i forhold 1, 3, 4, 5, 6 og forhold 14 og erkendt sig skyldig i forhold 
2, 12a og 12b. 
 
T2 har nægtet sig skyldig i forhold 8, 9, 10 og 15. 
T2 har erkendt sig delvis skyldig i forhold 7, idet han har erkendt de faktiske forhold i for-
hold 7, herunder leje af båden men nægter resten af tiltalen.  
T2 har erkendt sig delvis skyldig i forhold 11 og 13 og erkendt sig skyldig i forhold 12a og 
forhold 12b. 
 
T1 har fremsat principal påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang. Derudover fri-
findelse for resten af hele anklagemyndighedens påstand, bortset fra mindst mulige bøde 
vedrørende sagens forhold 12a og 12b, samt frakendelse vedrørende jagtbevis i 1 år samt 
tiltrædelse af konfiskation af 108,35 kilo moskuskød og i øvrigt ladet det være op til retten 
at fastsætte bøde i forbindelse med sagens forhold 2. Subsidiært samfundstjeneste. 
 
 
T2 har fremsat påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang. Derudover frifindelse for 
det hele, bortset fra bøde vedrørende sagens forhold 12a og 12b samt frakendelse vedrø-
rende jagtbevis i 1 år samt tiltrædelse af konfiskation af 108,35 kilo moskuskød. 
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Anklagemyndigheden har på vegne af V3 påstået, at T1 skal betale i alt 483.841,38 kr. i er-
statning, heraf 83.000 kroner for svie og smerte og 398.476,80 kroner for tabt arbejdsfor-
tjeneste samt 2.364,58 kroner for helbredsudgifter. 
 
T1 har bestridt erstatningspligten. 
 
T1 har bestridt erstatningskravets størrelse. 
 
Anklagemyndigheden har på vegne af V2 påstået, at T1 skal betale i alt 5.150 kr. i erstat-
ning for helbredsudgifter. 
 
T1 har bestridt erstatningspligten. 
 
T1 har bestridt erstatningskravets størrelse. 
 
Anklagemyndigheden har på vegne af V12 påstået, at T2 skal betale  erstatning på 2.749 
kroner for en ødelagt jakke og en ødelagt telefon og 615 kroner for svie og smerte. 
T2 har tiltrådt erstatningspligten. 
 
T2 har tiltrådt erstatningskravets størrelse. 
 
Anklagemyndigheden har på vegne af V11 påstået, at T2 skal betale  erstatning for 7 dages 
tabt arbejdsfortjeneste på et ikke nærmere opgjort beløb samt erstatning for en ødelagt 
iPhone 7, til en angivet værdi af 6.499 kroner. 
T2 har bestridt erstatningspligten. 
 
T2 har bestridt erstatningskravets størrelse. 
 
Sagens oplysninger 
Forklaringer 
Der er under sagen afgivet forklaringer af T1 og T2, og vidneforklaringer af V1, V2, V3, V4, 
V5, V6, V7, V8, V9, V10, V11, V12 og V13.  
De tiltalte, T1 og T2, har afgivet forklaring den 14. marts 2022. Forklaringerne er refereret i 
retsbogen af samme dato.  
 
Vidnerne V1, V2, V3, V4, V5 og V6 har afgivet forklaring den 15. marts 2022. Forklaringerne 
er refereret i retsbogen af samme dato. 
Vidnerne V7, V9, V12, V13, V10, V11 og V8 har afgivet forklaring den 16. marts 2022. For-
klaringerne er refereret i retsbogen af samme dato. 
 
Dokumenter 
 
Vedrørende sagens forhold 1-9, er følgende dokumenteret.  
Bilag A-2-1-1 – fotomappe, samtlige fotos. 
Bilag A-2-5 – fotomappe, samtlige fotos. 
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Bilag A-2-9 – fotomappe, samtlige fotos 
Bilag A-4, side 1-5. 
Bilag B-1 – rapport vedrørende sikring af genstande fra båden, side 1, 2 
Bilag B-5-2 – fotomappe, samtlige fotos. 
B-5-4 – Kriminalteknisk erklæring, side 1,  
Bilag C-2 – dødsattest på afdøde F1. 
Bilag C-3 – journalblad i forbindelse med ligsyn, nederste afsnit. 
Bilag D-3-1-1 – politiattest vedrørende V2. 
Bilag D-3-2-1 – politiattest vedørende V3 
Bilag D-3-2-7 – politiattest vedrørende V3 
Bilag D-3-3-1 – politiattest vedrørende V4 
Bilag D-3-4-1 – politiattest vedrørende V5 
Bilag F-1-1 – Rapport vedrørende anmeldelse søfartsstyrelsen, undersøgelse af båden 
Bilag F-1-2 – Anmeldelse af dødsulykke i Godthåbsfjorden 
Bilag F-4 – rapport vedrørende sikring af overvågning, side 2 
Bilag F 6-1 – Dokumentation vedrørende T2 
F-10-2 – samtlige sider 
F-10-3 – samtlige sider 
Bilag F-12 – rapport vedrørende udregning af bødestørrelse 
Bilag G-1 – Skrivelse fra Søfartsstyrelsen af 24. juli 2020 –  
Bilag H-3-1 – retskemisk erklæring vedrørende T2 
Bilag H-3-4 – politiattest T2 
Bilag H-10-1 – økonomiske oplysninger vedrørende T2  
Bilag I-3-1 – retskemisk erklæring vedrørende T1 
Bilag I-3-4 – fotomappe, samtlige fotos 
Bilag I-3-5 – politiattest T1 
Bilag I-3-6 – sygejournal T1 
Bilag I-10 – økonomiske oplysninger vedrørende T1 
Bilag K-1 – kosterrapport, side 1, pkt. 4 og side 3, pkt. 200 og pkt. 201. 
 
Videosekvenser: 
V2 video 3 
V2 video 1 
V2 video 2 
V3 video 1 
V3 video 2  
V3 video 3 
V3 video 4 
 
Forhold 11: 
 
Bilag 1 – anmeldelsesrapport 
Bilag 5 - politiattest 
Bilag 6-1– fotomappe, samtlige fotos 
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Forhold 12a og 12b: 
 
Bilag 1 – anmeldelsesrapport 
Bilag 3-6 – fotomappe, samtlige fotos 
Bilag 4 – Skrivelse fra Naalakkersuisut, side 2, 8. afsnit. 
 
Forhold 13: 
Bilag 1 – anmeldelsesrapport 
Bilag 3-2 – politiattest 
Bilag 3-4 – fotomappe, samtlige fotos 
Bilag 4- kvittering for mobil 
Bilag 5 – kvittering for jakke 
 
Forhold 14: 
Bilag 1 – anmeldelsesrapport 
Bilag 2- anmeldelsesrapport fortsat 
Bilag 3 – fotomappe, samtlige fotos 
Bilag 4-1 – politiattest 
 
Personlige oplysninger 
T1 er ikke tidligere foranstaltet. 
Der er ikke fremlagt personundersøgelse vedrørende T1. 
T1 har om sine personlige forhold forklaret, at 
Han sejler med trawler og arbejder på dækket af trawleren […].  
Når han ikke er ude til søs bor han i sin egen lejlighed i Unaaq […]. Han har ingen kæreste 
og ingen børn. Han har færdiggjort folkeskolen. Han er uddannet terminalarbejder ved 
lufthavnen i Nuuk. 
Han drikker ikke til hverdag, kun i weekender. Han er ikke bruger af hash. Han skal til at på-
begynde medicin mod ADD/ADHD. Han er ikke pillemisbruger. Hans mor har som ung lidt 
af ADHD. Hans lillebror lider også af ADHD. Han har talt med lægen om det og har sådan 
set fundet ud af, at han lider af ADHD. 
Han skal til Danmark for at uddanne sig som styrmand på trawlere. 
 
T2 er tidligere foranstaltet, senest ved udeblivelsesdom af 21. februar 2019. 
Der er fremlagt konklusion af personundersøgelse vedrørende T2. 
 
T2 har ikke afgivet yderligere forklaring om sine personlige forhold. 
 
Parternes synspunkter 
 
Anklagemyndigheden har til støtte for sin påstand blandt andet gjort følgende gældende: 
Sagen har været efterforsket af politiet og anklagemyndigheden har vurderet, at der skulle 
rejses tiltale i sagen. Der er mange berørte i sagen, herunder de to tiltalte. 
Den 18. og 19. juli 2020. En gruppe sejler til Nuuk fra Qooqqut. 
Har vist V2 video 2, der viser at de lige sejler ud fra Nuuk kl. 01.35. 
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Der er afgivet forklaring om, at T2 sejler ud fra Nuuk hvorefter T1 overtager styringen.  
På et tidspunkt styrede V3 båden i et meget kort øjeblik, efter det sætter hun sig ned ba-
gerst i båden hvor hun bliver siddende. 
Video fra kl. 01.45 er vist, her finder anklageren det for bevist, at T1 fører båden, det ved 
man fra vidnerne, der var med fra båden, herunder vidnerne V2, V3 og V5, der alle har sagt 
det er T1, der sejler båden i videoen. V4 har indirekte nævnt T1 som fører, efter at han har 
udpeget alle i båden og derefter er der T1 tilbage, som så måtte være føreren.  
Kl. 01.45 er det derfor T1 der fører båden. 
Ulykken indtræffer kort efter, det kan ikke siges præcist hvornår, men man kan konstatere, 
at V2 ryger på iskossen og forsøger at slå alarm kl. 01.54, 9 minutter efter videoen. Opkal-
det sker efter kl. 01.45 og efter hun blev slynget i vandet og kom op på iskossen. 
Fordelingen i båden på ulykkestidspunktet er derfor efter anklagemyndighedens opfat-
telse, at T1 fører båden, T2 og kæresten sidder ved siden af, F1 ved siden af og de tre an-
dre bagerst. Det ved vi fra videoen og også fra vidnerne V2, V3 og V4. Det bør derfor læg-
ges til grund, at der var ingen i kahytten og ingen var på vej ned i kahytten, da ulykken 
skete. 
V4 hører et dobbeltbrag siger han. 
Det der sker da de rammer iskossen er, at V4, V2 og F1 bliver slynget i vandet og de 4 an-
dre bliver ikke slynget ud, men bliver slået bevidstløse. V3 kommer til bevidsthed først. 
Hun forsøger at vække T1 først og derefter vågner alle. Alle er i panik. 
Det bør lægges til grund, at T2 og T1 diskuterer højlydt og at T2 skælder T1 ud, fordi T1 
ikke har set sig for. Det er V3 forklaring herom. Hun forstår ikke grønlandsk, men hun ser 
dem og forstår det sådan og det støttes af V4 forklaring. 
Gør gældende, at der også er ført bevis for at T2 og T1 er bevidste om, at de kan blive holdt 
ansvarlige i et eller andet omfang. T1 opkald til brandvæsenet afspejler dette. T1 ringer i 
første omgang og siger de har behov for hjælp fordi de har motorstop, kortene bliver ikke 
lagt på bordet i første omgang og V1 opfatter ikke, at der er fare i første omgang. 2. opkald 
opfatter V1 først at situationen er mere alvorlig, men heller ikke her bliver kortene lagt på 
bordet. 3. gang bliver kortene lagt på bordet. Klokken 02.07 sættes redningsaktionen i 
gang. Det må derfor lægges til grund, at T1 har ringet til X6 3. gang, lige inden kl. 02.07. 
Det bør også lægges til grund at T1 er kommet til sig selv, lige inden og har ringet tre 
gange. 
T1 kan umuligt have været slynget over bord, ligget 20 m fra båden, blevet redet i land, 
reddet V3 op og ringet til V1 i det tidsrum. Det kan ikke lade sig gøre 
Opkaldslisten viser, at der er foretaget opkald, flere opkald fra T1 mobil fra klokken 01.59 
som første opkald. 
De har ikke været i vandet, deres forklaringer er konstrueret, de hænger ikke sammen tids-
mæssigt. Udover at de ikke hænger sammen tidsmæssigt, så skal de også forkastes som 
følge af at de har været divergerende, da T1 på intet tidspunkt tidligere har nævnt, at han 
og T2 havde været i vandet. 
At V5 havde været i kahytten, er der ingen andre forklaringer der peger på udover T1 og T2 
forklaring. 
V5 har forklaret i overensstemmelse med T2 forklaring om, at V3 har overtaget styringen 
af båden lige før ulykkestidspunktet, er det anklagemyndighedens opfattelse, at så skal den 
del af hendes forklaring også tilsidesættes. 
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T2 og V5 har været kærester. Forklaringerne er afstemt lige på det punkt, ikke andre oplys-
ninger i sagen der peger på, at V3 skulle have ført båden på ulykkestidspunktet, derfor 
ifølge anklageren bevist med V5 at T1 førte båden på ulykkestidspunktet. 
Efter der slås alarm, er 4 personer gået ind i kahytten. 
I mellemtiden svømmer V4 hen mod en iskosse og mod V2 og de holder kontakt med hin-
anden.  
V2 er i kontakt med politiet hele tiden. 
Kl. 02.56 findes båden. 
Kl. 03.36 findes en bevidstløs person i vandet og kl. 0400 sejles hun til Nuuk og erklæres 
død kl. 04.42.  
Dødsårsagen er, at hun har slået hovedet og slået bevidstløs og druknet. 
Der er sket uagtsom legemsbeskadigelse på V3 og uagtsom manddrab på F1. 
Anklageren henviste til udleveret tabel vedrørende uagtsomhed. 
Anklageren gjorde gældende, at de kriminallovsbestemmelser og uagtsomhed er specielle, 
fordi de kræver uagtsomhed. Man skal ikke bevise om en person har gjort noget med vilje. 
Man skal bevise hvad en person burde have gjort. 
Hvis man sejler med den fart man ser på videoen kl. 01.45 og man 3 timer senere har en 
promille på 1,07. 
Så har man handlet uagtsomt for det burde man ikke have gjort, derfor skal man holdes 
ansvarlig efter kriminalloven. 
Anklageren gjorde også gældende, at man har handlet groft uagtsomt. Der er tre former 
for uagtsomhed. Grov, simpel og ringe uagtsomhed. 
Af hensyn til farten og promillen skal det lægges til grund, at man har handlet groft uagt-
somt. Ingen har gjort noget med vilje, men det er groft uagtsomt at sejle på den måde med 
den båd. Det medførte skader på V3 og V4 og medførte døden for F1. Derfor skal der døm-
mes. 
Hvad angår fareforvoldelse gjorde anklageren det for gældende, at man sanktionerer ad-
færd, hvis man udsætter andre for en konkret fare. Ikke et krav at nogen kommer til skade. 
Der skal bare være tale om at man skal have udsat nogen for en konkret fare.  
I modsætning til de to andre bestemmelser, kræver det forsæt. 
Så er man ude i at anklagemyndigheden skal bevise, at nogen har gjort noget med vilje. 
Anklageren henviste til udleveret tabel over forsæt. 
Anklageren gjorde herefter gældende, at T1 har sandsynlighedsforsæt da han sejlede 
denne her båd, fordi han måtte have indset at der var over 50 procents chance for at han 
udsatte andre for fare og han havde accepteret risiko for, at han havde udsat andre for 
fare. Derfor skal han dømmes. 
Hvad angår forhold 1, gjorde anklageren det for gældende, at man ved grov fejl eller grov 
forsømmelse har forvoldt en ulykke, og at man her lægger vægt på farten og efterfølgende 
promille. 
Spiritus sejladsen i forhold 2 erkendes. Vil ikke gå i detaljer. 
Forhold 3 omhandler overtrædelse af regler om sikker fart og opretholdelse af udkig. 
Igen fremgår det af de regler, at når man sejler en båd skal man altid have en sikker fart så 
man kan opretholde en sikker udsigt så man ser alt og kan opretholde foranstaltninger for 
at undgå sammenstød. Igen, når der er is, er det svært at holde foranstaltninger for at 
undgå sammenstød og holde udkig på grund af fart og promille. 
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Anklager fastholder oprindelig påstand samt, at erstatningskrav vedrørende V3 og V2 tages 
til følge. 
Vedrørende sagens forhold 7, gjorde anklageren gældende, at T2 som ansvarlig skibsfører 
ikke har medbragt redningsveste. T2 havde lånt båden , men som ansvarlig for båden 
havde han ikke medbragt dette, derfor skal han dømmes. 
Vedrørende sagens forhold 8, bemærkede anklageren, at blodprøven blev taget cirka klok-
ken 05 og lå på 1,07. Grænsen for spiritussejlads ligger på 0,5 der er så gået 2-3 timer fra 
ulykken til blodprøven. Et bestrides ikke, at han har ført båden før ulykken. T2 har forkla-
ret, at han havde drukket lidt efter at han havde overdraget føringen til T1. Men det kan 
ikke kun være derfor han havde alkohol i blodet lidt senere. Han havde også drukket tidli-
gere, derfor skal han dømmes for spiritussejlads. 
Blodprøven viste 0,7 men han er tiltalt for en lidt højere promille på 1,07 grunden til dette 
er, at man beregner dette, det er noget domstolen bestemmer. 
0,1 promille pr. time. 
Hvis man gør det på T2 kommer man op på 1,07 som der står i anklageskriftet. 
Man kan også gøre det i denne sag, da der er praksis herfor. 
Vedrørende forhold 9 er T2 tiltalt for de samme sejladsregler som T1, hvor man skal have 
overholdt en sikker fart så man kan holde ordentlig udkig og træffe ordentlige beslutninger 
når man sejler i farvand med is. Anklagemyndigheden mener også han har overtrådt disse 
regler. Bestrides ikke at han er sejlet ud fra Nuuk. Vi ved ikke præcist, men har fået forkla-
ret, at ingen har bemærket måden der sejles på under afgangen fra Nuuk. Der er en video 
fra kl. 01.35 hvor V2 og V3 siger at nu sejler de til Qooqqut. Der ser man også farten. 
T2 er ikke blevet spurgt om han sejlede der, men under forklaringerne om at T2 sejlede fra 
Nuuk og der bliver sagt i videoen at nu sejler de fra Nuuk og det efterfølgende mener an-
klagemyndigheden, at det er bevist at T2 har overtrådt de regler. 
Forhold 10: 
Tiltalt for forsøg på vold og trusler mod V10. V10 har forklaret at de havde været uenige 
om nogle ting, hvor han har bekræftet enkelte ting. 
Det er ikke nok til en domfældelse, derfor frifindelse for det forhold.  
Forhold 11: 
Ud fra den forklaring vi har hørt og dokumentationen, mener anklagemyndigheden, at det 
skal det lægges til grund, at de har været til fest og T2 gør tilnærmelser og afvises og T2 
fortsætter, og hun kaster T2 mobil ud af vinduet. V11 udsættes for et kvælertag og tram-
pet 2-3 gange i hovedet. 
Hun kendte ikke T2 og hun finder senere ud af hvem han er og han har senere undskyldt 
flere gange til hende. Anklagemyndigheden finder derfor grundlag for at finde T2 skyldig 
på baggrund af V11 troværdige forklaring der støttes af dokumentationen. Krav om erstat-
ning for tabt arbejdsfortjeneste følges og for ødelagt mobil. 
Forhold 12a og 12b: 
Erkendt og dette støttes af dokumentationen, derfor skyldig og der skal ske konfiskation af 
kødet. 
Forhold 13: 
Anklagemyndigheden har gjort gældende, at V12 har afgivet en sikker forklaring der støt-
tes af dokumentbeviserne og at der dermed er ført bevis for den første del af tiltalen. An-
klageren lod det herefter være op til retten, at vurdere om det med slag med glas er bevist. 
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Erstatningskrav med jakke og telefon og svie og smerte følges ifølge anklageren. 
Forhold 14: 
X5 befinder sig på en trawler så hans forklaring er ikke hørt. Men vidnets V9 forklaring un-
derstøtter de skader X5 havde på det tidspunkt. T1 har sparket X5 flere gange i hovedet og 
kroppen, vidnet kunne ikke huske hvor mange slag der var og hun huskede ikke kvælerta-
get. 
Anklageren gjorde gældende, at der bør ske domfældelse i henhold til tiltalen dog med den 
ændring, at der ikke har været kvælertag. 
Forhold 15: 
Kørsel uden førerret. 
Vidnet, politibetjent V13 kendte T2 og på baggrund af forklaringen skal der ifølge anklage-
ren dømmes. 
Om foranstaltningen gjorde anklageren gældende, at T1 idømmes ikke under 2 års an-
staltsanbringelse efter en samlet vurdering af alle forholdene. 
Forhold 4,5,6 og 14 er overtrædelser som kan medføre anstaltsanbringelse. 
De forhold er mest alvorlige. Anklageren henviste til dom der er udleveret. TFk 2018.1094, 
uagtsomt manddrab med sejlads ”kostede” cirka to år. 
Anklagemyndigheden mente, at situationerne er sammenlignelige. 
Hasarderet sejlads med høj fart påvirket af alkohol i et farvand, hvor der er risiko for kolli-
sion med is. 
Forhold 4,5,6 og 14 giver en anstaltsanbringelse i ikke under 2 år. 
Retten til at føre skib eller gøre tjeneste frakendes betinget som følge af spiritussejladsen. 
Promille på under 1.20 resulterer i frakendelse i 1 år. 
Bøde på 19.000 svarende til 2 ugers løn. 
Bødepåstand på 10.000 kroner. 
Vedrørende forhold 12a og 12b, en bøde på 10.000 kroner. 
Anklageren gjorde endvidere gældende, at T2 idømmes anstaltsanbringelse i ikke under 6 
måneder. 
Forhold 11 og 13 er de to forhold der kan medføre anstaltsanbringelse. Og T2 har to tidli-
gere domme for vold. 
Anklagemyndigheden nedlagde derfor påstand om ikke under 6 måneders anstaltsanbrin-
gelse og lægger vægt på, at der er tale om grove og meningsløse voldsepisoder med kvin-
der. 
Der er tale om kvælertag og tramp på hoved og da T2 er tidligere dømt for vold, trækker 
dette i skærpende retning. 
Henset til at der er tale om umotiveret vold, ændres påstanden ikke. 
Vedrørende frakendelsen skal det være det samme som T1. 
Ubetinget frakendelse for jagtbevis. 
Bøde for manglende redningsveste. Er normalt 1.500 kroner per vest. Men der er nedlagt 
bøde om 3.500 kroner. 
Spiritussejlads bøde på 5.000 kroner for begge tiltalte. 
Bøde på 10.000 kroner for sagens forhold 9. 
Forhold 12a og 12b bøde på 10.000kr 
I sagens forhold 15 henvises der til dagsbefalingens, side 136. 
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Forsvareren har til støtte for T2 påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang gjort 
gældende, at 
Den oprindelige påstand fastholdes.  
Svær sag og følelsesladet sag. Det er en alvorlig sag. 
I alvorlige sager skal man finde ud af hvad der er sket og man skal føre bevis for det, hvis 
man mener der er gerningsmænd. Bevisbyrden skal løftes ud over enhver rimelig tvivl. 
Det er en grundsætning, at der skal ske frifindelse hvis anklagemyndigheden ikke har løftet 
bevisbyrden og fjernet enhver rimelig tvivl. Man slækker ikke på bevisbyrden hvis det er en 
alvorlig sag. 
Anklagemyndigheden siger, at der er et forløb og mener at der er ført bevis for, at det er 
T1 der har sejlet båden.  
T2 siger at de kommer til Nuuk til kolonihavnen, hans klient sejler fra kolonihavnen i en fart 
der er lav, han sejler i meget kort tid. 
Efter Myggedalen er det ifølge forklaringerne dér, der bliver skiftet til T1 ved Qernertunn-
guit. 
T2 sejlede og siger at T1 også har sejlet. Men mener ikke det er bevist at T1 sejler på ulyk-
kestidspunktet. 
Ked af efterforskningen.  
T2 har været sigtet, men efterforskningen har meget hurtigt drejet sig om T2 og T1. 
Kunne der være andre der har sejlet på ulykkestidspunktet? 
Video V2 3 – 01.45 videoen ser man en video der starter med at fokusere på kysten. Så pa-
noreres der over på føreren. På den video kan man ikke se det tøj T1 havde på. Jakken er 
sort. 
Det er bevisfast, at T1 havde en jakke med logo. 
T1 jakke har ikke en hætte på. 
Føreren af båden havde en hættejakke på. 
T2 havde en lys trøje på. 
Der er oplysninger om at både V3 og V4 havde sejlet denne båd, det er anklagemyndighe-
den der skal bevise det. K2 kosterrapporten, der kan vi konstatere at V2 havde en sort 
jakke. Det bevis har man ikke undersøgt nærmere, der er ikke fotos af den. Politiet har ud-
leveret en jakke til V2. 
Processuel skadevirkning, til anklagemyndigheden, da sagen ikke er undersøgt til bunds. 
Der fremgår også en anden sort jakke, det er så V4 sorte jakke, som er udleveret til V4. 
Uden at tage fotos. 
Også dér skal der tillægges processuel skadevirkning, da det ikke er undersøgt til bunds. 
Yderst problematisk, at man har behandlet sagen sådan. Mener ikke der er ført bevis for at 
T1 har sejlet båden. 
T2 siger, at det er ham der ringede først. V1 siger, at det er T1 der ringede. Der blev ringet 
efter hjælp. Man kan ikke ligge til last, at én der er i chok ringede og ikke sagde noget klart 
med det samme. 
T2 og T1 tøj var vådt – hvor skulle det være vådt fra?  
V4 skulle hente to kvinder, de kender hinanden rigtig godt. 
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Man kan høre på V2 at de er gode venner og har talt om sagen i detaljer. De har muligvis 
påvirket hinanden bevidst eller ubevidst. Er glad for at der er de videoer, som støtter de 
tiltaltes forklaringer. 
T2 forklaring om at de var i kahytten på ulykkestidspunktet, støttes af fotoet af kahytten. 
Anklagemyndigheden gør alt for at T2 forklaring ikke passer. 
I forhold 7 skulle T2 gøres ansvarlig for at der ikke var redningsveste. Hvor er der den sag-
kyndige undersøgelse hvor det fremgår at der ikke var veste? Det beviser anklagemyndig-
heden ikke. 
Der skal ske frifindelse, da beviset ikke er ført. T2 har måske ikke ledt efter redningsveste, 
men de kunne godt have været der. 
Vedrørende forholdet om spiritussejlads og et at man skal lægge til grund, at der skal læg-
ges promille til per time kender han godt til, men folk har forskellige forbrændingsgrader.  
Tager ikke højde for den situation hvor hans klient sidder og drikker. 
Der skal skrives til retslægerådet, hvad sker der når men drikker en eller to øl for at doku-
mentere det korrekt. 
Kan der være drukket noget efter man er sejlet? Det har man ikke undersøgt, derfor skal 
der tillægges processuel skades virkning.  
Fejl i anklageskriftet om at T2 sejlede til klokken 01.45, men det er ikke T2 der sejlede på 
det tidspunkt. Derfor frifindelse. 
Forhold 9: 
T2 har sejlet langsomt, hår der flagrer kan sagtens ske ved 15 knob allerede, i hvert fald 
ikke 50 knob på det tidspunkt, hvor han sejler. Der var ikke is i kolonihavnen og Myggeda-
len. Ikke ført bevis for at det skulle være farligt. Derfor frifindelse. 
Forhold 10: Frifindelse. 
Forhold 11: Op til retten. Men problemer med, at der pludselig inddrages en mobiltelefon. 
Det skulle været skrevet ind i anklageskriftet. Man skal skrive det der har relevans for sa-
gen det skulle være skrevet ind i anklageskriftet. 
Der er ikke rejst tiltale for tramp, der er ikke sket berigtigelse, tramp er en udvidelse og 
man accepterer ikke en udvidelse på det her tidspunkt. 
Der er heller ikke rejst tiltale for at det har medført tabt arbejdsfortjeneste. 
Forhold 12a og 12b: Enig med anklagemyndigheden. 
 
