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EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI 

EQQARTUUSSUTIP 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

QAASUITSUP KREDSRET 

 

Ulloq 10. marts 2017 Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsumit suliami 

sul.nr. QAA-KAN-KS-0056-2017   Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Cpr.nr. […] 

Iginniarfik […] 

3955 Kangaatsiaq 

 

Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5509-97431-00001-17 

 

oqaatigineqarpoq imaattoq 

 

 E Q Q A R T U U S S U T: 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Unnerluussut 

Unnerluussissut 23. januar 2017-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 

24. januar 2017. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq 

 

Pinerluttulerisarnermi inatsit § 88 – Nakuuserneq – 

Ulloq 1. januar 2017 nal. 0500 missaani, najukkami […]-mi Iginniarfik, 3955 Kangaatsiaq, I1 

aamma I2 annersarsimallugit, I1 utertataassat karsitaanik taliatigut anaagamiuk 5 cm-tut 

takitigisumik amiiakalatserlugu, kiisalu I2 taamatut anaagamiut 6,5 cm-tut takitigisumik 

taliatigut amiiakalatserlugu. 

 

Taarsiisoqarsinnaaneranik ilimasaaruteqartoqarpoq. 
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Pinerluttulerinermi inatsit § 86, § 12 –mullu naleqqussaqqillugu – toqutseriarneq – 

Ulloq 1. januar 2017 nal. 0500 missaani, najukkami […]–mi Iginniarfik, 3955 Kangaatsiaq, savik 

29 cm-mik tajkitigisoq atorlugu, I3 toqoriaramiuk, unnerluutigisaasummi I3 niaquatigut 3 cm-ik 

takitigisumik kilerlugu ikileramiuk, aammalu isaatigut saamerlikkut 

1 cm-mik kileramiuk kiisalu 5,5 cm-ik takitigisumik tukimut sammisumik qungasiatigut 

kileramiuk, tamatumanilu I3-ip inuuneranik navianartorsiortitsilluni. 

 

Taarsiisoqarsinnaaneranik ilimasaaruteqartoqarpoq. 

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

 

1. Ukiuni sisamani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimiittussanngotinneqarneq. 

2. Pinerluttulerinermi inatsit § 166, imm. 2 toqqammavigalungu immikkoortoq 2-mi savik,    

  (isumannarinninnermi nalunaarsuummi nr. 1) atorneqartoq arsaarinnissutigineqassasoq. 

 

U pisimasoq 1-imi pisuunnginerarpoq eqqaamasaqannginnami.  

U pisimasoq 2-imi pisuunnginerarpoq eqqaamasaqannginnami.  

 

U-imut illersuisoq piumasaqaateqarpoq immikkortoq 2-mi toqutseriarnermut 

pingitsuutinneqassasoq. 

Ukiumi ataatsimi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiitussanngortinneqassasoq 

taannalu pisinnanngippat ukiuni marlunni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiitussanngortinneqassasoq 

 

Uppernarsaasiineq 

 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U, I3, I2, I4, I5 nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigineqartup, U, nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 21. 

februar 2017-imeersumi issuarneqarpoq. 

 

Ilisimannittut, I3, I2, I4, I5, nassuiaataat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 21. 

februar 2017-imeersumi issuarneqarput. 

 

Pappiaqqatigut uppernarsaatit 

Saqqummiunneqartunit ersersinneqarpoq: 
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Pisimasoq 2 - ilanngussaq 19 nakorsap politiinut uppernarsaataa 

Pisimasoq 2 – ilanngussaq 20 assilisat 

Pisimasoq 1 – ilanngussaq 2 eqqartuussisut suliaannik allassimaffik 4. januar 2017-meersoq 

Pisimasoq 1 – ilanngussaq 24 eqqartuussisut suliaannik allassimaffik 4. januar 2017-meersoq 

 

Pappiaqqatigut uppernarsaatit 

Ersersinneqarpoq : 

Nakorsap politiinut uppernarsaataa: 

 

5. Misissuinermi nassaarisat: 

Qungasiani talerpiata tungaani qungasiata tuiatalu akornani takuneqarsinnaavoq kilerneq 5,5 

cm-itut takitigisoq. Kilerneq ammaannarpoq 0,5 cm-itut silitsigaluni. Kilernerup itissusia 

naatsorsorneqarsinnaanngilaq tassa kilerneq ullunik marlunnik nutaanngitsigimmat 

nimersimaneqarsimallunilu. Kilerneq taqarsuup mannguata killinganiippoq. 

