
Ulloq 9. oktober 2017 nal. 09.00 Sermersuup Eqqartuussisoqarfia Paamiuni eqqartuussiviup 

iluutaani tamanut ammasumik eqqartuussivoq. 

Eqqartuussisup […]-p suliaq suliarivaa. 

[…] 

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 42 aamma § 52, imm. 2 malinneqarput. 

 

Eqqartuussiviup nr. 663/2017 

Politiit nr. 5504-98020-00001-17 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

 

U qallunaatut nassuiaavoq, pisimasut aappaat pisimasoq katitussannguliivilluni. Niuerniarsimavoq 

politiilu alapernaarsuinermi biiliat nutaanngitsoq attartorsimallugu.  

U-p ikinngutiginerpaasa unitsippaat polterabend-eqatiginiarlugu. […]-imut qummukarlutik biilerput 

tassani polterabend aallartittussaasoq. 

[…] ataatsimik imaluunniit marlunnik ataasinnguartorpoq illoqarfiliartinnatik. 

Illoqarfimmeereerlutik najukkamut tassunga uteqqipput. Akunniliullugu -p imersivai shotsit Baileys 

aamma fishermann, taamaassorivaa. Angerlartinnagulu nuliassaa ilaquttani ilagalugit najukkami 

fiisterfimmut takkupput. 

 

Nammineq nuliani angerlalerlutik nuliata angajua X1 taakkualu anaanaat X2 tassanngaaniit 

aneqataapput. U-p takuaa biili illoqarfiup hashkunngiata eqqaani uninngasoq, tassani aamma 

fiistertoqarpoq suaartarfigitillunilu. Hashkunngip politiit kammagivallaanngilai. Taamaattumilli U-p 

tassani biilit uninngatikkusunngilai, annilaangagigamiuk arlaannik pineqaqinammat. Aalakoortutut 

misigisimarpianngilaq. Nuliata inerteraluarpaa, U neriorsuivoq mianersortumik ingerlaniarluni. 

Nalunngilaa taamaaliortussaanani. 

 

U arriitsunnguamik […]-ikkut ingerlavoq. Toqqaannaq angerlarniarpoq politeeqarfik saneqqullugu. 

Nitaangaatsinikuuvoq sumilu tamaani annertuunik apussineqartiterluni. Politeeqarfik angutinnagu 

misissueqqaarpoq soqarnersoq aqqusinikkullu ingerlaqqilluni. Tassanngaannaq takulerpaa inuk 

aqquserngup sinaatigut aggersoq. U-p eqqamarpianngilaa inuk arpalluni pisulluniluunniit 

aggernersoq. Taanna eqqaamanngilaa. Inuk takuvaa ½ - 1 meteritut ungasissuseqartoq. U-p aquut 

saamiup tungaanut sangutippaa unillunilu. Kisianni tassani inuk taanna attoqillareerpaa. 20 km/t 

ingerlavoq. U-p inuk takuinnarlugu bremserpoq. Uninngilaarnermi inuk aporpaa inullu taanna 

uppippoq. 

 

U ingerlaannaq anillappoq takullugu X3-usoq. X3 nikuippoq tupaqqarsimasillunilu. Taassuma U 

oqaluukkusunngilaa. X3-p ilagivai X4-mik kingulialik aamma X5. Taakkua U illoqarfimmiittoq 

takusimavaat. X3 ingerlavoq U-lu oqaluukkusunnagu. X3-p ikinngutaasa U oqarfigivaat 

imersimanerarlugu katittussaanerarlugu. 



 

X1 oqarpoq: ”Uangaana aquttunga, uangaana aquttunga! Soornguna aqqusinikkut arpattoq?” U 

nikallortorujussuuvoq. Ullut marluk qaangiuppata katittussaavoq. Eqqarsarsinnaanngilaq. X1-p U 

pinngitsaalivaa siornganilu ilaasut issiavianut ingitillugu namminerlu aquttarfianut ingilluni 

ingerlaqqippullu. Angerlamut X1 oqarpoq: ”Oqassaagut uanga aquttunga!”. 

 

Najukkaminnut apuupput biililu unitsinneqarpoq. X1 anaananilu ingerlapput. U X3-mut allappoq 

naapikkusullugu, kisianni akineqanngilaq. U imeqqilaarpoq, 3-4-nik ataasinnguartoqqippoq. 

Eqqarsarpoq qanoq iliussanerluni sunalu tamarmi niaquani kaavippoq. Innarpoq sininniassalluni. 

 

U X6-mit sianerfigineqarpoq, taassuma oqaatigivaa nalunaarutiginnittoqarsimasoq 

apuisoqarsimaneranik aamma imigassartorsimalluni ingerlatsisoqarsimaneranik. U-p akivaa X1 

aqussimanerarlugu. Ullaakkut kingusinnerusukkut U X6-mit sianerfigiteqqippoq, taanna oqarpoq 

marluullutik napparsimmaviliartariaqarlutik misissugassamik aveersikkiartorlugu. 