Forhold 13: Op til retten at vurdere. Erstatningskravet accepteres af T2. 
Forhold 15: Erkendes. Det støtter T2 troværdighed i øvrigt. 
De voldsomme forhold har ikke noget med T2 sag at gøre, det er voldsforholdene der. 
Ned fra 6 til 4 måneder, da der ikke er kniv som nævnt i forhold 10. 
Lang sagsbehandlingstid der ikke skyldes tiltaltes forhold, skal give rimelig rabat.  
De andre forhold kunne være behandlet i 2019, det er ikke T2 skyld. 
Det taler for en betinget dom. 
Frifindelse for påstanden om retten til at føre skib og frifindelse for bøder i de forhold hvor 
der er nedlagt påstand om frifindelse. 
 
Forsvareren advokat Ulrik Blidorf har til støtte for T1 påstand om frifindelse i det ikke er-
kendte omfang gjort gældende, at 
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vil ikke gentage Finn Meinels ord, men fra forhold 1-6, vil han støtte Finns ord omkring ef-
terforskningen 100 procent. 
Forsvareren vil starte fra forhold 14: 
Tiltalte husker ikke forholdet, men hvis man lægger vægt på vidnets forklaring og doku-
mentbeviserne kan det bevises at T1 har begået vold. Såfremt han dømmes for dette bør 
kriminallovens § 123, stk. 3, tages i betragtning. T1 havde indtaget euforiserende stoffer 
som han fik grineflip af, vidnet sagde at han blev ved med at grine, derfor skal kriminallo-
vens § 123 ses på. 
Forhold 12a og 12b: 
Erkendes men hvad angår bøden på 10.000 kroner tager anklageren den højeste bøde, der 
vises ikke retspraksis i forbindelse med fastsættelse af bøden, der burde være mindste 
bøde. Ikke noget imod frakendelse. 
Forhold 2:  
Den retskemiske erklæring viser at han har sejlet med promille i blodet. Men op til retten 
at fastsætte bøden. 
Resten af forholdene omhandler en meget tragisk sag som har kostet F1 liv. 
Alle var kommet til skade. Alle sammen. 
I filmen ser vi glade mennesker og påvirket af alkohol. Han bemærker 2-3 der er mest oppe 
at køre; V3, som lige var kommet til Nuuk og ikke kan tale dansk. 
V3, V2 og V4. 
V2 og V3 forklaringer om, at de kun havde drukket 1 genstand før det, er utroværdig. 
V3 sagde, at det var fordi T1 havde orange handsker. 
Man ser i videoen, at føreren har en sort jakke med hvid skrift bagpå.  
V3 og V2 har snakket sammen, det har de selv sagt. V2 har sagt at hun snap’er meget og de 
har sendt filmklip. Hvorfor har politiet ikke taget de andres mobiler, fordi de indeholder 
beviser? Politiet har kun taget de tiltaltes mobiler. 
Det kan godt være der er klip, der viser hvem der sejlede på selve ulykkestidspunktet. 
V4 støttede ikke V2 og V3 forklaringer. 
V3 og V4 blev vejledt som sigtede. Man kan ikke lægge vægt på deres forklaringer.  
V4 har ikke sagt, at T1 sejlede på ulykkestidspunktet. 
Han vægrede sig og var i tvivl. Han forklarede om hvem de andre var. 
Anklageren sagde så, at så måtte den sidste person være T1 til V4 og fik ham til at sige ja.  
Hvorfor vægrede V4 sig? Fordi føreren på ulykkestidspunktet kunne være ham selv. 
Anklageren har ikke bevist, at det kun var V2, V4 og F1 der kom i vandet. T1 tøj var nødt til, 
at blive taget af fordi det var vådt. V3 sagde nærmest at sygeplejersken har løjet.  
Politimanden sagde, da journalen I-3-6 side 5 – blev fremlagt for politimanden, sagde poli-
timanden at T1 ikke sprang i vandet da han skulle over i SAR-båden. Det sagde V8 politi-
manden også. Til sidst rettede politimanden sig selv, fordi han tænkte sig om og kom i tvivl 
om hvorvidt V3 var våd og om T1 og T2 var våde. 
Da de var i kahytten hvor SAR-båden var på vej, sagde V3 at det var som om hun var låst 
inde i kahytten. 
Hun var meget fjendsk over for T2 og T1. 
Hun var lige kommet fra Danmark og hjulpet ind i kahytten, det er hendes tak for, at blive 
hjulpet ind i kahytten. Ved at beskylde T1 og T2 for at aftale noget. 
V2 også. Hvis folk skændes, gør det dem skyldige? Nej. 
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Bilag b-2-5 slide 8 kan det ses, at båden ikke er våd. 
Der er blod. Hvis der havde været vand i båden, ville blodet ikke se sådan ud som på bille-
det. 
V3 forklarede, at T1 tøj i så fald måtte være blevet vådt i båden. Båden var ikke våd. 
I filmklippet ser vi hans tøj, hvilket også ses i f-bilag i -3-4-1. 
Føreren af båden har ikke noget rødt bag sin jakke. 
Beviserne mod T1 fjernes, så han må frifindes. 
V5 forklaring og anklagerens ord om at denne skulle være usand og ikke kan bruges, hvis 
denne fremgangsmåde skal benyttes, bør anklagemyndigheden tiltale V5 for mened i ret-
ten.  
Men det sker jo nok ikke. 
V5 forklarede under sandhedsformaning, at hun var lige på vej ind i kahytten. 
Hun havde siddet på skødet af T2. Så så hun V3 og T1 bytte plads. 
Han mener at V5 forklaring er den mest troværdige af alle. 
V3 er lige kommet fra Danmark, V2 er hendes gode veninde og V4 støtter ikke deres forkla-
ringer. 
V5 er ikke kæreste med T2 nu. 
Ikke en eneste kan sige med sikkerhed, hvad der præcist er sket. 
Men sikkert er det, at en båd er ført af flere personer og sejlet ind i stor sort is. 
T1 har altid sejlet og sejler også nu, han er en erfaren sejler; hvor sandsynligt er det, at han 
er sejlet ind i det store stykke sort is. 
Eller er det mere sandsynligt, at en der lige er kommet fra Danmark med flagrende hår og 
tjuhej, har sejlet båden og sejlet ind i isen? 
Retten her har samme fremgangsmåde i at bedømme sager på som i Danmark. Henviser til 
det udleverede om Blekingegadebanden. 
I den sag kunne det ikke fastslås med sikkerhed, hvem der skød og dræbte en person, der-
for blev de frifundet for mord. 
Er enig i Meinels udsagn om, at anklagemyndigheden ikke skulle have undersøgt sagen en-
sidigt, uden allerede at afgøre sagen. 
Hvorfor er V4 ikke tiltalt for at have ført båden i sprirtuspåvirket tilstand? Hvorfor er V4 
ikke tiltalt for fareforvoldelse? 
Hvorfor er V3 ikke tiltalt for at have sejlet i spirituspåvirket tilstand? 
Hvorfor er der ikke taget blodprøver af dem? Det er fordi politiet allerede havde låst sig 
fast på T2 og T1. 
V5 forklaring er den mest troværdige af alle. 
V4 og V3 måtte ikke selvinkriminere sig sev. 
V2 pegede på T1 som føreren på grund af orange handsker. Men hvad med jakken? T1 
havde samme jakke på som da han kom til afhøring den 22. juli. 
Har de tiltalte ansvar for at føre bevis, nej. Det har anklagemyndigheden. 
Har anklagemyndigheden bevist, at T1 førte båden på ulykkestidspunktet. Nej. Finder det 
ikke bevist. 
Politmanden V7 – det første han så, var T1 oven på båden, som sagde at de andre var der-
ovre.  
V7 havde ikke bemærket om de var våde. 
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Anklagemyndigheden støtter V2 og V3 konstruering, skal det ligge T1 til last, at han var den 
første der ringede til alarmcentralen? 
V5 sagde at V3 frøs og var våd, og at de tiltalte hjalp hende. 
V3 forklaring kan ikke lægges til grund da hun kunne have ført båden. 
Der er så meget tvivl om hvem der førte båden på ulykkestidspunktet, at der bør ske frifin-
delse. 
Hvis retten finder tiltalte skyldig som værende fører af båden, skal der ses på den lange 
sagsbehandlingstid  
Forsvareren havde selv henvendt sig til politiet for, at høre hvor langt sagen var nået. 
Først der kom der gang i tingene. 
Henviser til Finns ord om sagsbehandlingstid. 
Erstatning vedrørende V2. Der står at hendes fortand var knækket. I regningen var repara-
tion af andre tænder. Det kan være at hendes knækkede tand er ordnet af den offentlige 
tandpleje. Hvilket er gratis, derfor frifindelse herfor. 
Erstatning vedrørende V3. Erstatningsansvarsloven. Her skal man gå ud fra årsindtægt. Der 
havde bistandsbisidderen fremlagt en lønseddel på 25.000 kroner og advokaten har rundet 
det op til over 300.000 kroner. Det burde advokaten kunne udregne. 
Tandlægeregning er fra langt senere, den tiltrædes ikke. 
For svie og smerte 83.000 kroner bestrides ikke, hvis T1 findes skyldig. 
Hvis T1 findes skyldig, bør han idømmes en langt mildere foranstaltning, men principal på-
stand er frifindelse. Subsidiært samfundstjeneste. 
 
Sagsbehandlingstid 
 
Forholdene er foregået over perioden fra den 29. juni 2019 til den 19. juli 2020. 
Anklageskriftet er dateret den 16. november 2021 og er modtaget samme dag i retten. Sa-
gen har ikke været berammet tidligere.  
 
