
Den 5. juli 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen 

Midlertidig kredsdommer Eva Skov behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

 

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

 

Rettens nr. 763/2018 

Politiets nr. 5505-97321-00002-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

Kalaallisut: 

U qallunaatut nassuiaavoq, imerniartarfimmiit videoliami takuneqarsinnaasoq namminiusoq. 

Aappani ikinngutinilu arnaq illoqarfimmeeqatigai. […] unnuk taanna 10-15-inik immiaarartorpoq. 

Eqqarsaatai ajorput, tassami meeraalluni arsaattartut sungiusaasuannik kinguaassiuutitigut 

atornerlunneqarnikuuvoq. Imigassap eqqarsaatit annikillisippai. Nikallungavoq. Paarlikkoorpoq 

matukkullu atisaajartarfimmut iserluni. Papkasseeraq nerrivimmiittoq ikittaammik kukuppaa. 

Tamanna sivisunngilaq. Tamatuma kingorna ingerlavoq. […] naatsiaanillu panertunik pisilluni, 

taavalu allamut imerniartarfimmukarpoq, […], tigusarineqartiganilu akunnerup ataatsip missaa 

tassaniippoq.  

 

Aappani ikinngutaalu arnaq ilagai. […] aamma aappaa ikingutaalu isersimapput. Akunnerit marluk 

miss. sioqqullugit imerniartarfimmut apuupput, immiaaqqanillu pisipput. Anilluni pujortariartorpoq. 

Pisimasut pillugit ajortunik eqqarsaateqarpoq. […] kukuppaa. Ajoqusigaqarusunngilaq. Pisoq 

ajuusaarutigaa. Kukutsigami eqqarsaatiginngilaa aappani imerniartarfimmiittoq. Sooq 

taamaaliornerluni nassuiaatissaqartinngilaa. Aamma viinnisornikuuvoq unnullu taanna 

aalakoortorujussuuvoq. Unnuk taanna pisut tamaasa eqqaamasinnaanngilai.  

 

Aappaa Nuummi najugaqarpoq sulilu aappariipput. Unnuk taanna aappaani oqqateqatigaa igasoq 

X1 umiarsuarmi suliffiginikuusamini sulisuusoq pillugu. Kamaatilaarput namminerlu tamanna 

nikallungassutigaa.  

 

Aappani ajoquserniarlugu papkasseq kukunngilaa. Ulloq taanna tigusaagami illersuisuni 

oqaloqatigigamiuk aatsaat kinguaassiuutitigut atornerluinerit eqqartorpai. Siornatigut 

eqqartornikuunngilai, isiginerlugaanissani annilaanngatigigamiuk.  

 

Imerniartarfik qisummik sanaajuvoq. Ullumikkut takusinnaavaa ikuallatsitsinini inunnik 

ajoqusiisimasinnaasoq, tamannali unnuk taanna eqqarsaatiginngilaa. Eqqarsaatit takkummata 

ikiortissarsiorluni nillianeruvoq. 
 

 



T forklarede på dansk, at det var ham, der var med på videooptagelsen fra […]. Han var i byen med 

sin kæreste og en veninde. Han drak 12 - 15 øl den aften på […]. Han havde dårlige tanker, fordi 

han blev udsat for seksuelle krænkelser af en fodboldtræner som barn. Alkoholen dæmpede 

tankerne. Han var nedtrykt. Han gik ind i entreen og gik videre ind af en dør til garderoben. Der var 

en lille papkasse på et bord, som han satte ild til med en lighter. Det tog ikke så lang tid. Derefter 

gik han. Han gik ned til […] og købte chips og gik derefter over på et andet værtshus, […], hvor 

han var i ca. 1 time, inden han blev anholdt. Det var en voldsom anholdelse.  

 

Han var sammen med sin kæreste og hendes veninde. Da han var på […], var kæresten og veninden 

også derinde. De var ankommet til værtshuset ca. 2 timer tidligere, hvor de købte øl. Han gik ud for 

at ryge. Han havde dårlige tanker om det der var sket. Han satte ild til […]. Han ville ikke skade 

nogen. Han er ked af det, der er sket. Han tænkte ikke over, at hans kæreste var på […], da han 

tændte ild. Han kan ikke give nogen forklaring på, hvorfor han gjorde det. Han havde også drukket 

noget vin og var meget fuld den aften. Han kan ikke huske alt, hvad der foregik den aften.  

 

Hans kæreste bor i Nuuk, og de er stadig kærester. Den aften havde han skændtes med sin kæreste 

om en kok ved navn X1, som arbejder på et skib, hvor han har været ansat. De var blevet lidt 

uvennner, og det havde også gjort ham nedtrykt. 

 

Han satte ikke ild til papkassen for at skade sin kæreste. Det var for at få hjælp. Han har først talt 

om de seksuelle krænkelser, da han talte med sin forsvarer samme dag, han blev anholdt. Han har 

ikke talt om det før, fordi han var bange for at blive set ned på.  

 

[…] er opført i træ. I dag kan han godt se, at ildspåsættelsen ville kunne skade mennesker, men det 

tænkte han ikke på den aften. Det var et råb om hjælp, fordi tankerne kom frem. 

 

[…] 