 

Aamma takuneqarsinnaavoq isaata saamerliup iluani killingani kilerneq. Iluusaatigut 

kapitilluni kilernertut nalilerneqarpoq. Itissusia nalilerneqarsinnaanngilaq sinai 

katinneqarsimammata (kilerneq ullunik marlunnik pisoqaatigivoq) Aamma tamaani 

takuneqarsinnaapput kimillatsiternerit. 

Niaquata naqqani saamiata tungaani anaatinnermi kilerneq 3 cm-itut takitigisoq. Qaavata 

saamiata tungaani kilerneq ikkattoq 2 cm-itut takitigisoq sigguisa alliit talerpaiata tungaani 

kimillanneq 1,5 cm-itut takitigisoq. 

 

Pisimasoq 1-2, ilanngussaq 22, nakorsaanerup ilitsersuutaasumik nalunaarutaa 11. januar 2017-

imeersoq. 

 

Politiit noqqaassuteqarnerisigut tamatuuna ilitsersuutaasumik nakorsaanerup nalunaarutaa U 

cpr.nr. […], najugaqartoq […], Iginniarfik, 3955 Kangaatsiq pillugu. 

 

Tamanna pillugu politiit noqqaassut 04/01-2017 nassiussimavaat. Politiit nalunaarusiaat 

ilaavoq, taannalu atuarneqarsimalluni. 

U-p politiassistenti takkuteqatigivaa, taannalu kinaassusaanik uppernarsaavoq. 

 

Misissuinerit pipput Aasiaat napparsimmavianni ulloq 06/01-2017. Misissuineq pivoq oqalutsi 

X3 ikiortigalugu. 

 

Meeraanera: 
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U (U) Aasianni inunngorsimavoq, Kangaatsiamili alliartorsimalluni 1992-imiilli Iginniarfimmi 

najugaqarsimalluni. Angutaa ajoqiuvoq arnaalu siusinnerusukkut suliffeqartarsimagaluarpoq, 

maannakkulli angerlarsimaannalersimalluni qitermigut ajoqusersimanini pissutigalugu, 

tallimanik qatanngutissaqarpoq. Namminerlu qatanngutivimmini arfiniliusuni nukarliup 

tulliulluni. Meeranigissaarsimavoq kisiannili tamanna eqqaamasaqarfigivallaanngilaa. 

Sumiginnagaanikuusimaneranik pasinartoqanngilaq. Oqaatigivaa angerlarsimaffimminni 

imigassartortoqartarsimasoq kisiannili atuipiluffiunngitsumik. 

 

Atuarnera ingerlasimanera: 

Meeqqat atuarfianni 10. klasse naammassinikuuaa. Atuarnermini ajornartorsiuteqarsimanngilaq 

qinngasaarneqartarsimananilu. Nammineq isumaqarpoq akunnattumik piginnaaneqarsimalluni, 

ilinniagaqarsimanngilarli. 

 

Inuttut atugarisat: 

Katinnikuunngilaq. Arlaleriarluni sivikitsuinnarmik aappaqartarsimavoq. Pingasunik 

meeraqarpoq, kisiannili arlaannaalluunniit najunngilaa annikitsuinnarmillu 

atassuteqarfigisarlugit. Maannakkut arlaannaalluunniit Iginniarfinni najugaqanngilaq. Imminut 

inunnut nalinginnaasumik akuusinnaasutut nalilerpoq inunnut taqisimasuunani. Oqarpoq 

inuiaqatigiiarannguullutik kikkut tamarmik imminnut nalunngillat imminullu takusarlutik, 

”nuannarineqanngilaq inuiaqatigiiarannguit akornanni aaqqiagiinngeqatigiinneq” 

Aperineqarluni nalunnginnera inuit allat qanoq isumaqarfigineraanni, oqarpoq tamanna 

nalullugu. Siusinnerusukkut nakuusertoqartarnikuuvoq, immaqa ukiumut marloriarluni 

tamannalu pisarpoq imigassartortoqarsimatillugu, aperaaralu isumaqarnersoq allat ersigigaanni. 

Tamanna eqqarsaatigisarsimanngilaa. 

Maannakut attartukkamini illumi najugaqarpoq. Aalajangersimasumik ukiup ataatsip missaani 

aappaqarsimavoq oktober 2016-miillu aappani najugaqatigalugu. 

 

Timikkut: 

Peqqissuuvoq. 