Rettens begrundelse og afgørelse 
 
Om skyldsspørgsmålet 
 
Forhold 1: 
Tiltalte har nægtet forholdet.  
Retten har lagt vægt på dokumentationen, herunder videoklip V2 3 og vidnet V2 og V3 
sikre, troværdige og samstemmende forklaringer der til dels støttes af V4 forklaring om, at 
han og V2 og V3 sad nede bagerst i båden da ulykken indtraf. Forklaringerne støttes af den 
fremlagte dokumentation, herunder de fremlagte videoer V2 3 og V3 4. V2 3 der er opta-
get kl. 01.45, viser, at det utvivlsomt er T1 der fører båden, idet man under afspilning på 
rettens bærbare computer kan se, at han har en olivengrøn hættetrøje inde under en sort 
hætteløs jakke hvor der er et logo på ryggen med rødt og man kan se en smule hvid tekst 
på. Det kan man se under afspilning på computeren hvor opløsningen er bedre, så videoen 
var tydeligere og der var mere lys, så alt ikke bare så sort ud, som det gjorde under afspil-
ningen i selve retssalen. Desuden kan man i den dokumenterede video, V3 video 2, se T1 
stå ved førersædet, mens båden ligger til ved Nuuk før afsejling, ser man tydeligt hvad T1 
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er iført den aften/nat. T1 har en olivengrøn/armygrøn hættetrøje med hætten over sig og 
en sort hætteløs jakke med rødt logo og hvid skrift, […], som han også ses iført i den doku-
menterede fotomappe bilageret under I 3-4, foto 2. Endvidere ser man i den fremlagte vi-
deo, V3 video 4 optaget kl. 01.44, at V3, V2 og V4 sidde sammen bagerst i båden og man 
ser båden har sagtnet farten og holder stort set stille, fordi man ser det i horisonten hvor 
Nuuk er synlig og der ikke er hækbølger/spor efter sejling i bølgerne bag båden, hvor bå-
den derefter ses sætte farten op, hvor der så kommer de hækbølger bag båden. 
Retten lægger ud fra dokumentationen, herunder videosekvenser og vidneforklaringerne 
til grund, at der er sejlet i ualmindelig høj hastighed og båden har kun sejlet i få minutter 
fra kolonihavnen frem til ulykkesstedet. 
Retten tilsidesætter V5 forklaring som værende usikker og utroværdig, da hun ikke kan hu-
ske så meget og bemærker, at forklaringen fra hende ikke støtter nogen af de andre forkla-
ringer der er afgivet for retten. Retten bemærker at V5 ikke rigtig husker noget omkring 
den øvrige aften og først lige før ulykken og efter ulykken, og fremstår derfor, for retten, 
usikker, hvorfor retten tilsidesætter hendes forklaring. 
Retten tilsidesætter endvidere de tiltaltes forklaringer som værende utroværdige på de af-
gørende punkter, herunder omkring hvem der sejlede båden på selve ulykkestidspunktet 
og fra tidspunktet efter ulykken om, at de tiltalte, begge, har været i vandet og at vidnet 
V3 også skulle have været i vandet. 
Retten bemærker, at det fremgår af T1 sygejournal, at hans tøj har været vådt, dog beskri-
ves det ikke nærmere i hvilket omfang tøjet har været vådt. Retten bemærker endvidere, 
at der ikke er fremlagt oplysninger om lav kropstemperatur hos begge tiltalte, som følge af 
at have deres udsagn om at de skulle have været i det kolde hav. Retten bemærker endvi-
dere, at intet andet peger på at han og T2 skulle have været faldet overbord. Heller ikke V5 
forklaring støtter de tiltaltes forklaringer.  
Derfor finder retten T1 skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. 
Forhold 2: 
Tiltalte har erkendt forholdet. Erkendelsen støttes af dokumentationen, herunder af den 
retskemiske erklæring. Derfor finder retten T1 skyldig i overensstemmelse med anklage-
skriftet. 
Forhold 3: 
Tiltalte har nægtet forholdet. 
Retten har lagt vægt på den fremlagte dokumentation, herunder de fremlagte videoklip 
samt øvrig dokumentation og vidnerne V3, V2 og V4 forklaringer om at det gik meget 
stærkt. 
Derfor finder retten T1 skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. 
Forhold 4: 
Tiltalte har nægtet forholdet. 
Retten har lagt vægt på dokumentationen, herunder politiattester, fotos, videoklip V2 3 og 
vidnet V2 og V3 sikre, troværdige og samstemmende forklaringer der til dels støttes af V4 
forklaringer om, at han og V2 og V3 sad nede bagerst i båden da ulykken indtraf. Forklarin-
gerne støttes af den fremlagte dokumentation, herunder de fremlagte videoer V2 3 og V3 
4. V2 3 der er optaget kl. 01.45, viser, at det utvivlsomt er T1 der fører båden, idet man un-
der afspilning på rettens bærbare computer kan se, at han har en olivengrøn hættetrøje 
inde under en sort hætteløs jakke hvor der er et logo på ryggen med rødt og man kan se en 
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smule hvid tekst på. Det kan man se under afspilning på computeren hvor opløsningen er 
bedre, så videoen var tydeligere og der var mere lys, så alt ikke bare så sort ud, som det 
gjorde under afspilningen i selve retssalen. Desuden kan man i den dokumenterede video, 
V3 video 2, se T1 stå ved førersædet, mens båden ligger til ved Nuuk før afsejlningen, og 
der ser man tydeligt hvad T1 er iført den aften/nat. T1 har en olivengrøn/armygrøn hætte-
trøje med hætten over sig og en sort hætteløs jakke med rødt logo og hvid skrift, […], som 
han også ses iført i den dokumenterede fotomappe bilageret under I 3-4, foto 2. Endvidere 
ser man i den fremlagte video, V3 video 4 optaget kl. 01.44, at V3, V2 og V4 sidde sammen 
bagerst i båden og man ser båden har sagtnet farten og holder stort set stille, fordi man 
ser det i horisonten hvor Nuuk er synlig og der ikke er hækbølger/spor efter sejling i bøl-
gerne bag båden, hvor båden derefter ses sætte farten op, hvor der så kommer de hækbøl-
ger bag båden. 
Retten lægger ud fra dokumentationen, herunder videosekvenser og vidneforklaringerne 
til grund, at der er sejlet i ualmindelig høj hastighed og båden har kun sejlet i få minutter 
fra kolonihavnen frem til ulykkesstedet. 
Retten tilsidesætter V5 forklaring som værende usikker og utroværdig, da hun ikke kan hu-
ske så meget og bemærker, at forklaringen fra hende ikke støtter nogen af de andre forkla-
ringer der er afgivet for retten. Retten bemærker at V5 ikke rigtig husker noget omkring 
den øvrige aften og først lige før ulykken og efter ulykken, og fremstår derfor, for retten, 
usikker, hvorfor retten tilsidesætter hendes forklaring. 
Retten tilsidesætter endvidere de tiltaltes forklaringer som værende utroværdige på de af-
gørende punkter, herunder omkring hvem der sejlede båden på selve ulykkestidspunktet 
og fra tidspunktet efter ulykken om, at de tiltalte, begge, har været i vandet og at vidnet 
V3 også skulle have været i vandet. 
Retten bemærker, at det fremgår af T1 sygejournal, at hans tøj har været vådt, dog beskri-
ves det ikke nærmere i hvilket omfang tøjet har været vådt. Retten bemærker endvidere, 
at der ikke er fremlagt oplysninger om lav kropstemperatur hos begge tiltalte, som følge af 
at have deres udsagn om at de skulle have været i det kolde hav. Retten bemærker endvi-
dere, at intet andet peger på at han og T2 skulle have været faldet overbord. Heller ikke V5 
forklaring støtter de tiltaltes forklaringer.  
Det er af rettens opfattelse, at T1 af grov kådhed eller på lignende hensynsløs måde, som 
fører af speedbåd, har forvoldt nærliggende fare for nogens liv eller førlighed, idet han sej-
lede med en fart på op mod 50 knob i spirituspåvirket tilstand og herved påsejlede en is-
kosse, hvilket medførte, at passagererne F1, V4 og V2 blev slynget ud i vandet, ligesom 
passagererne V3, V5 og T2 blev slynget rundt i båden, alt hvorved F1 mistede livet og V4 og 
V3 fik alvorlige skader.  
Derfor finder retten T1 skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 90, stk. 2 – forvolde fare 
for nogens liv eller førlighed, i overensstemmelse med anklageskriftet.  
Forhold 5 og 6: 
Tiltalte har nægtet forholdene. 
Retten har lagt vægt på dokumentationen, herunder politiattester, fotos, videoklip V2 3 og 
vidnet V2 og V3 sikre, troværdige og samstemmende forklaringer der til dels støttes af V4 
forklaringer om, at han og V2 og V3 sad nede bagerst i båden da ulykken indtraf. Forklarin-
gerne støttes af den fremlagte dokumentation, herunder de fremlagte videoer V2 3 og V3 
4. V2 3 der er optaget kl. 01.45, viser, at det utvivlsomt er T1 der fører båden, idet man 
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under afspilning på rettens bærbare computer kan se, at han har en olivengrøn hættetrøje 
inde under en sort hætteløs jakke hvor der er et logo på ryggen med rødt og man kan se en 
smule hvid tekst på. Det kan man se under afspilning på computeren hvor opløsningen er 
bedre, så videoen var tydeligere og der var mere lys, så alt ikke bare så sort ud, som det 
gjorde under afspilningen i selve retssalen. Desuden kan man i den dokumenterede video, 
V3 video 2, se T1 stå ved førersædet, mens båden ligger til ved Nuuk før afsejlning, og der 
ser man tydeligt hvad T1 er iført den aften/nat. T1 har en olivengrøn/armygrøn hættetrøje 
med hætten over sig og en sort hætteløs jakke med rødt logo og hvid skrift, […], som han 
også ses iført i den dokumenterede fotomappe bilageret under I 3-4, foto 2. Endvidere ser 
man i den fremlagte video, V3 video 4 optaget kl. 01.44, at V3, V2 og V4 sidde sammen ba-
gerst i båden og man ser båden har sagtnet farten og holder stort set stille, fordi man ser 
det i horisonten hvor Nuuk er synlig og der ikke er hækbølger/spor efter sejlads i bølgerne 
bag båden, hvor båden derefter ses sætte farten op, hvor der så kommer de hækbølger 
bag båden. 
Retten lægger ud fra dokumentationen, herunder videosekvenser og vidneforklaringerne 
til grund, at der er sejlet i ualmindelig høj hastighed og båden har kun sejlet i få minutter 
fra kolonihavnen frem til ulykkesstedet. 
Retten tilsidesætter V5 forklaring som værende usikker og utroværdig, da hun ikke kan hu-
ske så meget og bemærker, at forklaringen fra hende ikke støtter nogen af de andre forkla-
ringer der er afgivet for retten. Retten bemærker at V5 ikke rigtig husker noget omkring 
den øvrige aften og først lige før ulykken og efter ulykken, og fremstår derfor, for retten, 
usikker, hvorfor retten tilsidesætter hendes forklaring. 
Retten tilsidesætter endvidere de tiltaltes forklaringer som værende utroværdige på de af-
gørende punkter, herunder omkring hvem der sejlede båden på selve ulykkestidspunktet 
og fra tidspunktet efter ulykken om, at de tiltalte, begge, har været i vandet og at vidnet 
V3 også skulle have været i vandet. 
Retten bemærker, at det fremgår af T1 sygejournal, at hans tøj har været vådt, dog beskri-
ves det ikke nærmere i hvilket omfang tøjet har været vådt. Retten bemærker endvidere, 
at der ikke er fremlagt oplysninger om lav kropstemperatur hos begge tiltalte, som følge af 
at have deres udsagn om at de skulle have været i det kolde hav. Retten bemærker endvi-
dere, at intet andet peger på at han og T2 skulle have været faldet overbord. Heller ikke V5 
forklaring støtter de tiltaltes forklaringer.  
Det er af rettens opfattelse, at T1 ved grov uagtsomhed har forvoldt legemsbeskadigelse 
på de i anklageskriftets forhold 5 nævnte personer. Ligesom det er af rettens opfattelse, at 
T1 ved grov uagtsomhed har begået uagtsomt manddrab, da T1 burde have indset, at en 
sådan måde at sejle på, ualmindelig høj fart i en racerbåd i farvand med risiko for is, idet 
de sejlende havde observeret isfjelde på deres rute på sejladsen ind mod Nuuk, kunne 
medføre betydelig legemsbeskadigelse og døden. Den grove uagtsomhed består i, at til-
talte accepterede at foretage sejlads i op mod 50 knob i risikofyldt farvand og accepterede 
derved også for den eventualitet, at sejlads på den måde i det område, kunne medføre be-
tydelig legemsbeskadigelse og døden, hvilket sejladsen medførte.   
Retten finder derfor, at T1 kan tilregnes ansvar for uagtsom betydelig legemsbeskadigelse 
på V3 og V4 samt uagtsom manddrab på F1, da følgerne kan tilregnes den tiltalte som 
uagtsom. 
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Derfor finder retten T1 skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88, 2.pkt. uagtsom bety-
delig legemsbeskadigelse samt kriminallovens § 87 – uagtsomt manddrab, overensstem-
melse med anklageskriftet i sagens forhold 5 og 6. 
Forhold 14: 
Tiltalte har nægtet forholdet idet han ikke husker noget. 
Retten har lagt vægt på vidnets troværdige forklaring, der støttes af den fremlagte doku-
mentation.  
Herefter findes T1 skyldig i  overtrædelse af krimnallovens § 88 – vold, ved forsætligt at 
have handlet som beskrevet i anklageskriftet, men frifindes for den del af anklageskriftet 
der beskriver følgende:”i hovedet, taget kvælertag på Hard”, da dette ikke findes bevist ud 
over enhver rimelig tvivl. 
T2: 
Forhold 7: 
Tiltalte har erkendt forholdet delvist, herunder leje af båd, men har nægtet resten af ankla-
geskriftets ordlyd. 
Retten har lagt vægt på tiltaltes egen forklaring om, at han ikke vidste og ikke tjekkede om 
der var redningsveste ombord og den fremlagte dokumentation, herunder bilag GI, som er 
en rapport over kontrolsyn af båden, hvor det fremgår, at der var ingen redningsveste, 
VHF-radio eller nødraketter ombord i båden. 
Dermed findes T2 skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. 
Forhold 8: 
Tiltalte har nægtet forholdet. 
Retten har lagt vægt på tiltaltes egen forklaring om, at han havde indtaget alkohol i løbet 
af aftenen fra Qooqqut af og at han stævnede ud fra Nuuk da de skulle sejle tilbage til 
Qooqqut, hvilket støttes af vidnet V2 forklaring om at det var T2 der sejlede ud fra Nuuk da 
de sejlede afsted mod Qooqqut og dokumentationen, herunder den retskemiske erklæ-
ring. 
Dermed findes T2 skyldig i overensstemmelse med det berigtigede anklageskrift. 
Forhold 9: 
Tiltalte har nægtet forholdet, idet han har nægtet at have sejlet som beskrevet i anklage-
skriftet. 
Retten har lagt vægt på T2 forklaring om at han sejlede ud fra Nuuk langsomt, hvilket støt-
tes af vidnet V2 forklaring om at T2 sejlede ud af Nuuk i normal fart. 
Retten bemærker, at der er fremlagt en video, V2 2, der viser båden er sejlet et lille stykke 
fra Nuuk og at der er godt med fart på, men man ser ikke hvem der styrer båden på det 
tidspunkt og det er blevet oplyst, at det ikke kun var T2 der sejlede båden på det tidspunkt, 
derfor må tvivlen komme den tiltalte til gode, hvorefter han frifindes, da det ikke findes for 
bevist ud over enhver rimelig tvivl, at T2 har sejlet som beskrevet i anklageskriftet. 
Forhold 10: 
Tiltalte har nægtet forholdet, idet han ikke husker forholdet. 
Der er ikke sket dokumentation og vidnet har afgivet en usikker forklaring og i øvrigt ikke 
forklaret i overensstemmelse med anklageskriftet. Derfor må tvivlen komme den tiltalte til 
gode hvorefter T2 frifindes. 
Forhold 11: 
Tiltalte har erkendt forholdet delvist. 
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Retten har lagt vægt på vidnets troværdige forklaring der støttes af de fremlagte doku-
mentbeviser. Retten bemærker, at vidnet har forklaret, at der var tale om tramp og ikke 
spark. 
Dermed findes T2 delvis skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold, som beskrevet 
i anklageskriftet, men frifindes for den del af anklageskriftet, der beskriver følgende: ”samt 
tildelte hendes mindst tre spark, hvoraf to ramte hende i hovedet.” da der ikke var tale om 
spark, men tramp, og da tramp er en udvidelse af tiltalen, som tiltalte ikke har samtykket i 
og da der ikke er sket berigtigelse af anklageskriftet, findes T2 delvis skyldig.   
Forhold 13: 
Tiltalte har erkendt forholdet delvist.  
Retten har lagt vægt på vidnets troværdige forklaring der støttes af dokumentbeviserne. 
Dermed findes T2 delvis skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold, som beskrevet 
i anklageskriftet, men frifindes for den del af anklageskriftet, der beskriver følgende:”her-
under med en genstand af glas”, da dette ikke findes bevist ud over enhver rimelig tvivl. 
Forhold 15: 
Tiltalte har nægtet forholdet og senere erkendt forholdet.  
Der er ikke sket dokumentation. Vidnet har afgivet en troværdig forklaring, der dog har 
været upræcis i forhold til angivelse af dato og tidspunkt. Tiltalte nægtede først og er-
kendte forholdet efter vidneforklaringen. Retten bemærker, at vidneudsagnet og erkendel-
sen ikke støttes af dokumentationen, da der ikke er sket dokumentation for forholdet. Vid-
net har ikke nævnt dato og tidspunkt og bilen der er benyttet, er heller ikke dokumenteret, 
derfor må retten frifinde tiltalte grundet manglende dokumentation, da det ikke er bevist 
ud over enhver rimelig tvivl, at politimanden har forklaret om præcist dette forhold, da det 
derved ikke er udelukket, at politimanden forklarer om en anden episode. 
Dermed frifindes T2 for forhold 15. 
T1 og T2: 
Forhold 12a og 12 b: 
Begge tiltalte har erkendt forholdet fuldt ud. Erkendelserne støttes af bevisførelsen, hvor-
efter begge tiltalte findes skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet i forhold 12a og 
12b.   
Om foranstaltningen 
T1: 
Retten ser med alvor på sagen. Der er tale om en ulykkelig sag, hvor mange liv er blevet 
berørt. 
Retspraksis i lignende sager er ubetinget anstaltsanbringelse. 
Retten har set på de enkelte forhold, der kan medføre anstaltsanbringelse og udregnet 
hvor meget de enkelte overtrædelser vil medføre i anstaltsanbringelse og lagt dem sam-
men. 
Retten bemærker, at tiltalte har gode personlige forhold, hvilket kan ses på som en formil-
dende omstændighed, men retten finder i denne sag, at der er tale om en så alvorlig sag, 
at det ikke tillægges en større formildelse. 
Retten finder det som en yderst skærpende omstændighed, at tiltalte har sejlet i alko-
holpåvirket tilstand og har som fører af båden haft ansvar for 6 personer, der var ombord i 
båden, og at der var tale om en decideret racerbåd, som kan sejle ualmindeligt hurtigt, li-
gesom der var risiko for iskosser, hvilket han groft har tilsidesat, hvilket er skærpende. 
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Hvad angår sagens forhold 14 finder retten, at der skal ske formildelse grundet lang sags-
behandlingstid og da tiltalte kun findes delvis skyldig i forholdet. 
Samlet set finder retten det passende at fastsætte foranstaltningen til 1 år og 11 måneders 
anstaltsanbringelse. 
Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 87 jf. § 88, 2. pkt., jf. § 88, jf. § 90, stk. 2, 
jf. Bekendtgørelse nr. 1083 af 20. november 2009 om søvejsregler § 5, stk. 1 og 2, jf. § 4, 
stk. 2, nr. 1 og § 2, jf. bilag1, kapitel A, regel 5 og 6, jf. Bekendtgørelse af anordning om 
ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 
1674 af 16. december 2015, § 29a, stk. 1, jf. stk. 2, jf. bekendtgørelse nr. 1069 af 29. august 
2013 om spiritussejlads i grønlandske farvande med motordrevne fritidsfartøjer § 1, jf. Be-
kendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, jf. an-
ordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2015, ved den 19. juli 2018 § 29, stk. 1, 
1.pkt., jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om beskyttelse og fangst af mo-
skusokser § 26, jf. § 2, stk. 1 og § 5, stk. 1 – Ulovlig fangst af moskusokse, jf. Landstingslov 
nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst tog jagt med senere ændringer § 17, stk. 1, nr. 1, jf. § 
4, stk. 1, jf. kriminallovens § 146, stk. 1, nr. 2.  
-Derudover skal T1 betale en tillægsbøde på samlet kr. 59.000, heraf: 
-20.000 kroner i medfør af bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af 
lov om sikkerhed, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2015 § 29, stk. 1, 
for at foranledige grundstødning, forlis eller anden søulykke ved grov fejl eller grov forsøm-
melse (vedrørende forhold 1-6) 
-19.000 kroner (svarende til 2 ugers løn) i medfør af bekendtgørelse af anordning om 
ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs (vedrørende forhold 2)  
-10.000 kroner for overtrædelse af sejladsregler (vedrørende forhold 3) 
-10.000 kroner for nedlæggelse af moskusokse uden licens samt nedlæggelse af en fredet 
art (Vedrørende forhold 12a og 12b) 
Konfiskationspåstanden om 108,35 kg. moskuskød følges. 
T1 frakendes retten til fritids- og erhvervsjagtbevis i 1 år. 
T1 frakendes retten til at føre skib eller gøre tjeneste som styrmand eller maskinmester. 
Frakendelsen sker betinget med en prøvetid på 3 år. Retten bemærker dertil, at der ikke er 
nedlagt påstand om ubetinget frakendelse. 
Erstatning 
Retten finder det for godtgjort at der skal ske betaling af erstatning til V2 på 3.000 kroner 
for hendes udgifter til Fysioterapi i forbindelse med hendes skade på kroppen, som følge af 
ulykken. Retten bemærker at V2 skader efter ulykken fremgår af politiattesten og at der i 
denne også nævnes en skade på fortanden, retten bemærker endvidere at der den frem-
lagte tandlægeregning er for en tandbehandling den 25. februar 2022 og at det i denne 
ikke er nærmere specificeret om det er den fortand, der kom til skade ved ulykken, som er 
blevet behandlet eller om der er tale om andre tænder, som ikke er skadet ved ulykken 
som er blevet behandlet, ligesom forurettede ikke er blevet spurgt nærmere ind til dette. 
Derfor udskydes denne del af erstatningskravet til behandling af erstatningsnævnet eller til 
civilretligligt søgsmål. 
Retten finder det for godtgjort at der skal ske betaling af erstatning til V3 på i alt 85.364,58 
kr. for svie og smerte og for hendes behandling af tanden, som blev skadet under ulykken, 
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hvilket fremgår af politiattesten, hvilket forurettede også selv har forklaret nærmere om 
for retten. 
Retten tager ikke stilling til selve erstatningskravet for tabt arbejdsfortjeneste, da retten 
bemærker, at der alene er taget udgangspunkt i én månedsløn for hendes arbejde oppe i 
Grønland i de 3 uger hun havde været i Grønland og at der ikke er taget udgangspunkt i 
hendes årsopgørelser, hvilket for retten vil give et mere retvisende billede over hendes 
gennemsnitlige indkomst, hvorfor denne del af erstatningskravet udskydes til behandling 
af erstatningsnævnet eller til civilretligligt søgsmål. 
T2: 
Retten ser med alvor på sagen, idet der blandt andet er tale om umotiverede behandlings-
krævende overfald. 
Retspraksis i lignende sager er ubetinget anstaltsanbringelse. 
Retten har set på de enkelte forhold, der kan medføre anstaltsanbringelse, som er volds-
forholdene og udregnet dem enkeltvis hvor meget de ville medføre i anstaltsanbringelse 
og lagt dem sammen. 
Vedrørende sagens forhold 11 og 13 finder retten det skærpende at der er tale om to 
grove overfald mod kvinder, som ikke havde overfaldet T2 selv, hvoraf det ene overfald var 
behandlingskrævende. 
Der har været lang sagsbehandlingstid for de to forhold, hvilket er en formildende om-
stændighed. 
Vedrørende sagens forhold 10, er tiltalte frifundet. 
Tiltale har gode personlige forhold. 
Samlet set finder retten det passende at fastsætte foranstaltningen til 4- måneders an-
staltsanbringelse. Foranstaltningen fastsættes i medfør af kriminallovens § 88, jf. Bekendt-
gørelse nr. 1687 af 12. december 2016 om sikkerhed ved sejlads med fritidsfartøjer samt 
sikkerhedskrav til fritidsfartøjer over 24 meter § 10, stk. 1, jf. § 10, stk. 2, jf. § 5, stk. 2, jf. 
Bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af lov om sikkerhed til søs, jf. 
anordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2015, § 29a, stk. 1, jf. stk. 2, jf. be-
kendtgørelse nr. 1069 af 29. august 2013 om spiritussejlads i grønlandske farvande med 
motordrevne fritidsfartøjer § 1, jf. Selvstyrets bekendtgørelse nr. 8 af 27. juni 2013 om be-
skyttelse og fangst af moskusokser § 26, jf. § 2, stk. 1 og § 5, stk. 1 – Ulovlig fangst af mo-
skusokse, jf. Landstingslov nr. 12 af 29. oktober 1999 om fangst tog jagt med senere æn-
dringer § 17, stk. 1, nr. 1, jf. § 4, stk. 1, jf. kriminallovens § 146, stk. 1, nr. 2. 
T2 skal derudover betale en tillægsbøde på samlet kr. 16.500, heraf: 
- Kr. 3.500 for manglende redningsveste under skærpede omstændigheder (vedrørende 
forhold 7) 
- Kr. 3.000 (svarende til 3 ugers løn) i medfør af bekendtgørelse af anordning om ikrafttræ-
den for Grønland af lov om sikkerhed til søs (vedrørende forhold 8) 
- Kr. 10.000 for nedlæggelse af moskusokse uden licens samt nedlæggelse af en fredet art 
(Vedrørende forhold 12a og 12b)  
- Ubetinget frakendelse af retten til at føre skib eller gøre tjeneste som styrmand eller ma-
skinmester i 1 år, i medfør af bekendtgørelse af anordning om ikrafttræden for Grønland af 
lov om sikkerhed til søs, jf. anordningsbekendtgørelse nr. 1674 af 16. december 2015 § 29 
e, stk. 1. 
Konfiskationspåstanden om 108,35 kg. moskuskød følges. 
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T2 frakendes retten til fritids- og erhvervsjagtbevis i 1 år. 
T2 frakendes retten til at føre skib eller gøre tjeneste som styrmand eller maskinmester. 
Frakendelsen sker betinget med en prøvetid på 1 år.  
Erstatning 
Retten finder det for godtgjort at der skal ske betaling af erstatning til V12 for ødelagt 
jakke og telefon på i alt 2.749 kroner, idet tiltalte tiltræder dette samt at der skal betales 
godtgørelse for svie og smerte på 615 kroner, svarende til 3 dage, i medfør af erstatnings-
ansvarslovens § 3. Vedrørende påstanden om erstatning til V11, tager retten ikke stilling til 
kravet om tabt arbejdsfortjeneste, da der ikke foreligger en opgørelse over hendes tabte 
arbejdsfortjeneste men kun en angivelse af hvad hendes timeløn var og at hun arbejdede 
4-8 timer om dagen. Da kravet ikke er opgjort præcist tager retten ikke stilling til dette 
hvorfor denne del udskydes til behandling ved erstatningsnævnet. 
Retten tager endvidere ikke påstanden om erstatning af mobiltelefon til følge, da det for 
retten ikke er dokumenteret, at mobilen er blevet ødelagt af T2. 
Statskassen skal betale sagens omkostninger i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 1. 
 
Thi kendes for ret 
T1 idømmes anstaltsanbringelse i 1 år og 11 måneder. 
T1 skal betale 59.000 kroner i tillægsbøde. 
T1 frakendes retten til at føre skib eller gøre tjeneste som styrmand eller maskinmester . 
Frakendelsen sker betinget med en prøvetid på 3 år.  
Hos T1 konfiskeres 108,35 kg. moskuskød. 
T1 frakendes retten til at erhverve sig fritids- og erhvervsjagtbevis i 1 år. 
T1 skal betale erstatning til V2 på 3.000 kroner. 
T1 skal betale erstatning til V2 på i alt 83.000 kr. for svie og smerte og 2.364,58 kroner for 
tandlægebehandling. 
T2 idømmes anstaltsanbringelse 4 måneder. 
T2 skal betale 16.500 kroner i tillægsbøde. 
T2 frakendes retten til at føre skib eller gøre tjeneste som styrmand eller maskinmester . 
Frakendelsen sker betinget med en prøvetid på 1 år. 
Hos T2 konfiskeres 108,35 kg. moskuskød. 
T2 frakendes retten til at erhverve sig fritids- og erhvervsjagtbevis i 1 år. 
T2 skal betale erstatning til V12 på 2.749 kroner for ødelagt jakke og telefon og 615 kroner 
for svie og smerte. 
Statskassen skal betale sagens omkostninger. 
 
 
 
 

 

Medea Olsen 

Kredsdommer 
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Den 15. marts 2022 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen. 

Kredsdommer Medea Olsen behandlede sagen. 

[…] var domsmænd. 

Winnie Filemonsen var tolk. 

 

Reglerne i retsplejelovens § 42 og § 52, stk. 2 er overholdt. 

 

Rettens nr. 1322/2021 

Politiets nr. 5505-97426-00001-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

cpr-nummer 1991 og  

T2 

cpr-nummer 1992 

 

 

[…]  

 

V1 forklarede på dansk blandt andet, at  

 

Han arbejdede i brandvæsenet på det tidspunkt. 

På daværende tidspunkt havde han været i brandvæsenet i ca. 3 år, efter at have været væk i 

noget tid. 

Han blev kaldt på arbejde natten til 19. juli 2020, han var vagthavende indsatsleder. 

Han sov derhjemme og vågnede lidt over kl. 2 om natten ved at der var et opkald. 

I det første opkald fik han ikke et indtryk af at der var tale om en nødsituation, men at der 

var tale om et motorstop og at de nødstedte lå mellem den nye anstalt og Sermitsiaq fjeldet. 

Han spurgte hvor mange de var og fik at vide, at de var fire. Han fattede ikke mistanke om 

at der var noget alvorligt, fordi ham der ringede, lød stille og rolig. Det var T1 der ringede. 

Han præsenterede sig, så han er sikker på at det var T1. 

Han sagde til ham, at han ville ringe til politiet, idet han ikke opfattede, at de var i fare, der 

var vindstille. 

Så ringede T1 igen og denne gang var tonen lidt skærpet, og T1 rykkede for at man skulle 

komme og hente dem og at de havde brug for hjælp nu.  

Han forklarede T1, at han havde kontaktet politiet. Men heller ikke i det opkald var det hans 

indtryk, at de var i fare. 

Der gik omkring få minutter mellem opkaldene. 

Så var han på vej i seng igen, så kom der et 3. opkald, nogle få minutter efter. 

Denne gang var han ikke i tvivl om at der var noget galt. Der var panik i stemmen og han 

kunne høre i baggrunden, at folk skreg og han hørte der blev sagt, at der var folk i vandet. 

Han fik det klare indtryk af, at der var noget galt og at den var helt gal. Det var også T1 der 

ringede denne gang. 

Han har en bærbar radio der kan aktivere, så alle brandfolk tilkaldes. Han forklarede gen-

nem den, at der var folk i vandet.  

På den måde fik politiet også meddelt dette, da de lytter med på radioen. 

Han var ikke med dem der sejlede ud. Han iværksatte aktionen. 
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Han mødte gruppen, da de kom i land. Han mødte T1 dér og de andre der blev bragt i land, 

fordi de lavede en koordinering ved det sted de kom i land. 

Han kan ikke huske hvordan T1 så ud, da de kom i land. 

Der blev bragt 6 personer ind og af dem var der nogle der var kommet mere til skade end 

andre. 

V4 var våd, der var ingen tvivl om at han havde været i vandet, fordi han frøs meget. 

Han husker ikke om de andre var våde. 

De fleste af dem kunne komme fra borde selv, så var der én af dem der var kommet til skade 

ved anklen, men de andre gik selv. 

Grønlandsk: 

I1 qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq, piffissami tamatumani qatserisartoqarfimmi sulivoq.  