Napparsimmaviup tungaanut U-p suna tamaat nassuerutigivaa. Salloqqikkusunngilaq. Taanna 

pitinnagu X3-mut sms-imik nassitsivoq nassuertariaqarnerarluni. 

 

Ajutoornerup kingorna U-p politiinut sianersimannginneranut pissutaavoq, X3-p 

suleqataajumannginnera ilanilu ilagalugit piffimmiit ingerlasimanera. U-p nalilerpaa ajunngitsoq. 

Iluatsinngitsumik paasiniarsimagaluarpaa ajoqusersmanersoq. Namminerlu biiliniit X3 

anillaffigigamiuk ilaasa tikereersimavaat. Taakkualu X3-p qanilleqqunngilaat. U-p X3-p kiinaa 

takuaa tupaqqarpasittoq X3-lu qialersoq. X3-p ilani ilagalugit qimaguppoq ilaasalu U oqaluuppaat. 

Takuneqarsinnaasumik U malugisaqanngilaq JX-p ajoquserneranik. Taarpoq X3-llu ikinngutaasa 

takusinnaasaa asseqqavaat. Tusaavaa X3 qiarpaluttoq. U-p naluaa X3 aalakoorsimanersoq.  

 

U X1-minngaaniit pinngitsaalineqarpoq ilaasut issiaviannut ingeeqqullugu. X1 nammineerluni 

aquttarfimmut ingippoq oqalunilu ”uangaana aquttunga, uangaana aquttunga!” Ajutoorfimmiillu 

biilit ingerlallugit. U nikallorujussuarpoq oqaaseqaranilu. Iluamik eqqarsarsinnaanngilaq 

paasisinnaanagulu ilaquttaminut taamatut iliuuseqarsinnaagami. 

 

X1 sivikitsuararsuarmik ilagivaa. Arnat nammineerlutik Polterabend-ertik isumagivaat. U-p 

ilimagivaa X1-p imersimasinnaanera, naluaali. U-p eqqaamanngilaa X1 imersimanersoq. 

Nammineq eqqaamasani malillugit X1 aalakoorpasinngilaq. Imersimassagunarpoq U-llu 

naatsorsuutigivaa aalakoorsimassagunartoq. U-p naluaa X1 imigassarsunninnersoq taama 

qanillitiginnginnamiuk. 

 

X6 sianeqqaarmat U oqarsimavoq X1 ingerlatsisuusimanerarlugu normualu oqaatigalugu. 

Kingusinnerusukkut X6 sianeqqimmat U-p misissugassamik aaversinnissaa pillugu, U eqqarsarpoq 

nammineq iliuuserisani allamut pisuutitsissutigisinnaanagu. X6 takkummat U X6-mut nassuerpoq 

napparsimmaviliarpullu tassani misissugassanik marlunnik aaverneqarpoq. 

 

Illersuisumit apersorneqarluni U nassuiaavoq eqqaamanagu X3 tusiannersoq ikinngutini sisamat-

tallimat ingerlaqatigalugit qimagummat. U-p takuaa X3 uppittoq. Namminerlu niuvoq takullugulu 

X3 ingerlaannaq nikuittoq. 

 

X1 ilisarisimagaanni taava X1 kimigiisernikkaarujussuuvoq naalagaaniartuullunilu. U 

maleruutiinnarpoq X1-p piumasaanut, namminermi suli tupaqqagami.  

 



[…] 

 

Suliaq naammassineqarpoq. 

Eqqartuussineq taamaatinneqarpoq nal. 12.00 

 

***  

 

Den 9. oktober 2017 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen 

Paamiut Kredsret. 

Kredsdommer […] behandlede sagen. 

[…] 

 

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

 

Rettens nr. 663/2017 

Politiets nr. 5504-98020-00001-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

 […] 

 

 

T forklarede på dansk, at episoden skete 2 dage før han skulle giftes. Han var ude at handle og 

havde lånt politiets gamle patruljebil. T blev antastet og hentet af sine bedste venner for at holde 

polterabend. De kørte op til […] hvor polterabend skulle starte.  

 

T drak 1 eller 2 genstande før de tog til byen. Efter byturen tog de tilbage til samme adresse. Midt i 

mellem har T drukket shots i form af Baileys og fishermann tror han nok. Før han skulle hjem, kom 

hans kommende kone med sin familie og sluttede sig til festen på adressen.  

 

Da han og konen skulle hjem, gik konens storesøster X1 og deres mor X2 med ud fra adressen. T så 

på bilen der holdt parkeret nede ved byens hashkonge, der også holdt fest med larm og tilråb. 

Hashkongen var ikke særlig gode venner med politiet. T ville derfor ikke lade bilen holde på stedet, 

idet han var bange for, at der ville ske den noget. Han følte sig ikke særlig beruset. T´s kone 

prøvede at tale ham fra det, men T lovede at ville køre forsigtigt. Han vidste godt at han ikke må.  