 

Tarnimigut: 

Imminut tarnikkut peqqissutut isigivoq. Tarnimigut napparsimalersimanissamik 

malunniutoqarnikuunngilaq nipinillu tusaasuuneq ajorpoq takorruugaqassananilu, taarnerata 

nalaani immaqa nikallungasinnaasarpoq. Kisiannili nikallunganermik misigisaqarani. Journalia 

malillugu siusinnerusukkut pisimasoq nakorsaatitorneq, ilimagineqarluni imminut 

toqunniarsimasoq. Tamannali kingusinnerusukkut miserratigisimallugu. Tamanna pisimasoq 

pisimavoq imigassartorsimatilluni. 
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Nakorsaatit: 

Atuisuunngilaq. 

 

Imigassaq, Tuba ikiaroornartullu: Ullormut cigarettit 10-15 pujortartarpai. Oqaatigivaa 

qaammammut ataaseq marloriarluni imigassamik aalakoornartulimmik imertarluni pinerit 

tamaasa 10-15-it imertarlugit. Atuipiluttutut imminut isiginngilaq. Piffissap ilaanna 

ikiaroornartumik pujartartarnikuuvoq, tamannalu aasakkuunerusoq pisarluni 

aningaasassaqaraangami. Ilaatigullu ullut tamakkiallugit atuisuusarnikuulluni. Kingullermik 

novemberimi hashimik pujortarpoq uanilu pisimasumut atatillugu pujortarsimanngilaq. 

Aanngaajaarniutinik allanik atuisuunngilaq. 

 

Sulineq: 

Oqaatigineqareersutut ilinniagaqanngilaq. Atuarfimmiit anigamili aalisarnermik 

inuussutissarsiuteqarpoq, ataatami umiatsiaaraa attartorlugu. Sivikitsumik […]-itut 

sulinikuuvoq ilutigitillugulu meeqqat […] ikiuuttarsimalluni. Eqqaamanngilaa qanga qanorlu 

sivisutigisumik. Ukiarmili oktoberip missaani Pilersuisumi orsiisarfimmi sulilerpoq sapaatillu 

akunneranut nalunaaquttap akunneri 30-35-it sulisarluni. 

 

Matumani pisut pillugit:  

Tamakkua pisimapput 1/1 ullaakkut nal.arferngup missaani. U pisoq pillugu sunnguamil-

luunniit eqqaamasaqanngilaq. Ilisimatitsissutigineqartut malillugit aallarniutaasimavoq 

aappanilu oqatsilersimagamik. U tamanna aamma eqqaamanngilaa sunalu oqqannermut 

pissutaasimanersoq. U unnuup unnuallu ingerlanerani immiaaqqanik imigassanillu kimittuunik 

imingaatsiarsimavoq. U oqaatigivaa siusinnerusukkut kimittuunik imigassartorsimanerminut 

atatillugu eqqaamasaaruttarsimalluni. Tamannalu pisarsimanerarpaa ukiumut ataaseq 

marloriarluni, taamatullu aamma siusinnerusukkut taamatut ilinermini 

nakuusertarsimagunarluni, tamannali eqqaamasinnaanngilaa taamaattumillu aamma 

oqaatigisinnaanagu kingorna allat imminut qanoq oqarsimanersut qanoq pisoqarsimanera 

pillugu. 

 

Misissuinermi takuneqarsinnaasut: 

Pineqartoq attavikkuminarpoq tukummaarilluni pisunullu ilisimasaqarluarpasilluni. U nipigut 

nalinginnaalluinnarpoq takorruuineranillu malunnaateqanngiluinnarluni. Timaatigut 

misssuinermi nalinginnaasuuvoq aavata naqitsinera 147/84, uummataata tillinnera 70. Niaquata 

qaavani talerpiata tungaani kilerneq annikitsoq mattuserneqarsimasoq. Taavalu aamma 

pernerani saamerlermi 6-7 cm-itut takitigisumik amiialaterneq. 

 

Naliliineq: 
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Takussutissaqanngilaq tarnimigut napparsimaneranik maannakkut imaluunniit 

siusinnerusukkut. U piffissap ilaani imigassamik aalakoornartulimmik annertuumik 

atuisuusarsimavoq taamaannerminilu ataasiakkaani susoqarsimaneranik 

eqqaamasaaruttarsimalluni, tassunga atatillugu nakuuserniartarsimalluni. 