Taamanikkut ukiut pingasut missaanni qatserisartoqarfimmiinnikuuvoq piffissangaatsiami 

peqannginnikuulluni. 19. juli 2020-ip unnuaani suliartoqqusaavoq, pigaartuulluni indsatsle-

deruvoq. Angerlarsimaffimmini sinilluni iterpoq unnuami nal. 2 qaangilaaraa sia-

nertoqartoq. Sianerfigitinnermini siullermi imatut paasinngilaa ajornartoorneq pineqartoq, 

kisianni motorimik unittoornerusoq ajornartoortut pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfit-

taap aamma Sermitsiap qaqqaata akornanniimmata. Aperivoq qassiunersut paasitinneqar-

lunilu sisamaasut. Pasitsaassinngilaq ilungersunartuuneranik, taanna sianertoq eqqissisi-

masumik nipeqarmat. U1 sianertuuvoq. Imminut ilisaritippoq, taamaammat qularinngilaa 

U1-nera. Oqarfigivaa politiinut sianerniarluni, nammineq imatut paasinnginnamiuk uloria-

nartorsiortut anoreqanngimmat. 

Taava U1 sianeqqippoq, tamatumuuna nipaa sukannernerumaarluni, U1-lu nikingisaarivoq 

aaneqarnissaminnik maannakkullu ikiortariaqarnerarlutik.  

U1 nassuiaappaa politiit attavigereersimanerarlugit. Kisianni aamma tassani sianernerani 

imatut paasinngilaa ulorianartorsiortoqarnera.  

Sianernerit minutsialunnik akunneqarput. 

Taava innaqqinnialerluni pingajussaa sianerpoq minutsialuit qaangiunneranni.  

Tamatumuuna qularutissaanngilaq ajortoqarnera. Nipaa uiverpasippoq aamma tunua-

tungaani tusaasinnaavaa inuit suaartarpaluk  tusaavaalu oqartoqarpaluttoq inunnik immamut 

nakkartoqarsimasoq.  

Ersarissumik paasivaa ajortoqartoq aamma ajorluinnartoqartoq. Tamatumuuna aamma U1 

sianertuuvoq.  

Raatioqarpoq angallattakkamik qatserisartut tamarmik aggersarnissaannut aallartitsisin-

naasumik. Taannalu atorlugu nassuiaavoq inunnik immamut nakkartoqarsimasoq. 

Taamaalillutillu politiit aamma taamatuminnga nalunaarfigineqarlutik raatiukkut 

tusarnaaqataagamik.  

Avalattunut ilaanngilaq. Sulineq nammineq aallartikkamiuk.  

Eqimattat nunamut pimmata naapippai. Tassani U1 naapippaa aamma ilai nunaliaassat, ata-

qatigiissaarigamik nunamut tulaffianni.  

Eqqaamanngilaa nunamut pigamik U1 qanoq isikkoqarnersoq.  

Inuit arfinillit tikiunneqarput taakkunanngalu ilia ilaminnit ajoqusernerusimallutik.  

I4 masappoq, qularutissaanngilaq immamiissimanera qiiasorujussuugami. 

Eqqaamanngilaa ilia masannersut. 

Amerlanerit namminneerlutik niusinnaapput, ataaseq singernermigut ajoqusersimavoq, kisi-

anni ilai namminneq pisupput. 

 

[…] 
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V2 forklarede på dansk blandt andet, at  

 

De kommer alle sammen fra Nuuk, de er født og opvokset her sammen og de har til tider fe-

stet sammen, det er hendes relation til de tiltalte. Hun er ikke nære venner med de tiltalte, 

men de er bekendte. 

V4 har hun altid kendt, de har haft en rigtig god fælles ven som begik selvmord. Så V4 er en 

god ven. 

V3 lærte hun at kende for et par år siden gennem sin ekskæreste, og hun fik hende til at 

komme herop for at arbejde, så de er veninder. 

Hende og V3 havde været på arbejde i Tapasimut og tænkte, at de skulle ud og have et par 

drinks på Daddy’s. De var naboer på det tidspunkt.  

V4 ringede til V3 og spurgte om de ville med til Qooqqut og overnatte. Hun og V3 var lidt i 

tvivl til at starte med, fordi de skulle arbejde dagen efter, men fik at vide at de ville være 

hjemme igen ved frokosttid dagen efter, hvilket de gik med til. 

De pakkede sammen og tog derned. De havde fået en Mokai hver og en gin & tonic hver.  

Der var rigtig god stemning og høj musik i båden. 

T2 havde en grøn fleece på og T1 havde en mørk fleece på hvor der stod noget bag på og 

havde orange handsker på. 

Det har hun beviser på og dem har hun sendt til politiet. 

Da de kom ombord, fik de en øl hver og sejlede. I starten var det T2 der sejlede. Alle var 

glade. Der blev sejlet i normal fart i starten. 

Så spurgte drengene, hun kan ikke huske hvem der direkte spurgte, men én spurgte om V3 

skulle sejle. Hun lagde ikke mærke til hvem der spurgte hvem, men de spurgte om V3 vil 

sejle båden, og hun fik sejlet båden, på en strækning på fra Myggedalen til Qernertunnguit, i 

en fart hun ikke kan beskrive, førte V3 båden. 

Efter V3 havde styret, tog T1 over. 

Hun sad i stolen bagpå sammen med V4 og V3 og de andre stod oppe foran. 

Så kom farten op og der var stadig god stemning og derfor tænkte hun ikke på hvor hurtigt 

der blev sejlet. 

Hun snappede det sidste hun husker, det var kl. 01.45 og det næste hun husker er, at hun var 

under vandet og prøvede at trække vejret og hun kom op på overfladen på et tidspunkt. Det 

næste hun husker er, at hver gang hun prøvede at svømme kom hun ned, og hun skulle 

bruge ekstra kræfter på at svømme. Hun ved ikke hvordan hun er kommet op på en isflage.  

Hun ved ikke hvor lang tid det tog, men hendes første mislykkede opkald er fra klokken 

01.56. Hun havde prøvet at ringe til én af hendes bekendte ved navn X2 og hendes kollega 

X3 og til sidst til politiet og der var det lykkedes at komme igennem. 

Hun stod på isflagen og følte sig magtesløs og råbte. V4 svømmede over til en mindre is-

flage nogle meter væk fra hende. De råbte til hinanden, fordi de ville holde gang i hinanden. 

Hun ved ikke hvor langt væk båden var, hun kunne se den, men den var langt væk, måske 

500m – 1km væk. Hun kunne ikke se om der var nogen i båden. 

Der var så stille. Men lige pludselig kunne de høre råben fra båden. Det hele føltes som en 

evighed. 

På et tidspunkt flød der et lig forbi hende og hun ved ikke hvem det er og hun ved ikke om 

det er V3 eller en af de andre piger, men hun kunne se det var en kvindeform. 

 

Retten kunne se, at vidnet var tydeligt følelsesmæssigt bevæget og prøvede at holde tårerne 

tilbage og holdt en meget kort pause for at sunde sig før hun talte igen. 

Vidnet forklarede videre på dansk, at 
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Hun vidste ikke om hun skulle ned i vandet og hjælpe personen op på isen. Men hun tænkte, 

at hun ikke ville kunne overleve at komme i vandet igen. 

Politiet kom så og de sejlede over til båden, men hun sagde til politiet at de skulle dreje 

skarpt til siden til det sted de var. Politiet kom hen til V4 og efterfølgende hende, så de kom 

ombord. De blev bedt om at tage tøjet af, fordi de var nedkølede. 

De andre havde været i båden hele tiden. 

Hun troede hun så to lig da hun stod på isflagen, men det andet må være sort is hun havde 

set. 

Hun var meget panisk om at se V3, da hun kom ombord ved politiet. 

Da hun og V4 var kommet i SAR-båden kom de andre efterfølgende. 

Der var ikke andre i speedbåden der kom i vandet end hende og V4 og hende der døde.  

Hun har snakket i mange timer med V3 om det, så det er hun helt sikker på. 

 

Fosvarer for T1, advokat Ulrik Blidorf brød ind. 

 

Vidnet forklarede videre på dansk, at  

Hun kan ikke huske hvordan de andre så ud, da de kom i SAR-båden. 

  

Vidnet udpegede hvor folk sad, fremvist på et billede af bådens dæk. 

Vidnet forklarede videre på dansk, at  

 

Alle sad på dækket. 

Hun erindrer ikke om nogen gik ned i kahytten på et tidspunkt, men der var ikke nogen i ka-

hytten før ulykken. Det er hun helt sikker på. 

 

Vidnet fik fremvist videoen, V2 3, og identificerede personerne på videoen og T1 blev, af 

vidnet, udpeget som værende føreren af båden. 

 

Vidnet forklarede videre på dansk, at  

Videoen er optaget kl. 01.45 og med bådens placering de har på videoen og frem til det sted 

de forulykkede, er der ikke gået lang tid fra videoen blev optaget til de forulykkede. Men 

hun havde ringet fra isflagen kl. 01.56, og i de minutter skulle hun have nået at svømme og 

komme op på isflagen. 

Da de alle mødtes i SAR-båden er der en munter stemning fra T1 og T2 kæreste og T2. El-

ler, de sad ikke og græd. De spurgte ikke om man var ok, der var ikke noget sammenhold. 

V3 lå i bunden af båden og havde fået et kompliceret brud. 

På sygehuset var hun nødt til at gå ind på venteværelset på et tidspunkt, fordi T2, kæresten 

og T1 lå ved siden af hende og lå og grinte, så hun spurgte politikvinden, om hun kunne gå 

ud i venteværelset, fordi ikke kunne lytte til, at de sad og havde det sjovt i sådan en situa-

tion. 

Hun har ikke talt med de tiltalte efterfølgende. 

De har mødt hinanden på sygehuset efterfølgende. Hun kom hjem om morgenen, og hvilede 

sig og gik ned på sygehuset igen. Hun spurgte om de var ok. Hun ville gerne mødes og tale 

om episoden sammen senere. Hun tror hun fik T1 nummer, men han havde fået konfiskeret 

sin mobil.  
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Anklageren foreholdt herefter følgende fra vidnets afhøringsrapport, bilag D-1-5, side 2, 

sidste afsnit:”Afhørte havde besøgt V3 på Sana om mandagen eller om tirsdagen, og der 

havde hun talt med T1, som hun ikke havde snakket med hverken før eller siden. Han havde 

her spurgt hende, om hun kunne huske noget med, at han skulle være gået ned i kahytten, 

hvortil hun undrende havde svaret ”nej, vi var alle sammen oppe”. Afhørte havde tænkt 

over spørgsmålet bagefter, for hvad skulle nogen lave dernede?” 

 

Vidnet bekræftede at have forklaret sådan til politiet. 

 

Vidnet forklarede videre på dansk, at  

Hun havde undret sig over spørgsmålet, for hvad skulle nogen lave i kahytten, mens de var 

ude at sejle. 

 

Forsvarer for T2, advokat Finn Meinel spurgte herefter vidnet, og vidnet forklarede på 

dansk blandt andet, at 

 

Hun så det lig og hun kunne se at det var en kvinde. Hun kunne se på silhuetten at der var 

bryster. Så hun så, at det var en kvinde. Hun var ikke sikker på om hun var død. 

Der havde hun svømmet i et stykke tid selv, men hun tænkte, at hun ikke kunne komme i 

vandet igen. Det ville hun ikke byde sig selv. 

Hun mente, at hun kunne se noget is i videofilen, som ikke var så tydeligt, men som hun 

kunne se på sin mobil, men som man ikke kan se på den video anklagemyndigheden afspil-

ler på grund af opløsningen. 

 

Forsvarer for T1, advokat Ulrik Blidorf spurgte herefter vidnet, og vidnet forklarede på 

dansk blandt andet, at 

 

 

Der var en video optaget tidligere, inden de sætter sig i båden, der ser man hvad T1 har på, 

der ser man hans ansigt og at han har orange handsker på. 

Hun går ud fra, at det var nogle arbejdshandsker. Den aften var det kun T1 der havde orange 

handsker på. Det har hun også set på videoerne. Der kunne nok godt have ligget orange 

handsker i båden. 

Men hun ved hvad hun så, selvom hun har talt med V3 efterfølgende. 

De var syv personer som kom ud og sejle. De var 3 der blev slynget ud, og de andre 3 perso-

ner kom i SAR-båden efterfølgende. At de var 3 der kom i vandet er noget hun konkluderet 

efterfølgende. 

Der blev drukket efter de kom i båden. 

 

Videofilerne V3 video 1 og 4 blev afspillet for vidnet. 

 

Vidnet forklarede på dansk, at 

 

Dem der ses på filmen var ikke alle ombord.  

Folk kom med øl fra taxaen, hvem det var ved hun ikke.  

V3 optagelse er optaget spejlvendt. 

Nogle måneder før til en fest, hos nogle fælles bekendte, sad hun sammen med T1 og T2, 

hvor de sagde at de kunne sejle til Qooqqut på et kvarter. 
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Hun har ikke kontaktet T1 og T2 efterfølgende, fordi hun selv havde en masse at arbejde 

med.  

 

Forsvareren foreholdt herefter vidnet T1 sygejournal, bilag I 3-6, side 5, under afsnittet ”sy-

gehistorie”, læser forsvareren op, at T1 ”har været med på kæntret båd, kommer ind i vådt 

tøj, det hele fjernes. Uvis hvor længe han har været i vandet.”  

 

Vidnet forklarede herefter på dansk, at  

Han har ikke ligget henne hvor hun og V4 har ligget, hvis han har været i vandet. Så må han 

have ligget tæt ved båden og hjulpet op. 

 

 

[…] 

 

Retsmødet fortsatte herefter og vidnet V2 blev herefter spurgt ind til erstatningskravet og 

hun forklarede på dansk, at 

 

Hun har haft gener i form af problemer med sin lænd efterfølgende. Hun var gul og blå og 

havde ingen stemme den første uge. Så hun har gået til fysioterapi som hun selv har betalt 

og hun holdt en øl, hvor hun havde fået et slag på læben og lægen har fjernet tandrester, og 

hun har fået sin tand ordnet og gået til psykolog. De udgifter hun har haft, fremgår af erstat-

ningskravet, der er indsendt. 

Hendes chef har betalt for 3 psykolog timer. Det har hun ikke taget med i kravet. 

Grønlandsk:.  

I2 qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq, tamarmik nuumminngaaneersuullutik, inunngorfim-

minni peroriartoqatigiinnikuupput, ilaannikkullu fiisteqatigiittarlutik, tassa nammineq un-

nerluutigineqartunut taamatut atassuteqarpoq, unnerluutigineqartut qanimut ikinngutiginngi-

lai, kisianni ilisarisimasarivai. 

I4 ilisarisimajuaannarnikuuvaa, ataatsimut ikinngutitsialaqarnikuupput, taanna imminut to-

qunnikuuvoq. Taamaammat I4 ikinngutigilluarpaa.  

I3 ukiut marlussuit matuma siornatigut ilisarisimalernikuuvaa aappakuni aqqutigalugu, 

taanna suliartortillugu maanngartinnikuuvaa, taamaammat ikinngutigiipput.  

Nammineq aamma I3 Tapassimumi sulinikuullutik eqqarsarput aniniarlutik Daddysimut ata-

asitoriarniarlutik. Tamatuma nalaani sanileriipput. 

I4 I3-mut sianerpoq aperalunilu ilaarusunnersut Qooqqunut unnuiartorlutik. Nammineq I3-

ilu aallaqqaammut nangaaqqaaraluarput aqaguani sulisussaagamik, kisianni oqarfigineqar-

put aqaguani ullup-qeqqata missaani angerlassallutik, taamaammat akuersipput. 

Poortueriarlutik ammukarput. Tamarmik immikkut Mokai-tornikuupput aamma tamarmik 

immikkut gin & tonic-itornikuullutik. 

Umiatsiami misigissuseq nuannersorujussuuvoq nipilersuut nippaallugu.  

U2 qorsummik fleeceqarpoq U1 taartumik fleeceqarluni tunuani arlaannik allaqqasortalik 

aamma orangeanik aaqqateqarluni. 

Uppernarsaatissaqartippai aamma politiinut nassiunnikuuvai. Angallammut ikigamik ta-

marmik immikkut immiaarartorput aallarlutillu. Aallaqqaammut U2 aquttuuvoq. Tamarmik 

nuannaarput. Aallaqqaammut nalinginnaasumik sukkassuseqarput. Taava nukappiaqqat laat, 

iluamik eqqaamanngilaa kina toqqaannartumik aperinersoq, kisianni ataaseq aperivoq I3 

aqussanersoq. Iluamik maluginianngilaa kina kimut aperinersoq, kisianni aperipput I3-mut 
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umiatsiaq aqukkusunneraa, umiatsiarlu aquppaa Myggedalimiit Qernertunnguit tungaanut, 

sukkassusialu I3 aqukkami oqaluttuariuminaatsippaa. I3 aqoreermat U1-p aquut tiguvaa. 

Nammineq I4 aquani issiavimmi issiapput, I3 ilatillu siornganiillutik.  

Taava sukkatsipput suli qiimmassimaarput taamaammat eqqarsaatiginngilaa qanoq suk-

katigisumik ingerlaarnerlutik. 

Eqqaamasaa kingulleq tassaavoq nal. 01.45 eqqaamasamilu tullia tassaavoq, immap iluaniil-

luni anersaartorniarsaraluni piffissallu ilaani immap qaavanut pilluni. Eqqaamasaata tullia 

tassaavoq nalunniarnerit tamaasa ammukaalertarluni, nalunniarnermilu nukit suli annerusut 

atortariaqartarlugit. Naluvaa qanoq ililluni sikutap qaavanut pisimanerluni. 

Naluvaa qanoq sivisutiginersoq, kisianni siarnerniaraluarnera siulleq iluatsinngitsoq nal. 

01.56-meersuuvoq. Nalunngisami ilaannut X2 atilimmut sianerniarsarivoq aamma suleqati-

minut X3-mut naggataatigullu politiinut tassanilu sianernermini iluatsitsivoq. 

Sikutap qaavani qeqarpoq misigaluni ilioriaasissaqarani nilliallunilu. I4 sikutamut mikineru-

sumut naluppoq imminiit meterialunnik ungasitsigisumut. Imminnut nilliaffigipput immin-

nut uniinnartinnaveersaarlutik. 

Naluvaa umiatsiaq qanoq ungasitsiginersoq, takusinnaavai, kisianni ungaseqaaq, immaqa 

500 m – 1 km ungasitsigaluni. Takusinnaanngilaa umiatsiaq inoqarnersoq. 

Nipaatsorujussuuvoq. Kisianni tassanngaannaq tusaalerpaat uniatsimiit nilliarpaluttoqartoq. 

Naassaanngitsutut sivisutigisutut misinnarluni.  

Piffissap ilaani inuup timaata toqungasup saneqquppaani, naluvaa kinaanersoq naluvaa I3-

soq imaluunniit niviarsiaqqaat arlalerineraat, kisianni takusinnaavaa arnatut sananeqaateqar-

nera.  

 

Eqqartuussisut takusinnaavaat ilisimannittoq misigissutsikkut aalassaqqasoq qullikoornave-

ersaarluni sivikitsumillu unillatsiarpoq eqqissisarluni oqaloqqilinnginnermini. Ilisimannittoq 

qallunaatut nassuiaalluni nangippoq,  

 

Nalornivoq immamut aqqassanerlu inullu taanna ikiorlugu sikup qaavanut pitissanerlugu. 

Kisianni eqqarsarpoq immamut peqqissaguni uumaannarnaviarani.  

Politiit takkupput umiatsiamukarlutillu, kisianni nammineq politiinut oqarpoq sumiiffigisi-

masaminnut sanimut sangupiluussasut. Politiit I4 orneriarlugu taavalu nammineq angallam-

mullu ikipput. Atisaajaqquneqarput nillertissimammata.  

Ilatik umiatsiamiginnaavissimapput.  

Isumaqaraluarpoq sukutamiit inuup toqungasup timai marluk takullugit, kisinni aappa siku 

taartuusimassaaq takusani.  

Annilaangagisorujussuuvaa I3-ip takunissaa politiit angallataannut ikigami.  

Nammineq I4 umiatsiamut annaassiniartartumut SARimut ikigamik kingorna ilatik takkup-

put.  

Umiatsiami sukkasuuliamiit allanik immamut pisoqarsimanngilaq taamaallaat nammineq 

I4-lu taannalu toqusoq.  

Nalunaaquttap akunnerpassui tamanna pillugu I3 oqaloqatiginikuuvaa, tamaammat qula-

rinngilluinnarpaa.  

 

U1-imut illersuisoq, eqqartuussissuserisoq Ulrik Blidorf akuleruppoq. 

 

Ilisimannittoq qallunaatut nassuiaanini nangippaa eqqaamanagu ilatik qanoq isikkoqarnersut 

Umiatsiamut SARimut ikigamik.  
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Ilisimannittoq tikkuartuivoq inuit sumi issiasimanersut uniatsiap qaavata assilinera takutin-

neqarmat.  

 

Tamarmik qaavaniipput. 

Eqqaamasaqanngilaq piffissap ilaani initaanukartoqarnersoq, kisianni ajutoorneq pitinnagu 

initaaniittoqanngilaq. Tamanna qularutiginngilluinnarpaa.  

 

Ilisimannittoq takutitsivigineqarpoq videomik, I2 3, videomilu inuit kinaassusersivai aamma 

ilisimannittumit U1 tikkuarneqarpoq umiatsimik aqussimasutut.  

 

Ilisimanittoq qallunaatut nassuiaalluni nangippoq, Video immiunneqarpoq nal. 01.45 umiat-

siallu inissisimanera videomiittoq ajutoornerup tungaanut, videoliamit ajutoornissap tun-

gaanut piffissaq sivisunngilaq. Kisianni sikutamiit sianersimavoq nal. 01.56, taavalu 

minutsit naluffigisimasani sikutap qaavanut pinissami tungaanut. 

Tamarmik umiatsiami SARimi naapikkamik U1 aamma U2 aapaataa aamma U2 akornanni 

qiimmisaartoqarpoq, issianerminni qianngillat. Ajunnginnerlutik aperisoqanngilaq, 

ataqatigiittoqanngilaq.  

I3 umiatsiap naqqaniippoq ajornakusoortumik napisisimalluni.  

Nammineq napparsimmavimmi piffissap ilaani utaqqisarfiliartariaqarsimavoq, pissutigalugu 

U2, taassuma aappaa, aamma U1 eqqamini innangammata illarlutillu, taava politeeqa arnaq 

aperisimavaa utaqqisarfimmut anillassinnaanerluni tusaasinnaannginnamigit pisumi taa-

maattumi nuannisarnerat.  

Tamatuma kingornatigut unnerluutigineqartut oqaluunnikuunngilai.  

Tamatuma kingornatigut napparsimmavimmi naapinnikuupput. Ullaakkut angerlarpoq, qas-

uersaariarlunilu nappasimmavimmut ammukaqqilluni. Aperivai ajunnginnersut. Naapik-

kusuppai kingusinnerusukkut pisimasumik eqqartueqatiginiarlugit. U2 normua pivaa, 

kisianni mobiliminik arsaarinnissuteqarfigineqarsimavoq.  

 

Unnerluussisup ilisimannittup apersorneqarsimaneranik nalunaarusiamik issuaaffigivaa, 

ilanngussaq D-1-5, qupperneq 2, immikkoortoq kingulleq: ”Apersorneqartup I3 ataasin-

ngornermiunngikkuni marlunngornermi Sanamut pulaarpaa, tassani U2 oqal-

uussimanerarpaa, allamullu siornatigut kingornatigullu eqqaanikuunagu. Tassani aperisima-

vaa eqqaamasaqarnersoq initaanukarnerminik, akisimavaalu ”naamik, tamatta qaavaniip-

pugut”. Kingornatigut apersorneqartup apeqqutigineqartoq eqqarsaatigisimavaa, kina taka-

nani sulerissagami?”. 