 

T kørte langsomt fra […]. Han ville køre direkte hjem og skulle forbi politistationen. Det havde 

sneet meget og der var store snebunker overalt. Før han nåede politistationen, ser han efter om der 

var nogen, og fortsatte på vejen. Pludselig så han en person der kom fra sidestien. T husker det lidt 

svagt, om personen kom løbende frem eller om hun kom gående. Det husker han ikke. Da han så 

personen var afstanden ca. ½ -1 meter. T drejede rattet mod venstre og stoppede. Men da havde han 

nået at snitte personen. Han kørte omkring 20 km/t. T trådte på bremsen idet han så personen. Lige 

før han stoppede, ramte han personen der faldt.  

 



T gik straks ud og så at det var X3. X3 rejste sig op og virkede meget forskrækket. Hun ville ikke 

tale med T. X3 var sammen med en der hedder X4 til efternavn og X5. De havde set T i byen. X3 

gik væk og ville ikke have noget med T at gøre. X3´s veninder sagde til T, at han har drukket og 

han skulle giftes.  

 

X1 sagde: "Det var mig der kørte, det var mig der kørte! Hvorfor løb hun på vejen?" T var helt 

nede. Han skulle giftes om 2 dage. Han kunne slet ikke tænke. X1 tvang T til at tage plads på 

passagerforsiden og hun selv satte sig bag rattet og kørte videre. På vejen hjemad sagde X1: "Vi 

skal sige at det var mig der kørte!" 

 

De kom frem til privatadressen og bilen blev stoppet. X1 og moderen gik væk. T skrev til X3 for at 

mødes med hende, men hun svarede ikke. T begyndte at drikke lidt igen, ca. 3-4 genstande drak 

han. Han tænkte hvad han skulle gøre og alt fløj inde i hovedet på ham. Han lagde sig til at sove.  

 

T blev ringet op af X6, som oplyste at have fået en anmeldelse om påkørsel og spirituskørsel. T 

svarede, at det var X1 der kørte. Senere om morgenen blev T ringet op af X6 igen, som sagde at 

sammen skal de køre til sygehuset for at får taget blodprøver. På vejen ned til sygehuset erkendte T 

det hele. Han vil ikke længere lyve. Før det, havde han sms-et til X1, at han blev nødt til at erkende.  

 

Grundet til, at T ikke ringede til politiet efter uheldet var, at X3 ikke ville samarbejde og gik fra 

stedet sammen med de andre. T vurderede, at hun måtte have det fint. Han havde forgæves forsøgt 

at finde ud af, om hun var skadet. Da han stig ud af bilen ud til X3, var de andre omkring hende. De 

andre ville ikke lade ham komme X3 nærmere. T så kun JX3´s ansigt der virkede chokeret og at X3 

begyndte at græde. X3 begyndte at gå væk sammen med de andre, og øvrige andre snakkede med T. 

T bemærkede ikke synlige skader på X3. Det var mørkt og hans udsyn blev spærret af X3´s venner. 

Han hørte at X3 græd. T ved ikke om X3 var beruset.  

 

T blev tvunget til at sætte sig på passagersædet af X1. Det var X1 der selv satte sig ind i førersædet 

og sagde: "Det var mig der kørte, det var mig der kørte!" Hun kørte videre fra uheldsstedet. T var 

helt nede og sagde ikke noget. Han kunne ikke rigtig tænke og forstod ikke, at han kunne handle 

sådan mod sin familie.  

 

Han var sammen med X1 i meget kort tid. Kvinderne holdt deres del af polterabend. T formodede, 

at X1 måtte have drukket, men ved det ikke. T husker ikke, om X1 har drukket. X1 virkede ikke 

beruset sådan som han husker det. Hun har nok drukket og T regner med, at hun formentlig var 

beruset. T vidste ikke, om X1 duftede af spiritus, fordi han ikke kom så tæt på hende.  

 

Ved X6´s første opkald, havde T sagt, at det var X1 der kørte og oplyst hendes nummer. Senere, da 

X6 ringende igen for at der skulle tages blodprøver fra T, tænkte T, at han ikke kunne være bekendt 

med at lade en anden tage skylden for hans handling. Da X6 kom, erkendte T overfor X6og tog til 

sygehuset og fik taget 2 blodprøver.  

 

Afhørt af forsvareren, forklarede T, at han ikke husker, om X3 haltede da hun gik videre med sine 

4-5 veninder. T så X3 faldt ned. Han stig ud og så, at X3 rejste op med det samme.  

 

Hvis man kendte X1, så er X1 en meget insisterende og dominerende person. T lod sig rive med ved 

at følge X1´s krav, da han selv var stadigvæk i chok.  

 



[…] 

 

 

Sagen sluttet. 

Retten hævet kl. 12.00 

 

 

 

[…] 
 