 

Ilisimannittup uppernarsarpaa taamatut nassuiaanikuunini. 

 

Ilisimannittoq qallunaatut nassuiaalluni nangippoq, apeqqut eqqumiigisimallugu, initaanimi 

susoqassagami immakkut ingerlaarnerminni.  

 

U2 illersuisua, eqqartuussissuserisoq Finn Meinel ilisimannittumut aperivoq, ilisimannit-

torlu qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq,  

 

Toqusup timaa takuvaa, aamma takusinnaavaa arnaasoq. Ilusaatigut takusinnaavaa ivi-

angeqartoq. Taamaammat takuvaa arnaanera. Qularnaatsumik oqaatigisinnaanngilaa toqun-

ganersoq.  
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Nammineq tassani nalungaatsiarnikuuvoq, kisianni eqqarsarluni immamut ikeqqissin-

naanani. Imminut taamatut perusunngilaq.  

Isumaqarpoq videofilimi sikumik takusinnaalluni, ersarippallaanngitsumik, kisianni nam-

mineq mobilimi takusinnaasaminik, kisianni unnerluussisup takutitaani videomi takune-

qarsinnaanngilaq arrorsimanera pissutigalugu. 

 

U1 illersuisua, eqqartuussissuserisoq Ulrik Blidorfip ilisimannittoq aperivaa, ilisimannit-

torlu qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq,  

 

Videoqartoq siusinnerusukkut immiussamik suli umiatsiamut ikitinnatik, tassani takune-

qarsinnaavoq U1 suut atornerai tassani kinaa takuneqarsinnaavoq aamma orangeanik 

aaqqateqartoq. Ilimagivai aaqqatit sullisaassasut. Unnuk taanna U1 kisimi orangeanik 

aaqqateqarpoq. Aamma nammineq videokkut takunikuuvaa. Imaassinnaasimagunaraluarpoq 

umiatsiamiissimassasut aaqqatit orangeat.  

Kisianni takusani nalunngilai, naak tamatuma kingornatigut I3 oqaloqatiginikuugaluarlugu.  

Inuit arfineq marluupput aallartut. Pingasut avammut erfagiussaapput, taakkualu pingasut 

kingornatigut umiatsimut SARimut ikipput. Inuit immamut pisut pingasuuneri kingornatigut 

nammineq inerniliissutigivaa. 

Umiatsiamut ikerreernermi kingornatigut imertoqarpoq. 

 

Videifili I3 video 1 aamma 4 ilisimannittumut takutinneqarpoq. 

 

Ilisimannittoq qallunaatut nassuiaavoq, 

 

Filmimi takuneqarsinnaasut tamarmiunngillat umiatsimiittut.  

Inunnik taxanik takkuttoqarpoq immiaaraqqanik aggiussusunik, kikkuunersut naluvai.  

I3 immussaata sammivia kipungasuuvoq.  

Qaammatialuit sioqqullugit fiistertuniillutik ataatsimut ilisarisimasaminni, nammineq issia-

qatigivai U1 aamma U2, oqarput Qooqqunukarsinnaallutik kvarterip iluani.  

Tamatuma kingornatigut U1 aamma U2 attaviginikuunngilai, nammineq suliassaqaqigami.  

 

Taava illersuisup ilisimannittoq issuaaffigivaa U1 napparsimanermi journalianik, ilan-

ngussaq I 3-6, qupperneq 5, immikkoortumi ”sygehistorie”, illersuisup atuarpaa U1 ”umiat-

siami kinngusumi ilaasimasoq, iserpoq masattunik atisaqarluni, tamarmik peerneqarput. Ili-

simaneqanngilaq qanoq sivisutigisumik immamiissimanersoq.” 

 

Tamatumunnga ilisimannittoq qallunaatut nassuiaavoq, 

Nammineq I4-lu sumiiffimminniissimanngitsoq immamiissimaguni. Taamaammat umiat-

siap qanttuaniissimassaaq umiatsimullu ikiorneqarluni qaqisimassalluni.  

 

[…] 

 

 

Tamatuma kingorna eqqartuussineq inerlaqqippoq ilisimannittorlu I2 aperineqarpoq taarsiif-

figeqqussut pillugu nassuiaallunilu qallunaatut, 

 

Akornuteqarsimalluni makisimminik ajornartorsuteqarluni tamatuma kingornatigut. Til-

luusaqarsimavoq sungaartunik aamma tngujortunik sapaatillu akunnera siulleq 
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nipaaruteqqasimalluni. Fysioterapeertissimavoq nammineq akilikkaminik aamma immiaa-

raq tigummisimavaa siggummigut eqqorneqarluni nakorsallu kigutit sinneri piiarsimavai, 

kigutini iluarsartinnikuuvaa aamma psykologimiittarnikuuvoq. Aningaasartuutigisimasai 

taarsiiffigeqqussummi ersipput, nassuinneqarnikuuvoq. 

Ittuata psykologertinnerani nalunaaquttap akunneri pingasut akilernikuuvai. Taakkua 

taarsiiffigeqqussitimi ilanngunnikuunngilai. 

 

Forklaringen blev oplæst på dansk. V2 vedstod forklaringen. 

 

Tiltalte forklarede supplerende, at  

 

T2 tilføjede, at det med at de grinte på sygehuset. Han husker ikke noget om at de skulle 

have grinet, men at de havde været lettede. 

Grønlandsk: 

U2 ilassuteqarpoq napparsimmavimmi illarsimanermut atatillugu. Eqqaamasaqarani illarsi-

manerlutik, kisianni annakkuummeqqanikuupput. 

 

T1 tilføjede, at hvis de har grint må det have været fordi de var lettede over situationen og 

fordi de havde fået morfin. 

Grønlandsk: 

U1 ilassuteqarpoq illarsimagunik pisumik annakkuummeqqasimassallutik aamma morfini-

tortinneqarnertik pissutigalugu. 

V3 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret. V3 blev 

endvidere vejledt om, at hun ikke behøvede at svare på spørgsmål som kunne inkriminere 

hende, idet de tiltalte har haft forklaret, at hun muligvis var fører af båden på tidspunktet for 

ulykken. 

Vidnet erklærede sig indforstået hermed. 

Grønlandsk: 

Tiltalte forklarede supplerende, at  

 

T2 tilføjede, at det med at de grinte på sygehuset. Han husker ikke noget om at de skulle 

have grinet, men at de havde været lettede. 

 

T1 tilføjede, at hvis de har grint må det have været fordi de var lettede over situationen og 

fordi de havde fået morfin. 

 

V3 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret. V3 blev 

endvidere vejledt om, at hun ikke behøvede at svare på spørgsmål som kunne inkriminere 

hende, idet de tiltalte har haft forklaret, at hun muligvis var fører af båden på tidspunktet for 

ulykken. 

Vidnet erklærede sig indforstået hermed. 

 

[…] 

 

V3 forklarede på dansk blandt andet, at  

 

Hun kender ikke de to tiltalte, men hun ved hvem de er. Hun har ikke en personlig relation 

til dem. 
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Hun er venner med V4, hun havde været i Grønland i tre uger på det tidspunkt, og hun 

havde lært V4 at kende på de tre uger. 

Hun kendte V2 før hun kom til Grønland, så hun er en veninde. 

Hun kendte ingen af de andre, som var ombord på båden. 

De blev inviteret ombord på en bådtur og de kom ombord på en havn hernede, hun havde 

fået en drink på det tidspunkt. Hun tog ned på kajen sammen med V2. 

Båden kom ind for at sætte nogen af og for at sætte andre ind, og det gik hurtigt, der gik om-

kring 5 minutter, så var de på vej ud igen. 

Både T2 og T1 sejlede båden på skift, da de sejlede ud fra Nuuk, også hende selv. 

Hun blev opfordret til at styre båden af drengene. Der var godt humør og det var sådan lidt, 

”kom nu du skal lige prøve”. Der var en god stemning. 

Hun mener, at det er T2 der sejler på det tidspunkt hun overtager, hvor de har sejlet i maks. 

5-6-7 minutter. Hun holdt og styrede båden i maks. 5-10 sekunder, så sagde hun tak, for hun 

var meget utryg, fordi de sejlede meget hurtigt. 

Så overtog T1 rattet, så gik der ikke lang tid før de forulykkede. Hun er 100 procent sikker 

på, at det var T1 der sejlede båden, da de forulykkede, fordi hun var den første der kom til 

bevidsthed efter ulykken. 

Hun sad bagerst til venstre, V2 i midten og V4 til højre. 

T1 styrede og T2 og kæresten sad på en kasse og hende pigen, der døde, sad på passagersæ-

det.  

T2 var nede i kahytten på et tidspunkt for at hente noget og han kom op igen. Ellers var der 

ingen, der sad nede i kahytten. 

Ingen sad i kahytten på ulykkestidspunktet. 

Hun vågnede op og hun lå bagerst i båden og hun så T1, T2 og T2 kæreste der lå hulter til 

bulter i båden. Hun hørte V2 og V4 råbe. 

Hun ville rejse sig op, men så at hendes fod lå og var drejet om 180 grader. T1 sad stadig på 

sædet med rattet i hånden. T2 lå i en unaturlig stilling og kæresten lå også og var bevidstløs. 

De 3 var alle bevidstløse. 

Hun prøvede at vække T1 med sit raske ben, men det var T2, der kom til sig selv først. 

Stemningen var meget trykket.  

T2 og T1 var meget oppe og køre. Især T2 skældte ud på grønlandsk, men hun kunne høre, 

at det var desperation og frustration over situationen. 

Der gik lang tid og hun blev ved med at spørge, om der var blevet ringet efter hjælp, men 

det blev der ikke rigtig svaret på. Den første de snakkede med lød til, at være en nær rela-

tion, men hun ved ikke hvem. Så blev der lagt på, så spidsede det hele så meget til. De 

kunne stadig høre V2 og V4.  

De prøvede at starte båden, men den startede ikke. Der var lidt kaotisk stemning og der var 

gråd. En ubehagelig stemning. Hun røg ikke i vandet. 

V2, V4 og hende, der døde, røg i vandet. Der var ingen andre der røg i vandet.  

 

Det blev oplyst for vidnet, at der var blevet forklaret af de tiltalte, at de skulle have været 

over bord, hvor T2 havde reddet T1 og at de efter det havde reddet vidnet op. 

Vidnet forklarede dertil på dansk, at  

 

Det er ikke rigtigt, at T1 røg i vandet og T2 reddede T1, og at de reddede hende op i båden. 

Ingen af de to udsagn er rigtige. 

Der blev ikke ringet. Hun blev ignoreret og lukket ude af de tre og hun fiskede efter at høre, 

om der kom hjælp. 
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Så gik der noget tid, hvor der var forvirring og snak og der fik hun at vide, at der var hjælp 

på vej og at de skulle gå ned i kahytten. Hun ville ellers ikke derned, men T2 insisterede på 

at hun skulle derned og T2 trak hende derned og hjalp hende derned. 

Der blev talt grønlandsk, som hun ikke forstod, men hendes intuition sagde, at der blev af-

talt noget og det var T2, der førte ordet og de andre nikkede og sagde ja. 

Hun blev holdt ude, hun følte at de ikke ville have hende der. 

Så kom politiet, som drejede over til V4 og V2 og derefter hen til dem. Hun var den sidste 

der blev reddet fra båden. 

Der var en meget mærkelig stemning i redningsbåden. Som om der allerede var en form for 

alliance. Meget ubehageligt. 

Vidnet kunne fornemme, at T1 og T2 havde noget kørende. 

 

Videoklip V2 3 optaget kl. 01.45 blev vist for vidnet. 

 

Vidnet forklarede, at der var T1, der styrede båden, hvilket hun er sikker på, fordi han havde 

orange handsker på. Dernæst kunne man se T2 og hans kæreste og pigen, der døde, og 

hende selv til sidst i klippet, hvilket var folks placeringer på ulykkestidspunktet. 

 

Forsvarer for T2, advokat Finn Meinel stillede herefter vidnet nogle spørgsmål, hvortil vid-

net forklarede på dansk, at 

 

T1 og T2 prøvede at starte båden efter ulykken via tændingen og der kom gnister ud. De løf-

tede bagsædet og der kom lidt vand ind, de prøvede at finde ud af hvordan de kunne starte 

motoren igen men de kunne ikke få gang i den igen, fordi motoren vist var druknet eller så-

dan noget. 

 

Forsvareren for T1, advokat Blidorf foreholdt herefter vidnet T1 sygejournal, bilag I 3-6, 

side 5, under afsnittet ”sygehistorie”, læser forsvareren op, at T1 ”har været med på kæntret 

båd, kommer ind i vådt tøj, det hele fjernes. Uvis hvor længe han har været i vandet.”  

 

Vidnet forklarede herefter på dansk, at  

 

T1 var ikke i vandet på et eneste tidspunkt. Hans tøj kunne måske været blevet vådt fordi 

der var vand i båden, men han har aldrig nogensinde været i vandet på ulykkestidspunktet. 

De sejlede således, at hun overtog rattet fra T2 og sejlede i 5-10 sekunder og T1 overtog rat-

tet fra hende frem til ulykkestidspunktet. 

 

Vidnet blev herefter spurgt ind til erstatningskravet og oplyste, at 

 

Hun har haft skader og modtaget behandling efter ulykken. 

Hun fik et svært kompliceret ankelbrud. Hun fik en knogletransplantation fra lårbenet. Hun 

har været til behandling hos en fysioterapeut. Hun har været sygemeldt i 1 ½ år fra ulykkes-

dagen indtil her for nylig, hvor hun er kommet under uddannelse. 

Hun kan ikke komme tilbage til sit tidligere job som tjener, da hun ikke kan stå oppe i læn-

gere tid.  

Hendes fod bliver aldrig den samme igen. Hun har været på sygedagpenge i den fulde 

længde man kan få i Danmark. Hun tager én dag ad gangen. Hun slog sin tand og har fået 

behandling for det. 



 99 

Hun har været psykisk påvirket af det, men hun har ikke modtaget behandling for det. 

Hun har ikke haft andre tandbehandlinger end den ene behandling, men der kan komme 

fremtidige behandlinger af tanden, hvilket også fremgår af fakturaen fra tandlægen. 

Grønlandsk: 

I3 qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq, 

 Unnerluutigineqartut takku marluk ilisarisimanngilaq, kisianni nalunngilai kikkuunersut. 

Nammineq inuttut attuumassuteqarfiginngilai.  

I4 ikinngutigivaa, tamatuma nalaani nammineq sapaatit aku neri pingasut Kalaallist Nuna-

anniinnikuuvoq, sapaatillu akunneri pingasut taakkua ingerlaneranni I4 ilisimasimalersimal-

lugu. 

Kalaallit Nunaannut pitnnani I2 ilisarisimavaa, taamaammat ikinngutigivaa.  

Umiatsiap iluaniittut sinneri ilisarisimanngilai.  

Umiatsiamik angalanissamut ilaserineqarput, umiarsualivimmilu ikipput, tamatuma nalaani 

nammineq ataasitornikuuvoq. I2 ilagalugu umiarsualiviliarput. 

Umiatsiaq tulariarluni nuisaqarput allallu ikillutik, sukkasuumik pivoq taava 5 minutsit in-

gerlaneranni avaleqqillutik. 

U2 aamma U1 tulleriaallutik umiatsimik aqupput Nuummiit aallaramik, taava aamma nam-

mineq.  

Nukappiaqqanit kajumissaarneqarpoq umiatsiaq aqussagaa. Nuannaarput, imaapajaarlutik 

”qaa misililaarniaruk”. Qiimmisaarput. 

Isumaqarpoq U2 aquttuusoq piffissap ilaani nammineq aquutaa tigugamiuk, sivisunerpaa-

millu 5-6-7 minutsit ingerlareerlutik. Nammineq sivisunerpaamik 5-10 sekundit aquppoq, 

qujavoq, toqqissisimanani, sukkasoorujussuarmik ingerlagamik. 

Taava U1 aquutaa tiguvaa, tamanna pivoq ajutoornerup pinissaa sivisujunnaartoq. 100%-

mik qularinngilaa U1 aquttuusoq ajutooramik, nammineq ajutoornerup kingornatigut si-

ullulluni ilisimmartuugami.  

Nammineq aquani samiata tungaaniippoq, I2 qiterlulluni talerpiaaniilluni I4.  

U1 aquppoq U2 aappanilu karsimi issiapput taannalu niviarsiaraq toqusoq ilaasut issiaviani-

illuni.  

Piffissap ilaani U2 initaanukarpoq aallerluni qummukaqqillunilu. Tamatuma saniatigut ini-

taaniittoqanngilaq. 

Ajutoornerup nalaani initaaniittoqanngilaq. 

Taava iterpoq umiatsiap aqorpiaaniilluni takuvai U1, U2 U2 aappaa umiatsiami sumi tama-

niittut. Tusaasinnaavai I2 aamma I4 nilliarpalunneri. 

Nikuinniaraluarpoq kisianni takuvaa nissuni 180 gradinik sangusimasoq. U1 suli aquutaani-

ippoq aquut tigummillugu. U2 pissusissamisuunngitsumik inisseqqalluni nalavoq aamma 

aappaa nalavoq ilisimanani. Pingasuullutik tamarmik ilisimanngillat.  

Nissuminik ajunngitsumik U1 itersarniarsarivaa, kisianni U2 siulliulluni silattoqqaartuuvoq.  

Nanertisimasutut misiginartorujussuuvoq. 

U2 aamma U1 aallaamasorujussuupput. Pingaartumik U2 kalaallisut appisaluussivoq, kisia-

nni nammineq tusaasinnaavaa neriuutaaruteqaaneq aamma pakatsineq pisoq pillugu.  

Piffissaq sivisooq ingerlavoq namminerlu apersuinnaavippoq ikiortissarsiortumik sia-

nertoqarnersoq, kisianni iluamik akineqassanani. Oqaluutaat siulleq qanigisarerpasippaat, 

kisianni naluvaa kinaanersoq. Taava ilineqarpoq, taava suna tamarmik ilungersunarnerujus-

suanngorpoq. Suli I2 aamma I4 tusaasinnaavaat.  

Umiatsiaq aallartinniarsarigaluarpaat, kisianni aallanngilaq. Paatsiveeruteqqaqaat qiasoqar-

lunilu. Silaannaq nuaniilluni. Nammineq immamut nakkanngilaq.  

I2, I4 taannalu toqusoq immamut nakkarput. Allanik immamut nakkartoqanngilaq.  



 100 

 

Ilisimannittoq ilisimatinneqarpoq unnerluutigineqartut nassuiaasimasut nakkarsimallutik, 

U2 U1 annaassimagaataavalu tamatuma kingornatigut ilisimannittoq annaallugu qaqissima-

gaat. 

Tamatumunnga ilisimannittoq qallunaatut nassuiaavoq,  

 

Ilumuunngilaq U1 immamut nakkarnera U2 U1 annaakkaa, aamma nammineq umiatsiamut 

qaqitilluni annaakkaanni. Taakkua oqaasiisa arlaannaalluunniit ilumuunngilaq.  

Sianertoqanngilaq. Nammineq soqutigineanngilaq taakkunannga pingasunit akuutin-

neqarani, nammineerluni paasiniaaffigivai ikiortissanik takkuttoqassanersoq.  

Taava piffissaq ingerlareersoq, paatsiveerusimaartoqarluni oqaluttoqarluni paasitinneqarpoq 

ikiuiartortut aggersut initaanukassallutillu. Nammineq takanunga ilaarusunngikkaluarpoq, 

U2-li kimigiiserfigivaani ammukaqqulluni U2-lu ammut nutsuppaani ammullu ikiorluni.  

Kalaallisut oqaluttoqarpoq nammineq paasinngisaminik, kisianni malussarissutsimi oqalut-

tuuppaani isumaqatigiittoqartoq U2 oqaluttuussasoq ilaalu sikisarput anngaallutik.  

Nammineq avataaniisinneqarpoq, misigisimavoq tamaaniitikkusunneqarani.  

Taava politiit takkupput, I4 I2-lu tungaanut sangupput kingornalu tungiminnut. Nammineq 

kingulliulluni umiatsiamiit annaanneqarpoq. 

Umiatsiami annanniummi silaannaq eqqumiitsorujussuuvoq. Soorlumi iligiiaalereersimasu-

tupajaaq illutik. Nuanniitsorujussuuvoq. 

Ilisimannittup pasitsaappaa U1 aamma U2 akornanni arlaannik soqartoq. 

 

Ilisimannittumut takutinneqarpoq videoklip I2 3 immiussaq 01.45. 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq U1 umiatsiamik aquttuusoq, tamanna qularinngilluinnarpaa, pis-

sutigalugu taanna orangeanik aaqqateqarmat. Tulliullugu takuneqarsinnaavoq U2 taassu-

malu aappaa taavalu niviarsiaraq toqusoq, taavalu ilanngussap naggataani nammineq, 

taamatullu inuit nissisimapput piffissami ajortoornermi.  

 

U2 illersuisuata eqqartuussissuserisup Finn Meinelip ilisimannittoq  

Apeqquteqarfigivaa, tamatumunngalu ilisimannittoq qallunaatut akivoq, 

 

U1 aamma U2 umiatsiaq aallarteriaraluarpaat ajutoorneq pereersoq tændingiatigut tassan-

ngaanniillu inaattoqarpoq. Aquani issiavia kivippaat imermillu isaasoqalaarpoq, misilikka-

luarpaat qanoq motori aallarteqqissinnaanerlugu kisianni aallartissinnaanagu, motori ipi-

simagunarpoq taamatulluunniit. 

 

U1 illersuisuata eqqartuussissuserisup Ulrik Blidorfip ilisiamannittoq issuaffigivaa U1 nap-

parsimanermut journalianik, ilanngussaq I 3-6, immikkoortortami ”sygehistorie”, illersuisup 

atuarpaa, ”umiatsiami kinngusumi ilaasimasoq, iserpoq masattunik atisaqarluni, tamarmik 

peerneqarput. Ilisimaneqanngilaq qanoq sivisutigisumik immamiissimanersoq.” 

Tamatumunnga ilisimannittoq qallunaatut nassuiaavoq, 

 

U1 qaqukkulluunniit immamiinngilaq. Atisai immaqa masalersimasinnaapput umiatsiamit-

toqarmat immamik, kisianni qaqukkulluunniit ajutoornermi immamiinnikuunngilaq.  

Imatut ingerlaarput, nammineq aquut U2-mit tiguvaa ingerlappaalu sekundit 5-10-t U1 

aquut imminiit tiguvaa piffissap ajutoornerup tungaanut. 
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Ilisimannittoq taarsiiffigeqqussummik aperineqarpoq oqaatigivaalu,  

 

Ajoquserneqarnikuuvoq aamma katsorsagaanikuuvoq ajutoornerup kingunerisaanik. 

Ajornakusoortumik singernermigut napisinikuuvoq. Quttoqqamilu saarnganiit 

nuussisoqarnikuuvoq. Katsorsagaanikuuvoq fysioterapeutimit. Napparsimasut nalunaar-

soqqanikuuvoq ukiup aappaata affaani ullormit ajoquserfiusumit qanittoq tikillugu ilinniak-

kaminik aallartitsinissami tungaanut.  

Siusinnerusukkut suliffiginikuusaminut saqisutut sulinerminut uteqqissinnaanngilaq sivisun-

gaatsiartumik nikorfasinnaajunnaarnikuugami.  

Isigaa qangatut ileqqinnavianngilaq. Danmarkimi pisinnaasani piffissaq tamakkiisoq syged-

agpenget pinikuuvai. Ullunik ataasiakkaarivoq. Kigutimigut annernikuuvoq taannalu katsor-

sagaassutiginikuuvaa.  

Tarnimigut sunnerteqqanikuuvoq, kisianni tamanna katsorsagaassutigisimanngilaa. 

Kigutiminik ataasiarluni katsorsartikkami saniatigut katsorsagaassutiginikuunngilaa, 

kisianni siunissami kingutaa katsorsagassanngorsinnaavoq, tamanna aamma kgutit na-

korsaata akiligassaliarisaani takuneqarsinnaavoq. 

 

Forklaringen blev oplæst på dansk. V3 vedstod forklaringen. 

 

Tiltalte T2 forklarede supplerende, at  

 

Ingasagilaarpaa isumaqatiginiapiluttutut taaneqarnertik. Isumaqatigiinniapilunnernik 

pisoqanngilaq. 

Dansk: 

Tiltalte T2 forklarede supplerende at,  

 

Han synes det er lidt for meget at hun sagde, at de havde i negativ retning havde forsøgt at 

indgå en aftale. Der er ikke sket indgåelse af aftale i negativ retning. 

 

Tiltalte T1 forklarede supplerende, at 

 

Oqarami immamiinnikuunngitsoq. Immamiinnikuuvoq. Eqqumiigivaa taamatut oqarnera. 

Dansk: 

Tiltalte T1 forklarede supplerende, at 

 

Hun sagde, at han ikke har været i vandet. Han har været i vandet. Han er forundret over ud-

talelsen. 

 

[…] 

 

V4 forklarede på dansk blandt andet, at  

 

Han kender de to tiltalte, han kender dem nogenlunde, man kan godt sige, at de er venner. 

V2 og V3 er også hans venner. 

Han vil henvise til politirapporten der blev skrevet dengang, der er gået så lang tid og de var 

i chok. 

Som han kan huske det i dag, var de ude og sejle.  
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De var ude og sejle i deres egen båd sammen hans kæreste, hans barn og X6. Da de var sej-

let tilbage til Nuuk aftalte han med T2 og T1, at de ville sejle ind til Qooqqut igen. Han sej-

lede ind til Qooqqut igen sammen med X6, V6 og en kvinde V6 havde med. Så tog de op og 

spiste. Han kan ikke huske hvad tid det var, men det var om aftenen. 

Han fik noget at drikke på restauranten, han kan ikke huske hvor meget han drak, måske 10 

genstande.  

Efter restaurantbesøget gik de ned til deres båd og hyggede videre, han kan ikke huske hvad 

tid det var. På et tidspunkt blev det besluttet, at de skulle sejle ind til Nuuk for at hente 

nogle veninder og flere øl. 

Ham selv, T2, T1, T2 kæreste og hendes veninde sejlede med.  

De sejlede skiftevis. 

Han kan ikke huske så meget om turen til Nuuk. 

Han har ikke overblik over hvem der sejlede hvornår. 

Der var nogle motorproblemer, så de sejlede ikke stærkt, men det var en ok hastighed. Han 

kunne ikke uddybe nærmere hvad, men de skulle stoppe båden en gang i mellem. 

 

Anklageren foreholdt herefter følgende fra vidnets afhøringsrapport, bilag D-5-3-2, side 3, 

4. linje i næstnederste afsnit:”Undervejs fik afhørte lov at prøve SCARAB’en fra Qooqqut 

og sejlede det meste af turen ind til Nuuk, hvis ikke T2 eller T1 sejlede den. De gav den fuld 

gas, og der var en fejl på båden, der gjorde at når den kom op på 90 grader, skulle de tage 

noget af gassen af og sejle ca. 30 knob i stedet for omkring 50.” 

 

Vidnet kunne ikke huske om han havde forklaret sådan, men oplyste at han går ud fra, at det 

som politimanden har skrevet er rigtigt.  

Vidnet blev vejledt om, at han enten skulle bekræfte eller ikke bekræfte om han havde for-

klaret sådan og ellers forklare om det han kunne huske selv, som han blev vejledt om før 

han afgav forklaring, hvilket han erklærede at han forstod. 

 

Han kan ikke huske det fordi han var på morfin på tidspunktet for afhøringen. 

 

Vidnet forklarede videre på dansk, at 

 

De ankom til Nuuk og de fik skaffet øl og de to veninder kom med, så sejlede de ud. 

Stemningen var god, det var ham, V2, V3, T2, T1, T2 kæreste og hendes veninde. 

Han kan ikke huske hvem der startede med at styre båden, men V3 var kommet fra Dan-

mark og fik lov til at styre fra kolonihavnen og lidt frem, og efterfølgende sad han, V2 og 

V3 sammen nede bagerst i båden. Han kan ikke huske hvem der tog rattet efter V3. Der gik 

nogle minutter, så hørte han et dobbeltbrag og han faldt i vandet. 

Hende veninden sad foran til venstre, T2 sad med kæresten på skødet foran kabinen, og så 

var det T1 der styrede båden på et tidspunkt. Han ved ikke hvor lang tid før ulykken det var. 

Han har ikke overblik over om T1 der styrede båden da ulykken indtraf. 

Men V2 har en video, nogle sekunder fra ulykken, hvor man kan se hvem der sad hvor. 

Han ved ikke om nogen befandt sig i kahytten i tidspunktet op til ulykken. 

 

Vidnet fik fremvist videoklip V2 3 optaget kl. 01.45. 

 

Vidnet forklarede på dansk, at 
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Han syntes at det var svært at se hvem der styrede båden på grund af hætten. 

 

Vidnet kunne ikke svare på hvem der førte båden i videoen. 

 

Det må så være T2 og kæresten og pigen til venstre i passagersædet og V3, V2 og ham selv 

sad bag i. 

Han hørte et kæmpe brag og han fløj i luften og han røg i vandet og kom op af vandet. 

Han så båden oppe i luften, lande, sejle videre og dreje og stoppe. 

Han prøvede at undgå at panikke i vandet. Han tænkte at han havde 4 minutter. Han kiggede 

rundt omkring sig for, at se om der var noget han kunne komme op på. Han så en lille is-

kosse og holdt bare fast. 

Han hørte råb og skrig, ubehagelige lyde. Han kunne høre V2 råbe til sig, hvor de så holdt 

kontakten ved at råbe til hinanden. Han svømmede over mod hendes placering, mens han 

holdt fast i iskossen for, at undgå at synke. 

Han forstod ikke hvad der blev sagt under råberiet. 

 

Anklageren foreholdt herefter følgende fra vidnets afhøringsrapport, bilag D-5-3-2, side 3, 

6. linje i øverste afsnit:”Afhørte råben fra båden. Det lød næsten som om T2 skældte T1 ud, 

det var noget i stil med ”hvad fanden han havde gang i” eller ”hvorfor han ik holdt øje” el-

ler noget i den stil, men afhørte kunne ikke huske det helt.” 

 

Vidnet huskede ikke om han havde forklaret sådan og forklarede videre på dansk, at 

 

Han kan ikke huske så meget fra da han kom hen til V2. Han kan kun huske da han kom op 

af vandet, og da han kom på hospitalet. Han kan ikke huske hvilket tidspunkt det var. 

 

Forsvarer for T2, advokat Finn Meinel stillede herefter vidnet nogle spørgsmål, hvortil vid-

net forklarede på dansk, at 

 

De to brag var da båden ramte isen først og derefter propellen. 

Båden var lige landet, da han svømmede op på overfladen op, og den drejede, og der var 

stadig kraft i motoren, sådan som han husker det. 

Han så ikke om der var andre i vandet, han havde travlt med at redde sig selv. 

 

Forsvareren for T1, advokat Ulrik Blidorf stillede herefter vidnet nogle spørgsmål, hvortil 

vidnet forklarede på dansk, at 

 

Det var først en kvinde og så en mand, der afhørte ham derhjemme. 

Han var ret fuld den aften. På en skala til ti, hvor ti er meget fuld var han oppe på 6-7. 

Han har ikke snakket om hændelsen med de andre, da de var på Sana, men senere. Han 

mødte T2 på en parkeringsplads på et senere tidspunkt, hvor de drøftede hvad der kunne 

være sket. 

Han har snakket med V2, men ikke så detaljeret. 

De har snakket om det for, at komme videre. 

Han er ikke blevet vejledt om at han kunne få beskikket en bisidder. Han kan ikke huske no-

get om han er blevet vejledt af politiet. 

Grønlandsk: 

I4 qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq,  
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Unnerluutigineqartut taakku marluk nalunngilai, ilisarisimangatsialaarpai, oqartoqarsin-

naavoq ikinngutigiillutik.  

I2 aamma I3 ikinngutigivai. 

Taamanikkut politiit nalunaarusiornerat allanneqartoq innersuussutigivaa, sivitsornermik ta-

marmillu quaarsaaqqallutik. 

Ullumikkut eqqaamasinnaasaminik aallarput. 

Nammineq angallatiminnik aallarnikuupput, aappani qitornani aamma X6 ilagalugit. Nuum-

mut uternikuullutik U2 aamma U1 isumaqatigiissuteqarfigivai Qooqqunukaqqinniarlutik. 

Qooqqunukaqqippoq ilagivaalu X6, I6 arnarlu I6 ilagisaa. Qummukarput nerillutillu. Eqqaa-

manngilaa qassit eqqarineraat, kisianni unnukkuuvoq.  

Neriniartarfimmi imigaqarpoq, eqqaamanngilaa qanoq imertiginerluni, immaqa qulit 

missaanni.  

Neriniartarfimmeereeramik umiatsiminnukarput tassanilu aliannaarsaarnertik nangillugu, 

eqqaamanngilaa qassit eqqarineraat. Piffissap ilaani aalajangerput Nuummukarniarlutik 

ikinngutitik arnat aaniarlugit, immiaaqqanillu aalleqqinniarlutik.  

Nammineq, U2, U1, U2 aappaa taassuma ikinngutaa arnaq ilaapput. 

Tulleriaarlutik aquttarput. 

Nuummut ingerlaarnertik eqqaamasaqarfigivallaanngilaa. 

Ataatsimut isigalugu kina qanga aqunnersoq eqqaamasinnaanngilaa.  

Motoriminnik ajortornartorsiuteqarput, taamaammat sukkalisaanngillat, kisianni sukkas-

susertik ajunngilaq. Tamatumani itisilersinnaanngilaa sunaanera, kisianni ilaannikkut motori 

unittarpoq. 

 

Unnerluussisup issuaaffigivaa ilisimannittup apersorneqarneqarneraniit nalunaarusiaq, 

ilanngussaq D-5-3-2, qupperneq 3, titarnerit sisamaat immikkoortumi alliup tullianiit: 

”Aqqutaani Qooqquniit apersorneqartoq misiliinissaminik SCARABimik akuerisaavoq, Nu-

ullu tungaanut aqqutaata annersaani aquttuulluni, U2 imaluunniit U1 aqunngikkaangassuk. 

Tamakkersortippaat, kisianni umiatsiaq ajoquteqarpoq, imatut 90 gradit tikikkaangamigit, 

arriillisariaqartarluni 30 knobertilerlugu, 50-ersorfissaraluani.” 

 

Ilisimannittup eqqaamanngilaa taamatut nassuiaasimanerluni, oqaatigaluguli ilimagalugu 

politiip allassimasai ilumoortuusimassasut. 

Ilisimannittoq ilitsersorneqarpoq uppernarsaassasoq imalunniit taamaanneraassanngitsoq 

taamatut nassuiaasimanerluni tamatumalu saniatigut eqqaamasani oqaluttuaralugit, nas-

suiaalertinnani ilitsersorneqarnermisut, tamannalu paasinerarpaa.  

 

Eqqaamasaqanngilaq pissutigalugu piffissami apersorneqarnermi morfinitortitaanikuugami.  

 

Ilisimannittoq qallunaatut nassuiaalluni nangippoq,  

 

Nuummut apuupput immiaaqqanillu pissarsillutik arnallu ikinngutaat marluk ilaallutik aal-

larput. Qiimmisaarput, nammineq, I2, I3, U2, U1, U2 aappaa taassuma ikinngutaa arnaq. 

Eqqaamanngila kiap umiatsiaq aqoqqaarneraa, kisianni I3 Danmarmikiminngaaneersuugami 

kolonihavnimiit aquttooqqaalaarpoq, kingornalu nammineq, I2 aamma I3 umiatsiap aquani 

issiaqatigiipput. Eqqaamanngila kiap I3-ngaaniit aquut tiguneraa. Minutsialuit qaangiun-

neranni marloqiusamik qanngorpallanneq tusaa taavalu immamut nakkallarluni. 
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Taanna ikinngutaasoq arnaq siornganiippoq saamiata tungaani, U2 arnaatini sarliarpaa ini-

taata siorngani, piffissamilu tamatumani U1 umiatsiamik aqulluni. Naluvaa ajutoorneq sioq-

qullugu qanoq sivisutigisimanersoq. 

Naatsorsoruminaatsippaa ajutoornerup nalaani U1 aqunnersoq. 

Kisianni I2 videoteqarpoq ajutoornermiit sekundialuit, tassani takuneqarsinnaavoq kina 

sumi issianersoq. 

Ajutoortoqarnissaata tungaanut piffissami naluvaa initaaniittoqarnersoq. 

 

Ilisimannittumut takutinneqarpoq videoklip I2 3 immiussaq nal. 01.45. 

 

Ilisimannittoq qallunaatut nassuiaavoq,  

 

Takujuminaappoq kiap umiatsiaq aqunneraa nasaa pissutigalugu. 

 

Ilisimannittup akisinnaanngilaa videomi kina umiatsiami aqunnersoq. 

 

Taava U2-usimassaaq aappaalu, aamma ilaasut issiaviani saamerlermi niviarsiaraq aamma 

I3, I2 namminerlu aquani issiapput. 

Qanngorpallannerujussuaq tusaavaa silaannakkooriarlunilu immamut nakkarluni imaaniillu 

nuilluni. Takuvaa umiatsiaq silaannakkoortoq, toriarluni ingerlaqqeriarluni sangoriarluni 

unippoq. 

Immami uivernaveersaarpoq. Eqqarsarpoq minutsit sisamat piffissaralugit. Qinerpoq qaqif-

figisinnaasarsiorluni. Sikutamneq takuvaa tigummatserlugulu.  

Tusaasinnaavaa suaartarpaluk nilliarpaluk, nipit nuanniitsut. Tusaavaa I2 suaartarfigigaani, 

imminnullu attavigiipput imminnut suaartarfigalutik. Inissisimaffiata tungaanut naluppoq 

nammineq sikutaq tigummiitigalugu qiveqinagami.  

Paasinngilaa qanoq oqaluttoqarnersoq nillianerminni.  

 

Taava unnerluussisumit issuaaffigineqarpoq ilisimannittup apersorneqarneranit nalunaarusi-

amit, ilanngussaq 5-3-2, qupperneq 3, immikkoortoq siullermi titarnerit arfernat: ”Aper-

sorneqartoq umiatsimiit nilliarpalummik. Soorlumi U2 U1 appisaluukka imatupajaaq ”su-

lerivit” imaluunniit ”sooq nakkutiginnginnakku” taamatulluunniit, kisianni apersorneqartup 

iluamik eqqaamanngilaa.” 

 

Ilisimannittup eqqaamanngilaa taamatut nassuiaasimanerluni nangillunilu qallunaatut,  

 

I2 tikinneraniit eqqamasaqarpianngilaq. Immamiit qaqigami eqqaamanngilaa aamma nap-

parsimmavimmut apuunnini. Eqqaamanngilaa qassit eqqarineraat. 

 

U2 illersuisuata, eqqartuussissuserisup Finn Meinelip ilisimannttoq apeqquteqaateqarfi-

givaa, tamatumunngalu ilisimannittoq qallunaatut nassuiaavoq,  

 

Qanngorpallannerit taakku marluk tassaapput siullermik umiatsiap siku apormagu tullianilu 

sarpii. 

Umiatsiaq toqqammersoq immamit nalulluni nuivoq, sanguvoq suli motori sakkortus-

suseqartoq, eqqaamasani malillugit.  

Takunngilaa allanik immamiittoqarnersoq imminut annaanniarnermik.  
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U1 illersuisuata eqqartuussissuserisup Ulrik Blidorfip ilisimannittoq apeqquteqaateqarfi-

givaa, tamatumunngalu ilisimannittoq qallunaatut nassuiaavoq,  

 

Siullermik arnap taava angutip imminni apersorpaanni.  

Unnuk taanna aalakuungaatsiarpoq. Kisitsileraanni 10-mut, 10 aalakoortorujussuulluni, 

taava nammineq 6-7-miippoq.  

Sanamiitillutik pisimasoq pillugu ilani oqaluunnikuunngilai, kisianni kingusinnerusukkut. 

Kingusinnerusukkut biilit unittarfianni U2 naapinnikuuvaa tassani eqqartorpaat susoqarsi-

masinnaanera pillugu. 

I2 oqaloqatiginikuuvaa, kisianni taama sukumtiginngitsumik.  

Eqqartuinikuupput ingerlaqqikkusullutik. 

Ilitsersorneqarnikuunngilaq ikorfartortissaminik ivertitsiffigineqarsinnaanini pillugu. Eqqaa-

masaqanngilaq politiiniit ilitsersorneqarsimanerluni.  

 

Forklaringen blev oplæst på dansk. V4 vedstod forklaringen. 

 

Tiltalte T2 forklarede supplerende, at  

Eqqaamavaa Qooqquniit Nuuliarami I4 aquunnaavippoq, paarlaattoqanngilaq. 

Dansk: 

Tiltalte T2 forklarede supplerende, at han kan huske, at da de sejlede fra Qooqqut til Nuuk 

var det hele tiden V4 der styrede, de skiftedes ikke. 

 

[…] 

 

V5 forklarede på dansk og grønlandsk blandt andet, at  

 

T1 og T2 kender hun. T2 var hendes kæreste dengang. Hun havde lige mødt T1 den som-

mer. 

Hun kendte ikke nogen af de andre der var i båden den aften, hun kendte kun F1. De tre an-

dre mødte hun først den aften. 

Det hun kan huske, er lidt begrænset. Det hele startede med at de skulle ud og sejle og ind 

til Qooqqut. 

Grønlandsk: 

I5 qallunaatut aamma kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq,  

 

 

U1 aamma U2 ilisarisimavai. Taamanikkut U2 aapparivaa. Aasaq taanna U1 naapeqqam-

merpaa. Unnuk taanna umitsiamiittut allat ilisarisimanngilai, taamaallaat P1 nalunngilaa. 

Allat taakkua pingasut unnuk taanna aatsaat naapippai. 

Eqqaamasai killeqalaarput. Tamakku tamarmik aallartipput aallartussaallutik Qooqquliarlu-

tik. 

  

 

Vidnet forklarede herefter på grønlandsk blandt andet, at 

 

Grønlandsk: 
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Neriartornertik iluamik eqqaamasaqarfiginngilaa, aamma Qooqquniit aallarnertik eqqaa-

masaqarfigivallaanngilaa. Eqqaamavaa illuaraliassamaarlutik. Eqqaamavaa umiatsiamut 

aqqaleramik isumaqatigiissutigineqartoq Nuummut arnat marluk baajallu aaneqassasut. 

Nuummut pigamik niugallarpoq, nioqqalaareerluni umiatsiamut ikeqqippoq. Aallarnertik 

eqqaamavallaanngilaa, kisianni nuannisarsuaarlutik eqqaamavaa taavalu U1 aquttoq Nuum-

miit aallarnerminni, qaatusimanerummat. 

P1 nangiarami nikorfaannarami, nammineq nangiannginnami ingeqquaa issiavimmut. Taava 

sooq pinerpoq U2 initaanut isernialeramik, eqqaamanngilaa sooq. 

Taava tusaavaa arnaq aqutsikkumaneqartoq. 

Eqqaamavaa initaanut isernialerami I3 aqutsinniarneqartoq, U1-miit aquut tigullugu. 

Nammineq isiliivilluni matup eqqaani, taava U2 malippaani isiliivilluni, taava tunuaniipput 

I4 I2-lu. I4 qeqqaniikkunarpoq. I3 U1 eqqaaniippoq aquut tigummigaa. Eqqaamasai kingul-

liit taakkuupput. Kingullerpiarpiaa eqqaamavaa niaqquni initaanut pulatinnerani ajutoorlu-

tik. 

Isiliivinerani illarrakkamik, taava tunumut qiviarami takuaa I4 illartoq. 

Eqqamasaata tullia tassaavoq iterami initaaniilluni mobilia sianertoq. Sunaaffa anaanaa sia-

nertoq. Anaanani oqarfigivaa:”Tikittugununa.”, ilillugulu. Taava U2 oqarpoq anillaqqunagu.  

Allanik takusaqanngilaq, anillaqqissaalerluni asserneqarpoq U2-miit, takusaqaqqunngim-

mani. 

Tusaasaqanngilaq, kisianni ingippoq. U2 nuivoq, U1 aamma nuilluni, taava U2 

oqaluuteqqissaarpaani anillassanngitsoq. Siullermik maluginngilaa U2 ajoquseqqanersoq, 

kisianni oqaluuttaqattaarpalupput U2 U1-lu. Naluaa I3 qaqinneraat.  

Takusaqarnikuunnginnami iluamik oqarsinnaanngilaq allanik imaanullu nakkartoqarsima-

nersoq. 

Tusaagaluarpai oqaluttut kisianni iluamik paasisinnaanngilai. Oqaluuppaluppaa aal-

larteqqullugu U1 oqarpallappoq aallartinnaveerlugu, taava sianeqqorsuaarpai. Taava I3 ka-

hytianut eqquppaat. Takusaqannginnami naluaa I3 sumiissimanersoq.  

Takunngilaa I3 immamiissimanersoq. Eqqukkamikku uulittorujussuuvoq qiulerluni. Taava 

U1 U2-niiit soveposemiugunarpoq tunivaat qiulermat. 

Takusaqannginnami naluaa U2 U1-luuniit immamiissimanersut. 

I3 isertereeraat sisamaallutik isersimanerminni U2 matu matuaa. Nammineq U1 panikkital-

laqqapput, I3 aamma anniarami qiiallunilu. Taava U2 oqaluuppai ajunngilagut, maaniip-

pugut. P1 apeqqutigigamikku sumiinnersoq, U2 oqarpoq uagut maaniippugut taanna pin-

gaarnerpaavoq. 

Dansk: 

Vidnet forklarede herefter på grønlandsk blandt andet, at 

 

Hun kan ikke huske særlig meget fra, da de var til spisning, heller da de sejlede fra Qooq-

qut. Hun kan huske, at de skulle ind til hytten. Hun kan huske da de skulle stige i båden, at 

der blev aftalt, at de skulle hente 2 kvinder og noget øl. 

Da de nåede frem til Nuuk kom hun i land, og kom ombord igen umiddelbart efter. Hun hu-

sker ikke så meget da de sejlede ud, men kan huske at der var rigtig god stemning, og at det 

var T1 der styrede sejladsen fra Nuuk, fordi han var den mest ædru. 

 

F1 var bange, så hun stod op, da hun selv ikke var bange bad hun hende om sætte sig ned på 

sædet. Så ville hun og T2 af en eller anden grund ind i kahytten, hun kan ikke huske hvor-

for. 

Så kunne hun høre, at en kvinde blev bedt om at styre. 
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Hun kan huske da hun skulle ind kahytten, at nogen bad V3 om at styre, hun tog rattet fra 

T1. Lige inden hun kom ind ved døren, så kom T2 efter hende lige inden hun kom ind, og 

om bag ved var der V4 og V2. V4 vidstnok i midten. V3 ved siden af T1 som holdt rattet. 

Det var det sidste hun kan huske. Det allersidste hun kan huske var, at i forbindelse med, at 

hun fik sit hoved ind i kahytten, at de forulykkede.  

Lige inden de gik ind grinte de alle sammen, og da hun kiggede sig tilbage kunne hun se, at 

V4 grinte. Det næste hun kan huske var, at hun vågnede i kahytten, hvor hendes mobil rin-

gede. Det viste sig, at det var hendes mor. Hun sagde til sin mor ”vi er ankommet”, og lagde 

på. Så sagde T2 at hun ikke måtte komme ud.  

Andet så hun ikke, hun var lige ved at komme ud, men blev skærmet af T2, hun måtte ikke 

se noget. 

Hun hørte ingenting, men hun satte sig. T2 kom til syne, det samme gjorde T1, så sagde T2 

udtrykkeligt til hende, at hun ikke skulle komme udenfor. Først lagde hun ikke mærke til, at 

T2 havde pådraget sig en skade, men T2 og T1 talte sammen. Hun ved ikke om de fik V3 

op. Da hun ikke har set noget kan hun ikke rigtig udtale sig andet eller om nogen var faldet i 

vandet. 

Hun kunne høre dem tale, men kunne ikke rigtig forstå dem. Han sagde, at han skulle starte 

den, T1 sagde at han ikke kan starte den, så bad hun den indtrængende om at ringe. Så fik de 

V3 ind i kahytten. Da hun ikke så noget så ved hun ikke hvor V3 havde været henne.  

Hun så ikke om V3 havde været i vandet. Da de fik hende ind, rystede hun meget og frøs. 

Så var det enten T1 eller T2 der gav hende en sovepose fordi hun frøs meget. 

Da hun ikke så noget, så ved hun ikke, om T2 eller T1 havde været i vandet. 

 

Efter de havde fået V3 ind var de 4, og T2 lukkede døren. Hun og T1 var nærmest gået i pa-

nik, V3 havde smerter og frøs. Så sagde T1 til dem, vi har okay, vi er her. Da de spurgte ef-

ter hvor F1 var henne, der sagde T2, vi er her, det er det vigtigste. 

 

Videoklip V2 3 optaget kl. 01.45 blev fremvist for vidnet. 

 

Vidnet oplyste, at føreren af båden er T1, da hun kan se mærket på jakken. 

Vidnet forklarede videre på grønlandsk blandt andet, at 

 

Den næste kan hun ikke rigtig se hvem er, måske F1. Den siddende er måske hende selv in-

den hun og F1 skiftede plads. 

Den sidste er måske V2 eller V3. Det kan hun ikke huske. 

 

Forsvareren for T1, advokat Ulrik Blidorf stillede herefter vidnet nogle spørgsmål, hvortil 

vidnet forklarede på grønlandsk, at 

 

 

Nuup eqqaani angalaneq sungiusimanngilaa. Una tikillugu immaqa pingasoriarluni sisama-

riarluniluunniit aqqutiginikuuaa. Filmeeraq naluaa sortarpiaani filmiliaanersoq. 

I3 U1 paarlaammata eqqaamasaarunnissaata tungaanut piffissaq sivisunngilaq. 

Aallaqqamminatik kisianni uiareerlutik, aqukkusuttoq eqqamavaa, U1 qaatusimanertariga-

mikku, aquut tigummigamiuk, nangaagaluarpoq I3 aqutsinnissaanut. 

Imatut eqqaamavaa, U2 saallutik sammigamik, takuaa U1 I3 paarlaattut, taava nammineq 

tunuppoq, tunukkami aporput. Eqqaamasaa kingulleq tassaavoq I3 aquttoq. 
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Takusinnaanngilaa I3 masannersoq. Takusinnanngilaa U2 masannersoq. Isaata illua 

mameqqagami tusaasaqarpiarnanilu, takusaqarpianngilaq. 

Eqqaamavaa sikikkami initata natiani masattoqartoq. Initaaniit anillanngiivipoq. 

 

Vidnet fik herefter foreholdt følgende fra hendes afhøringsrapport, bilag D-5-4-1, side 1, 1. 

afsnit, 2. punktum:”Hun huskede hun fik fat i T2 arm og den var våd. Hun vidste ikke hvor-

for.” 

 

Vidnet oplyste, at hun ikke huskede om hun havde forklaret sådan og at hun ikke husker, at 

hun blev afhørt samme nat. 

Vidnet forklarede videre på grønlandsk, at 

 

Politiiniit paasitinneqanngilaq ikiorneqarsinnaalluni. 

Nuumiit allaramik initaanukarnissami tungaanut, umiatsiap initaaniinnikuunngilaq. 

Anaanaa sianerpoq nalunaaqutaq 02.01. 

Dansk: 

Vidnet oplyste, at føreren af båden er T1, da hun kan se mærket på jakken. 

Vidnet forklarede videre på grønlandsk blandt andet, at den næste kan hun ikke rigtig se, 

hvem er, måske F1. Den siddende kan måske være hende selv inden hun og F1 byttede 

plads. Den sidste er måske V2 eller V3. Det kan hun ikke huske.  

 

 

Forsvareren for T1, advokat Ulrik Blidorf stillede herefter vidnet nogle spørgsmål, hvortil 

vidnet forklarede på grønlandsk, at 

 

Hun er vandt tl at sejle i nærheden af Nuuk. Forud for denne her, så har hun nok sejlet 4 

gange på ruten. Filmklippet ved hun ikke er hvorfra.  

Da V3 og T1 skiftede plads og indtil hun ikke kan huske mere varede tidspunktet ikke 

længe.  

De var ikke lige ud, men havde sejlet udenom, så kan hun huske, at hun gerne styre båden, 

T1 var den mest ædru, og havde rattet, og var betænkelig ved at give V3 lov at styre.  

Hun kan huske således, hun og T2 sad mod hinanden, der så hun at T1 og V3 byttede plads, 

så vendte hun sig om, da hun vendte sig om stødte de ind i noget. Det sidste hun kunne hu-

ske var, at V3 styrede.  

Hun kan ikke se om V3 var våd. Hun kan ikke se om T2 var våd. Hendes ene øje var lukket 

helt til, og kunne ikke rigtig høre noget, hun så ikke rigtig noget.  

Hun kan huske da hun bukkede sig ned, at der var noget vådt i bunden af kahytten. Hun gik 

slet ikke ud af kahytten.  

 

Vidnet fik herefter foreholdt følgende fra hendes afhøringsrapport, bilag D-5-4-1, side 1, 1. 

afsnit, 2. punktum:”Hun huskede hun fik fat i T2 arm og den var våd. Hun vidste ikke hvor-

for.” 

 

Vidnet oplyste, at hun ikke huskede om hun havde forklaret sådan og at hun ikke husker, at 

hun blev afhørt samme nat. 

Vidnet forklarede videre på grønlandsk, at 

 

Hun fik ikke at vide af politiet, at hun kunne få hjælp. 
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Fra de sejlede fra Nuuk og indtil hun kom ind u kahytten, så har hun ikke været i kahytten. 

Hendes mor ringede kl. 02.01. 

 

[…].  

 

V6 forklarede på dansk blandt andet, at  

 

Han har været i Grønland i knap 2 år. Han ankom til Grønland i maj 2020. Han havde været 

i Grønland i cirka 2 måneder på daværende tidspunkt og før det været ansat ved Køben-

havns politi i 1 år. 

Han var på arbejde den nat. Hans kollega og ham selv var på stationen og der skete en 

masse ting, fordi de havde fået kontakt med nogle der var forulykket med en båd. Hans kol-

lega V7 tog ned til brandvæsenet og sejlede med dem. 

Vidnet selv og V8 kom med SAR-båden og de sejlede ud. De vidste ikke hvad de skulle ud 

til, men der skulle måske være 7 personer. De havde ikke fået noget at vide om, hvor mange 

personer der var i vandet. 

De sejlede helt over til Sermitsiaq og det viste sig, at det ikke var dér, så lagde de kursen 

om. 

Da de ankom til båden, havde han skiftet til tørdragt og øjensynligt var der ingen på dækket 

af båden, og der var hul på yderste del af skroget. Han åbnede døren til kahytten og han 

mødte én af de kvindelige passagerer. Kvinden havde slået sig på ansigtet og var meget hæ-

vet. Der var to mænd, T2 og T1, og en noget mere forkommen person nederst, som havde et 

benbrud. De andre kunne gå over til SAR-båden selv. Der var øl og ølkapsler på båden og 

der lugtede af øl.  

De hjalp den sidste kvindelige passager ud, fordi hun ikke selv kunne gå. 

Han tror ikke at de personer, der var ombord, havde været i vandet. 

Båden virkede tør for ham og der kom en jolle med unge mænd, der ville hjælpe og de kom 

hen til båden bagerst ved solsengen, som han mener var tør. 

Hende med benbruddet lå midtfor nede i SAR-båden. 

Stemningen var selvfølgelig trykket. Der kom noget diskussion på et tidspunkt, kunne han 

forstå på sin kollega. 

 

Foreholdt de tiltaltes forklaringer om, at de havde været i vandet og havde reddet V3 op, 

forklarede vidnet, at 

 

V3 havde ikke været i vandet, hun var ikke våd. 

Forud for denne ulykke havde han ikke været med til nogen redningsaktion. 

 

Foreholdt T1 sygejournal, bilag I 3-6, side 5, under afsnittet ”sygehistorie” om, at T1 ”har 

været med på kæntret båd, kommer ind i vådt tøj, det hele fjernes. Uvis hvor længe han har 

været i vandet.”  

 

forklarede vidnet, at  

 

Han tror ikke, at nogen af dem i båden havde været i vandet. I hvert fald V3 var ikke våd. 

T2 og V5 sad og holdt hinanden. 

Han er ret sikker på, at de ikke havde været i vandet.  

Han er ikke bekendt med om T1 havde været i vandet. 
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Han har ikke noget indtryk af, at T1 skulle være faldet i vandet mellem båden og SAR-bå-

den. 

Han har genopfrisket lidt, det han husker, ved at se på sine egne rapporter. 

De har ikke talt i detaljer om sagen. 

 

Forklaringen blev oplæst på dansk. 

 

Vidnet tilføjede herefter, at  

 

Han er mest sikker på at T2 og V5 ikke havde været i vandet. Han er lidt usikker på om V3 

havde været i vandet efter gengivelsen, men han er ret sikker på, at det havde hun ikke. 

Fokus har været på at redde dem og ikke at lægge mærke til om de var våde. Fokus var på at 

lægge mærke til om de kunne stå, gå og om de blødte. 

Grønlandsk: 

I5 qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq, 

 

 Kalaallit Nunaanniissimavoq ulioq marlungajaat. Kalaallit Nunaannut tikippoq maj 2020-

mi. Taamanikkut qaammatit marluk missaanni Kalaallit Nunaanniinikuuuvoq tamannalu 

sioqqullugu ukiup ataatsip missaani Københavnip politivini.  

Unnuaq taanna sulivoq. Nammineq suleqatinilu politeeqarfimmiipput, sorpassuarnik 

pisoqarpoq, tassami attaveqarsimagamik umiatsiamik ajutoorsmasunik. Suleqataa I7 qat-

sersarfiliarpoq aallaqataallunilu.  

Ilisimannittoq nammineq aamma I8 Umiatsiamut SARimut ilaallutik aallaqataapput. Nalu-

vaat suna orninnerlugu, kisianni immaqa inuit arfineq marluusimapalupput. Paasitin-

neqanngillat qassit immamut nakkarsimanersut. Sermitsiap tungaanukarput, kisianni paasi-

narsivoq tamaaniinngitsoq, allamullu saqillutik.  

Umiatsiamut apuukkamik nammineq tørdragtinik atisinikuuvoq takusinnaavaallu umiatsiap 

qaavaniittoqanngitsoq, umiatsiallu timitaa qalleq putusimavoq. Initaanut matu ammarpaa tas-

sanilu naammattoorlugu ilaasut ilaat arnaq. Arnaq kiinnamigut annersimavoq pullattorujus-

suullunilu. Angutit marluupput, U2 aamma U1, allalu inuk qiiasorujusuaq nissuminik napisi-

simasoq. Ilai namminneerlutik umiatsiamut SARimut ikisinnaapput. Umitsiamiipput im-

miiaaqqat aamma immiaaqqat simikui aamma immiaararsunnerpoq.  

Ilaasoq kingulleq arnaq anillatsillugu ikiorneqarpoq nammineerluni pisussinnaanngilaq.  

Isumaqanngilaq inuit taakku uniatsiap iluaniittut immamiissimasut.  

Takusinnaasamini umiatsiaq panerpasippoq angutillu inuusuttut umiatsiaaqqamik takupput 

ikiuunniarlutik umiatsiap aquatigut seqinnisaartarfiatigut, isumaqarporlu taanna panertoq.  

Taanna arnaq nissuminik napisinikoq umiatsiap SARip qeqqani nalavoq. 

Silaannaq nanertisimaffiuvoq. Suleqatiminik paasivaa piffissap ilaani oqallittoqaleraluartoq. 

 

Issuaaffigineqarluni unnerluutigineqartup nassuiaatigisimasaanik, immamiissimanerarlutik 

aamma I3 annaassimagitsik, ilisimannittpq tamatumaunnga nassuiaavoq,  

 

I3 immamiinnikuunngilaq, masanngilaq.  

Ajutoorneq pineqartoq sioqqullugu nammineq annaassiniarnermik peqataaffeqarnikuunngi-

laq.  

 

U1 sygejournalanik takutitsisivigineqarluni, ilannguaaq I 3-6, qupperneq 5, immikkoortumi 

”sygehistorie”, tassa, , ”umiatsiami kinngusumi ilaasimasoq, iserpoq masattunik 
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atisaqarluni, tamarmik peerneqarput. Ilisimaneqanngilaq qanoq sivisutigisumik immamiissi-

manersoq.” 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq, 

 

Isumaqanngilaq umiatsiamiittut arlaannaalluunniit immamiissimasut. I3 masanngilaq.  

U2 aamma I5 issiapput imminnut tigummillutik.  

Qularinngilaa immamiissimanngitsut. 

Ilisimasaqarfiginngilaa U1 immimiissimanersoq.  

Nammineq U1 immamiissimasorinngilaa umiatsiap aamma umiatsiap SARimut akornani. 

Eqqaamasani eqqaaniaqqissimavai nammineerluni nalunaarusiami takoqqinnerisigut. 

Suliaq pillugu sukumiisumik eqqartuinikuunngillat.  

 

 

Forklaringen blev oplæst på dansk. 

 

Vidnet tilføjede herefter, at  

 

Qularinnginnginneruvaa U2 aamma I5 immamiissimannginneri. Qularnerulaarpoq I3 im-

mamiissimanersoq issuaaqqinnermi, kisiannili qularutiginngilaa immamiissimannginnera.  

Annaannissaat ukkatarineqarsimavoq imaanngitsorlu maluginiarsimagitsik masannersut. 

Ukkatarinerusimavaat nikorfasinnaanersut pisussinnaanersut aanaarnersullu.  

 

[…] 

 

Retten hævet kl. 16.04. 

 

 
 

Medea Olsen 

Kredsdommer 

 

 

 

Den 16. marts 2022 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen. 

Kredsdommer Medea Olsen behandlede sagen. 

[…] var domsmænd. 

var tolk. 

 

Reglerne i retsplejelovens § 42 og § 52, stk. 2 er overholdt. 

 

Rettens nr. 1322/2021 

Politiets nr. 5505-97426-00001-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

cpr-nummer 1991 og  

T2 
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cpr-nummer 1992 

 

 

[…]  

 

V7 forklarede på dansk blandt andet, at  

 

Det er ikke fordi de har meget erfaring i redningsaktioner. Han har været med til redningsøvelser 

før det. Han havde på det tidspunkt været ansat i politiet i omkring 2 år. 

De fik en melding om at der havde været en ulykke, så blev V6 og V8 sendt ud til Arktisk Kom-

mando. Han blev sendt ud til brandvæsenets folk, og sejlede ud med dem som den eneste betjent. 

De sejlede ud ved 2-3-tiden. 

 

 

Vidnet fik herefter foreholdt følgende fra bilag A-2-1 – rapport vedrørende, side 1, 3. afsnit, 2. pkt. 

udarbejdet af vidnet selv:”Vi klargjorde brandvæsenets båd, hvorefter vi kl. 0227 sejlede fra kajen 

og mod ulykkesstedet.” 

 

Vidnet bekræftede det der fremgik af rapporten og forklarede videre på dansk, at 

 

De sejlede ud og så en speedbåd, der holdt stille, og de sejlede hen mod den. Han så en person der 

stod på dækket og det var T1. T1 sagde, at der var to personer på en isskosse. Han vurderede, at bå-

den kunne flyde, så de tog over til isskossen. 

T1 så chokeret ud, men forholdt sig rolig. 

Han registrerede ikke om T1 var våd. 

De så en isskosse længere ind mod landet. Der så de en person oven på isskossen og en person i 

vandet, hvor kun hovedet var fremme. 

Det var V2, der var oppe på isskossen og V4 lå i vandet. 

De fik samlet V4 op først, han var meget nedkølet, han frøs meget og var ret ukontaktbar og kunne 

ikke rigtig komme med en forklaring. 

V2 var meget panisk omkring sin veninde. 

De fik sejlet dem over på SAR-båden og prøvede at få informationer fra dem, hvilket ikke rigtig 

lykkedes. 

Den anden båd var da i gang med at få de andre fra speedbåden ombord. 

Han har ikke været i kontakt med dem, der var i speedbåden. 

Der kom nogle andre og hjalp til med eftersøgningen. Han mener, at der var to andre både, der 

hjalp. Der var nogen der havde fundet en taske og en jakke andre ting i vandet. Tasken tilhørte V2 

og jakken tilhørte F1. 

De søgte i en halv time til en time, indtil de fik en melding om at alle personer, der havde været 

med i speedbåden, var blevet fundet. 

Han sejlede tilbage til Nuuk med brandvæsenet. 

 

[…].  

 

V9 forklarede på dansk blandt andet, at  

 

Hun kender T1. Hun er venner med T1. 

De er ikke så tætte. Hun kan ikke huske hvor længe hun har kendt ham. 

Der blev holdt efterfest hos X5. Hun kunne ikke drikke, da hun havde fået en abort, så hun havde 

kun fået en halv Tuborg, så hun havde bare hygget med dem frem til morgenen. 

X5 og T1 havde taget ritalin og de havde en helt anderledes opførsel. Hun ved ikke lige hvad der 

var sket, det skete så hurtigt, men X5 grinte rigtig meget af T1, fordi T1 væltede nogle kasser. T1 
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blev vist irriteret og blev voldelig. Han begyndte at sparke, hun kan ikke huske hvor han slog. Han 

sparkede X5 flere gange. Han sparkede X5 på maven og på hovedet, og X5 prøvede at beskytte sit 

hoved. T1 slog også flere gange, men hun kan ikke rigtig huske hvor. T1 gjorde ikke andet ved X5. 

Hun prøvede ellers at stoppe dem, men det kunne hun ikke. Så vågnede X7 og stoppede dem med 

det samme. 

 

Vidnet fik herefter foreholdt følgende fra hendes afhøringsrapport, bilag 5, side 2, 2. afsnit:”T1 var 

derfor begyndt at slå løs på forurettede og derefter sparkede ham i maven og i hovedet samt tog 

kvælertag.” 

 

Vidnet kunne ikke bekræfte at hun havde forklaret sådan, da hun ikke kunne huske om hun havde 

forklaret sådan. 

 

Forsvarer for T1, advokat Ulrik Blidorf stillede herefter vidnet spørgsmål og vidnet forklarede på 

grønlandsk, at 

 

Illarnera soorlu allaanerusoq, piniinnarluni illarniinnarluni uninneq ajulerpasilluni. Piniinnarnerata 

nalaani oqaaseqartoqanngilaq. 

X5 arlaatigut nakuusinngilaq, eqqaamanngilaa U1 arlaatigut isassinersoq, kisianni eqqaamavaa U1 

inimi issiasoq, X5 gangimiit illaaatigivaa. 

U1 karsit uppiseqqaaramigit uninngaqqaarpoq, taava ingippoq. Taava U1 X5 oqarfigigaluarpaa il-

larnanngitsoq. Takunngilaa U1 karsit ajallugit uppisinnerai. 

 

[…] 

 

V12 forklarede på grønlandsk blandt andet, at  

 

Nalunngilaa U2 kinaanersoq. Taamani pisoqannginnerani angutaatikuminiit nalunngisarinikuuaa. 

Siullermik takanani Toqqorfimmiinnerminni U2 oqaluupput. Oqaluunnerminni oqarfigigamiuk 

eqqaaniarlugu ikiaroornartulerisuusoq, kamatsittooramiuk. Aniartornermini toqqussassippaani. Toq-

qusassitsikkami ataasiaannaanngitsumik tammallattaavoq. Silattoqattaarnermini unatarpaani, 

unataanerminilu eqqaamavaa assat matoqqasut eqeqqasut atorai tigusarlugu, taava matup eqqaanee-

riarlutik Toqqorfiup eqqaani aamma unatarpaani. Eqqaaneeriarlutik, U2 majuartarfinniit ammukar-

tippaani aamma nunami unartarpaani. Kiinnakkut timikkullu unartarpaani. 

Kiinnakkut arlaleriarluni annersartippoq. Timikkut ataasiaannarluni annersartinngilaq, kisianni kiin-

nani maluginiarnerunikuuaa. 

Imatut oqaatigisinnaanngilaa qasseriarluni annersittarneqarnerluni, kisianni ataasiaannaanngilaq. 

Kisianni naluaa qasseriarluni annersinneqarnerluni. 

Naluaa qanoq sivisutigisumik unatarneraani, silaa tammaqattaarami, kisianni eqqaamavaa sivisu-

laartoq. 

Eqqaamasani naapertorlugu U2 unitsinneqarpoq namminerlu angutaatiminukarpoq. Aqaguani poli-

teeqarfiliarpoq Sanaliarlunilu misissortikkiartorluni. Niaqua timaalu tamarmi annernarpoq. 

Sanamiit nalilerneqarpoq, toqusimasinnaagaluartoq unatartinnera sakkortunerusuuppat, pissuti-

galugu niaqqumigut aanaartoornissaminut qanissimagami. Sininnermini 1 timekkaarlugit itertin-

neqartariaqartarluni. Isaanilu taqaq qaarsimagami, isaa qaarsimasinnaalluni.  

Niaquani pullattoq naluaa sunaanersoq, kisianni suli malunnarpoq. 

Ilisimajunnaaqqaannaavinngilaq unatartinnermini, kisianni silaa tammaqattaarpoq eqqaamasa-

neqqittarluni. 

Toqqusassinneqarnini peqqutigalugu silani tammarpaa. 

Eqqaamasai malillugit, U2 assaminiinerusoq annersittaavoq, eqqaamasaqarfiginngilaa arlaannik 

sakkoqarluni annersittaasimanersoq, kisianni Sanamiilluni niaquani igalaaminermik nassaarput ami-

taanut nippusimasumik. 
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Vidnet fik foreholdt oplysningerne i politiattesten, hvortil vidnet svarede ja. 

Vidnet forklarede videre på grønlandsk, at 

 

Niaqquminiittoq pullannikoq suli kingunerluutigivaa, tooraanni suli annernartarpoq. 

Maluginianngilaa eqqarsartaatsikkut kingunerlutsitsinerluni. 

 

Anklageren fremviste samtlige fotos i fotomappen for vidnet og for retten og oplyste, at han foretog 

dokumentation samtidig. 

Vidnet forklarede herefter på grønlandsk, at 

 

Kavaajaa alippoq, mobilia saassutsinnerata kingunerisaanik tammarpoq. 

 

[…] 

Vidnet forklarede herefter på grønlandsk, at 

 

Kavaajani politiiniit suli tigoqqinngilaa, kavaajaq taamani nutaajuvoq, sivisuumik piginikuunngilaa 

taamani. Eqqaamavallaanngilaa, kisianni 2018/2019-imi pisaarivaa. 

Mobili naluaa qangarnisaanersoq. 

Politiinut oqaluuttuarivaa nujamini igalaamineqarsimasoq. 

 

Forklaringen blev oplæst på grønlandsk. V12 vedstod forklaringen. 

 

 

Tiltalte T2 forklarede supplerende, at oqaluttuarnera tusaallugu sakkortuvoq, oqaluttuarnerani sak-

kortunerorpalummat. Nammineq kamassaareqattaarluni nilliagami. Natermi glassinik sequmittoqa-

reernikuuvoq, eqqamavaa taamatut eqqaaneqarnikuusoq. 

 

Politibetjent V13 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.  

 

V13 forklarede på dansk blandt andet, at  

 

Han har været politibetjent i 11 år. Han har primært arbejdet i Nuuk. 

Det hele startede med at T2 havde haft et skænderi med sin kæreste og den første patrulje havde for-

søgt at finde ham. Lidt efter kom der en anmeldelse om, at han ville begå selvmord. Kæresten 

nævnte en bil, som hun ikke kunne huske mærket på. De fandt ud af, at det var en stor sort amerika-

nerbil. Fra en tidligere episode vidste han, at T2 havde fået inddraget sit kørekort på grund af spiri-

tuskørsel. 

Han skulle føre dronen fordi T2 havde truet med at begå selvmord og truet med at køre ned i van-

det. 

Da han kørte på vejen op mod Suloraq, så han en sort amerikanerbil og han så T2 sidde på førersæ-

det og køre ned ad vejen mod Suloraq. De passerede hinanden. Han kan ikke huske, om han var 

alene eller om han var sammen med en anden kollega, fordi nogle gange kører han alene, når han 

skal flyve med dronen eller kører alene de fleste gange. Han kan huske, at andre kolleger også kørte 

ud for at lede. Så vendte han om og kørte tilbage efter T2. T2 var kørt ind i industrikvarteret og de 

kunne ikke finde ham til at starte med, men de fandt bilen lidt efter, og T2 var der ikke. Han havde 

efterladt bilen, så han ledte efter ham, hvor han blandt andet fløj med dronen. Så sikrede han bilen 

og kørte tilbage til stationen. 

Han havde tjekket Kriminalregistret før han kørte ud for at se, om T2 havde fået sit kørekort tilbage. 

Han har ikke genopfrisket sin hukommelse før han tog i retten, han har ikke kunnet finde sagen, 

men han kiggede på døgnrapporten og i Kriminalregistret. 
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Forklaringen blev oplæst på dansk. V13 vedstod forklaringen. 

 

Tiltalte forklarede supplerende på grønlandsk, at  

pisoqalaarnikuunermik ajutoornerullu kingorna kingunerlutsitsinikuulluni namminerminut. Oqalut-

tuarnera eqqaamalaarpara. Aappakunilu oqaluupput imminorusulluni, tassani aliasorujussuarami. 

Tassunga biilerluni Industrianut pulavoq illumut iserpoq qiallunilu eqqissinissami tungaanut.  

 

[…] 

 

V10 forklarede på grønlandsk blandt andet, at  

 

Inuttut ilisarisimanngilaa U2. Ilisimalernikuuaa kinaanersoq. 

Taamaallaat taartissat nalunaarutiginikuugaluarpai U2-mut tunngatillugu, taava taarsiimmat am-

mukarnikuugaluarpoq suliaq taamaatinniarlugu, taartissai tigoreeramigit. 

Kukkusumik pisoqarami, nammineq ajannikuugamiuk U2. U2 oqaluttoq, taava nammineq tiguga-

miuk U2 milorujunniarsarinikuugamiuk. Oqqatiusannermini taamatut pisoqarami. Nammineq 

pisooqataavnikuuvoq pisumut. Aserortoqarluni. Isumakkeerfiginikuuaa. 

Ilulissani pisoqarpoq, eqqaamanngilaa sumi pinersoq sivitsorami. Fiistimi naapipput. 

 

Anklageren foreholdt følgende for vidnet fra afhøringsrapport, bilag 3, side 2, 7. afsnit:”Han forkla-

rede, at T2 under gerningstidspunktet ikke havde forsøgt at stikke ham med kniven på noget tids-

punkt. Han forklarede, at de først var kommet i tumult da T2 tog fat på afhørte.” 

 

Vidnet bekræftede at han havde forklaret sådan. 

 

Foreholdt yderligere følgende fra samme afhøringsrapport, bilag 3, side 2, 7. afsnit, 2. pkt.:”Afhørte 

havde forsøgt at undvige. T2 fik taget fat på afhørtes rygsæk, hvorved afhørte havde forsøgt at 

stikke af. T2 trak på afhørtes rygsæk, hvilket medførte at de begge faldt til jorden, og afhørte tabte 

sin rygsæk og stak efterfølgende af til at han blev truet med kniv.” 

 

Vidnet bekræftede ikke at have forklaret sådan. 

 

Anklageren foreholdt herefter følgende for vidnet fra afhøringsrapport, bilag 3, side 2, 2. af-

snit:”Han forklarede, at T2 senere havde rettet personlig henvendelse til afhørte. T2 (T2) havde ta-

get fra afhørte; hans bærebar computer, og hans rygsæk.” 

 

Vidnet bekræftede at han havde forklaret sådan og tilføjede, at han også selv havde sagt undskyld til 

T2, og at han ellers kun havde bedt om erstatning og ikke anmeldt noget. Han var blevet bedt om at 

afgive forklaring og troede ikke at han havde anmeldt noget. 

Anklageren foreholdt herefter følgende for vidnet fra afhøringsrapport, bilag 3, side 2, 2. afsnit, 2. 

pkt.:”T2 havde under henvendelsen i øvrigt sagt, at han ikke kunne styre sig selv grundet beru-

selse.” 

 

Vidnet bekræftede ikke at have forklaret sådan. 

 

Anklageren ønskede herefter at foreholde bilag 2, side 2, 1. afsnit for vidnet fra hans afhøringsrap-

port. 

 

Forsvareren gjorde opmærksom på, at vidnet ikke havde afgivet forklaring på grønlandsk og at rap-

porten stod på dansk, hvilket var i strid med retsplejelovens § 346. 
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Anklageren foreholdt herefter bilag 2, side 2, 1. afsnit, som er følgende:”Da A fik at vide at afhørte 

var V10 havde A gået med en aggressiv fremtoning mod afhørte og forsøgte at tildele ham en knyt-

næveslag.” 

 

Vidnet kunne ikke bekræfte at have forklaret sådan til politiet. 

 

Anklageren foreholdt herefter videre følgende fra samme afhøringsrapport, side 2, 3. afsnit:”A var 

blevet tosset og taget en lommekniv op af lommen og foldede den ud og sagde:”Jeg stikker dig”. 

 

Vidnet kunne ikke bekræfte at have forklaret sådan og forklarede på grønlandsk, at 

 

Tassa oqqatileramik, imminnut tigupput milorujuteriaraluarpaa kisianni nammineq najummillu-

aqqagamiuk. Nunamut uppipput. Taava eqqisseqqugaluaramiuk, qimaaginnarpoq. 

 

Anklageren foreholdt herefter følgende fra samme afhøringsrapport, 4. afsnit:”A sagde dette meget 

højt 3 gange og gik ellers hen imod afhørte, og så ud til at han ville stikke ham.”  

 

Vidnet kunne ikke bekræfte at have forklaret sådan. 

 

Anklageren foreholdt herefter følgende fra samme afhøringsrapport, 5. afsnit:”Afhørte løb sin vej i 

frygt af, at han blive stukket med en lommekniv.”, hvortil vidnet forklarede, at han vidst nok havde 

forklaret sådan og forklarede videre på grønlandsk, at 

 

Eqqaamaniarpaa kaasarfimminiit ammunniarsarigaa, taava nammineq qimaaginnarluni. Oqaatsit 

suut atornerlugit eqqaamanngilaa aamma sivitsorami. 

Eqqaamanerluppaa savik nuinersoq, eqqaamaniarpaa kaasarfini kaagaa, naluaa salluliornersoq. 

Fistioriarmat qimaavoq, nalunngilaa fiitsi qanoq ingerlasinnaanersoq. 

Marluullutik isumaqatigiinnginnamik qimaaginnarpoq ajunnginnerumat avissaarunik. 

 

Vidnet spurgte hvorfor han bliver udspurgt, selvom han ikke har anmeldt sagen og tilføjede, at han 

kun har krævet erstatning. 

 

Anklageren foreholdt herefter følgende fra bilag 2, side 2, 5. afsnit:” Afhørte løb hen mod fodbold 

banen til nogle huse, som han kender. Her havde nogle bekendte ringet til politiet vedrørende hæn-

delsen.” 

 

Vidnet kunne ikke bekræfte at have forklaret sådan til politiet. 

 

På forsvarerens spørgsmål forklarede vidnet på grønlandsk, at 

 

U2-mut utoqqatserpoq taamani fiistimi pisoqarnera pillugu, nammineq aamma ajakkamiuk attor-

tussaanngikkaluaramiuk. 

 

Forklaringen blev oplæst på grønlandsk. V10 vedstod forklaringen. 

 

Tiltalte T2 forklarede supplerende, at det med kniven, de var fulde, men han ved der ikke var nogen 

kniv. 

 

Retsmødet blev herefter udsat på afholdelse af frokost, kl. 12.00. 

 

Retsmødet fortsatte kl. 13.00. 
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[…] 

 

V11 forklarede på grønlandsk blandt andet, at  

 

Politiinut tunniunnikuuaa kiinnamigut pullattoorami assut, taamaasiortanngimmata tunniuppaa. 

Fiisternikuullutik nangikkiaramik, taava nangikkiarfimminni oqaluussigami ineeqqami qaliani. 

Taava kasuttortoqarami, oqarami oqaasissaqaruni oqassasoq, oqaluussigami. Igalaap eqqaani nikor-

falluni oqaluussigami nikorfalluni, taava iserami siniffimmi issiasoq eqqaasaanut ingikkami, taava 

attuuanniusalermat nuannarinnginneraramiuk, uneriarluni attuuannileqqimmat mobilia kaasarfianiit 

siniffimmut nakkarmat, allamukarnerussammat mobilia tigoriarlugu igalaakkut milorujukkamiuk 

oqarfigalugulu aasinnaagaa mobilini silamut. Taava taanna oqarami aserorsimassasoq, taava oqarfi-

gigamiuk aserorsimanavianngitsoq igalaakkut alakkarpaat, aseroqqanngilaq.  

Nalugaluaramiuk kinaanersoq, nalunngisaminiit paasivaa U2-usoq, nalunngisaminut apeqqutigi-

nikuugamiuk nuummiuugunartoq taanna. Nalunngisaa assimik nassiussigami aperaluni taannaaner-

soq, taamaalilluni kinaassusersivaa. 

Taava ammukaramik mobiliniluunniit aanngilaa, taava imeqqereerlutik nammineq majuaqqikkami 

sunaaffa tappikaniittoq, tiguteriataarpoq aperitilluni naak mobilia. Taava takuaat mobilia tassaniik-

kunnaarsimasoq. Toqqusassippaani. 

Taava toqqusassitseqqanermini silaa tammallatsiarpoq. 

Uikkami kiinnamigut tukertippoq, marloriaanngikkuni pingasoria ersakkut tukertippoq, taava anil-

lammat takoqqinngilaa. Tukertippoq. 

Taava ammukarpoq ilaasa oqaluuppaat kina taamaaliorsimanersoq, namminerli naluaa kinaanersoq. 

Ilaasa ujaraluarpaat peqanngilarli. Mobilia ikumagaluarluni attaveerussimammat ilaata siarnguppaat 

angerlarniassammat. 

Angerlamut apuukkami qasugami sineqqaarpoq, taava sineriarluni nakorsiariarluni politeeqarfiliar-

poq. 

Kingusinnerusukkut U2 Naleqqami naapinnikuuaa, tassani aperivoq politiinut tunniunnikuunerinni 

aperivoq, oqaluttuarfigivaa susoqarsimaneranik, taava utoqqatserpoq. Taava oqarfigivaa 

akueralugu, kisiannilu pisoq pereermat politiit suliaq suliariumaaraat. 

Uluaa saamerleq pullappoq isaata tungaanut ameeqqallunilu. 

Ullut marluk niaqorluppoq. Allatigut kingunerlutsitsinngilaq. 

 

V11 forklarede på grønlandsk blandt andet, at hun havde anmeldt det til politiet da hun blev meget 

hævet i ansigtet, da de ikke plejer at gøre det, havde hun anmeldt det. 

De havde holdt fest, så talte hun med nogen på et værelse i 1. salen der hvor de holdt efterfest. Så 

blev der banket på døren, så hun sagde, at hvis vedkommende har noget at sige, så skal vedkom-

mende sige det, da hun talte med nogen. Hun talte med nogen stående ved vinduet, da han kom ind, 

sad hun på sengen og han satte sig i nærheden af hende, da han begyndte at berøre hende, var hun 

ikke glad for det, han stoppede og begyndte at berøre hende igen, og da hans mobil faldt på sengen 

fra hans lomme, tog hun hans mobil og smid den ud af vinduet så han kan kommet et andet sted 

hen, og sagde til ham, at han kunne hente sin mobil udenfor. Og han sagde, at den må være gået i 

stykker, hun sagde den sikkert ikke var gået i stykker, de kiggede ud vinduet, den var ikke gået i 

stykker.  

Hun vidste ikke hvem han var, men fra en bekendt fik hun at vide, at det var T2, hun spurgte en be-

kendt ind til ham, han var vist fra Nuuk. Hendes bekendt sendte et billede og spurgte om det var 

vedkommende, på den måde fik hun ham identificeret. Og da de gik ned, hentede han ikke engang 

sin mobil, og efter de havde drukket videre, gik hun op på værelset igen, det viste sig, at han var 

der, hun blev lige pludselig taget og blev spurgt om, hvor hans mobil var henne. Så, så de, at mobi-

len ikke længere var der. 

Så tog han kvælertag på hende. 

Mens han holdt kvælertag på hende, besvimede hun kortvarigt. 
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Da hun åbnede øjnene, blev hun trampet i ansigtet, hun blev trampet på kinden to- eller tre gange, 

da han gik ud så hun ikke mere til ham, Hun fik tramp.  

Så gik hun nedenunder og de andre spurgte om, hvem der havde gjort det, men hun vidste ikke, 

hvem han var. De andre ledte efter ham, men han var væk. Selvom hendes mobil var tændt havde 

den ingen forbindelse, så de andre ringede for hende hun kunne komme hjem.  

Hun var træt da hjem nåede hjem, så hun sov først, efter at have sovet konsulterede hun lægen og 

tog til politstationen.  

Senere hen havde hun mødt T2 i Naleraq, der spurgte han hende om hun havde anmeldt ham til po-

litiet, hun fortalte ham, hvad der var sket, så sagde han undskyld. Hun sagde, at det tog hun imod, 

men episoden var sket, og at politiet kommer til at behandle sagen. 

Hendes venstre kind var hævet med hudafskrabning op mod øjet. 

Hun havde hovedpine i to dage. Hun havde ikke mén på andre måder. 

 

[…] 

 

Vidnet forklarede videre på grønlandsk, at 

 

Sulilernissaminut atatillugu taarsiivigitinnissaminut qinnuteqarnikuuvoq. Taamani pisup kingorna 

ullut 14-it sulisussaalluni sapaatip akunnera sulinngitsoornikuugami pisoq pillugu.  

Mobiliminut atatillugu aamma taarsiivigitinnissaminut tunngasumik immersuinikuuvoq, allallugulu 

signaleerunnikuusoq nalullugu qanoq, kisianni pisup nalaani taamaalisimasoq. 

Nangikkiaqatigeqqinnikuuaa tassani utoqqatseqqippoq. 

 

I forbindelse med, at hun skulle begynde at arbejde, så havde hun søgt om erstatning. Dengang 

skulle hun arbejde i 14 dage, hun var ikke på arbejde i 1 uge på grund af episoden. 

Og med hensyn til mobilen, så havde hun også udfyldt et erstatningsskema og skrev, hun skrev, at 

der ikke længere var signal på den, hun ved ikke hvordan, men at det var sket omkring det tidspunkt 

hvor episoden skete. 

Senere hen har hun været til efterfest med ham igen, der sagde han igen undskyld. 

 

 

[…].  

 

V8 forklarede på grønlandsk blandt andet, at  

 

Taamani sulivoq aqqusinermiillutik taava vagtcentralimiit sianertoqarpoq. Taava vagtcentralip aall-

artippaani. Nammineq I6 aallartitaapput SAR 2-mik. Nalunngilaa ajutoortoqarsimasoq naluaali 

qanoq pisoqarsimanersoq. Arktisk Kommandomiit peqataapput inuit pingasut, taava nammineq I6 

ilaapput. Nalunngilaat Sermitsiap eqqaani pisoqartoq, taava Nuutoqqap nalaaniit takusinnaavaat 

Sermitsiap nalaani qaamasoqartoq, taava isumaqaleraluarput taannaasoq, kisianni qanilliartornerani 

takulerpaat taannaanngitsoq, taava anstaltip tungaanut sangupput. Taava takuaat umiatsiaq 

uninngasoq qaminngasoq. Qatserisartut siulliullutik taakunga apuupput suleqataat ilagalugu. Qatse-

risartunut ilaavoq suleqataa I7, taakku siulliullutik apussimapput, kisianni allat ajutooqataasut 

ornippaat.  

Taava nammineq I6 umiatsiap eqqaaniit misissorpaat, takuaat baajat karsi, inoqarpasinngilaq, 

inoqanngissorileraluarpaat.  

Taava I6 matua ammarpaa takulerpaallu iluaniittoqartoq. 

Iluaniittut SARimut nuunneqarput. 

Taava qatserisartunut ikineqartut SAR 2-mut ikineqarput, ajutooqataasut tamarmik ataatsimoortin-

neqarlutik. 

Kisianni paatsiveerunneqarpoq, oqarnaveeramik amigaateqarnerlutik. Eqqaamanngilaa ujaaseqqaar-

toqarnersoq. 
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Malugivaa I4 masattoq aamma I2, eqqaamavaa taakku marluk qiiasorujussuusut masallutik. 

Nuummut uternerminni ajunaaqataasut paatsiveerusimaartorujussuupput. Ilai oqarsinaanngitsut, ilai 

nikissinnaanngitsut, ilai kamattut, ilai apersortut susoqarsimanersoq, ilai isigisaarunneralersut ilai 

qiasut. 

Paasiniaasaqattaaraluarami kikkuusimanersut, kisianni iluamik akisinnaasoqanngilaq. 

Nalinginnaasumik Nuup eqqaani angalaneq ajorpoq, kisianni nalunngilaa Nuup eqqaa qanoq isik-

koqarnersoq. 

 

Videoklip I2 kl. 01.45 blev herefter fremvist for vidnet og vidnet forklarede på grønlandsk, at 

 

Takusinnaasaa malillugu Nuup eqqaaniipput Sermitsiap akiani.  Anstaltiugunarpoq nuisalaarpoq.  

Takusinnaavaa illoqarfimmiit nuisaannassasut. Nunami qulliit takusinnaavai. 

Nuummi qulleqarpoq, naluaa anstaltip eqqaani taamaattunik qulleqarnersoq taamani. Nalunngilaa 

massakkut qulleqartoq. 

 

V8 forklarede på grønlandsk blandt andet, at dengang var han på arbejde, hvor de var ude på gaden, 

så blev der ringet fra vagtcentralen. Så vagtcentralen sendte ham afsted. Han og V6 blev sendt af-

sted med SAR-2. Han vidste at der var sket en ulykke, men vidste ikke hvad der var sket. Fra Ark-

tisk Kommando deltog 3 personer, også ham selv og V6. De vidste at der var sket noget ved Ser-

mitsiaq, og fra omkring kolonihavnen så de, at der var noget lys, så de troede, at det var den, men, 

da de kom den nærmere så de, at det ikke var den, så de drejede mod anstaltens retning. Der så de 

en båd der holdt stille og den var slukket. Brandmændene var det første der nåede stedet sammen 

med deres kollega. Deres kollega V7 sejlede med brandmændene, det viste sig, at de var nået frem 

som det første, men de var på vej over til nogen andre der var forulykket med de andre.  

Ved siden af båden undersøgte han og V6 båden, de så en kasse øl, der så ud til, at der ikke var no-

gen personer til stede, de troede, at der ikke var personer. 

V6 åbnede døren og derinde så han personer.  

De tilstedeværende der var derinde blev flyttet til SAR 2, hvor alle de forulykkede blev samlet.  

Men der blev forvirring, de kunne ikke få frem om de manglede nogen. Han kan ikke huske om der 

i første omgang blev ledt efter nogen. 

Han bemærkede at V4 var våd, også V2, han kan huske, at de to græd meget og var våde.  

Mens de sejlede tilbage til Nuuk var de medforulykkede meget forvirrede. Nogle kunne ikke sige 

noget, andre kunne ikke røre på sig, andre var gale, og andre der spurgte, hvad der var sket, andre 

der sagde, at de snart ikke længere kunne se noget og andre der græd. 

Han forsøgte ad flere gange spørge ind til, hvem de havde været, men der var ingen der kunne frem-

komme med ordenligt svar.  

Normalt plejer han ikke at sejle ved Nuuk området, men han ved, hvordan der så ud i nærheden af 

Nuuk. 

 

Videoklip V2 kl. 01.45 blev herefter fremvist for vidnet og vidnet forklarede på grønlandsk, at 

 

Såvidt han kunne se, så var de i nærheden af Nuuk overfor Sermitsiaq. Det var vist anstalten man 

lige kunne skimte.  

Han kunne se, at de var til syne fra byen. Han kunne se lysene på land. 

Der var lys i Nuuk, han ved ikke om der var den slags lygtepæle i nærheden af anstalten. Han ved, 

at der i dag er lygtepæle. 

 

 

[…] 

 

Retten hævet kl. 15.52. 
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Medea Olsen 

Kredsdommer 
 

 

[…] 

 

 

Den 21. marts 2022 kl. 13.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen. 

Kredsdommer Medea Olsen behandlede sagen. 

[…] var domsmænd. 

Kaja Grønvold var tolk. 

 

Reglerne i retsplejelovens § 42 og § 52, stk. 2 er overholdt. 

 

Rettens nr. 1322/2021 

Politiets nr. 5505-97426-00001-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

cpr-nummer 1991 og  

T2 

cpr-nummer 1992 

 

 

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 14.42. 
 

 

 

Medea Olsen 

Kredsdommer 
 

 