 

Eqqartuussisut suliaannik allassimaffik 4. januar 2017-imeersoq: 

 

Ulloq 4. januar 2017 nal. 11.13 Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfia Kangaatsimi, Aasiaat 

eqqartuussiviata initaani tamanut ammasumik televideokkut Ilulissanut attavikkamik 

eqqartuussivoq. Eqqartuussisuuvoq Nicolaj Geisler. 

 

Eqqartuussivimmit suliarineqarpoq  

sul.nr. QAA-KAN-KF-0007-207   Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Cpr.nr. […] 

Iginniarfik […] 

3955 Kangaatsiaq 

 

Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr.-a 5509-97431-00001-17. 

 

Unnerluussisussaatitaasut sinnerlugit najuuppoq Karl Christensen Kajussen. 

 

Unnerluutigineqartumut illersuisutut ivertinneqarsimasoq Jørgen Svane najuuppoq. 

 

U, sassartinneqarpoq. 

Unnerluussisussaatitaasunit oqaatigineqarpoq pasineqartoq tigusaasimasoq ulloq 3. januar 

2017, nal. 11.35. Pasineqartup piffissaq tigusaaffini uppernarsarpaa. 

Pasineqartoq ilisimatinneqarpoq oqaaseqartussaatitaannginnerminik, nalunaarpoq 

oqaaseqartarumalluni. 

 

Saqqummiunneqarput: 

- Noqqaassut 4. januar 2017-meersoq kiisalu suliap pappialartai ungalusat Qaasuitsup 

politiineersut, Aasianni, eqqartuussiveqarfiullu ulloq 4. januar 2017 tigusimasai 
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noqqaassutigineqarluni pasineqartoq ulluni 28-ni nammineersinnaajunnaartinneqassasoq 

innersuussutigineqarluni eqqartuussisarnermi inatsimmi § 359, imm. 1, nr. 2, litra c, tulliullugu 

eqqartuussisarnermi inatsimmi § 359, imm. 2, makkuninnga unioqqutitsisimasutut 

 

Tigummigallagaanissaanut noqqaassut atuarneqarpoq. 

 

SASSARTITSINISSAMUT NOQQAASSUT  

 

Ilanngullugit suliap pappialartai nassiunneqarput suliami illuatungeralugu 

 

U 

Cpr.nr. :[…] 

Najugaq: […] Iginniarfik, 3955 Kangaatsiaq 

 

Inussiarnersumik noqqaassutigissavara suliami inatit tunngaviusoq naapertorlugu 

killisiuisoqassasoq. 

 

Pineqartoq tigusarineqarpoq ulloq 3. januar 2017 nal. 11.35. 

 

Tigusarineqartoq pasineqarpoq makkuninnga unioqqutitsisimasutut  

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi  § 88 – nakuuserneq 

Ullormi 1. januar 2017 nal. 05.00 missaani najukkami […] Iginniarfimmi, Kangaatsiami, I1 

aamma I2 nakuuserfigigamigit, pasineqartup puujaasaaqqanik utertitassanik karsimik I1 

taliatigut kileramiuk 5 cm-itut takitigisumik kimillanneqalersillugu, kiisalu I2 taliatigut 

karsimik taassuminnga anaagamiuk kilerlugu 5 cm-itut takitigisumik kimillanneqalersillugu. 

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 86 tak. § 12 – inoqammik toqutseriaraluarneq 

Ullormi 1. januar 2017 nal. 05.00 missaani najukkami […] Iginniarfimmi, Kangaatsiami, savik 

29 cm-itut takitigisoq atorlugu, I3 niaquata naqqatigut kileramiuk 3 cm-itut takitigisumik 

kilerneqalersillugu, I3 kiinaatigut isaata eqqaatigut kileramiuk 1 cm-itut takitigisumik 

kilerneqalersillugu, kiisalu I3 qungasiatigut sanimut 6,5 cm-itut takitigisumik kilerlugu taanna 

passunneqartariaqalersillugu nunaqarfiup nakorsiartarfiani, taamaalilluni I3 inuuneranik 

ulorianartorsiortillugu. 

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 359, imm. 1 nr. 1, litra a malillugu pasineqartoq 

sassartinneqartpoq noqqaassutigineqarluni ulluni 28-ni tigummigallagaanissaa, 

tunngavissaqarmat pasilliutigissallugu inatsisinik imaannaanngitsumik unioqqutitsisimanera. 
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Ilanngullugu innersuussutigineqarpoq  

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 359, imm. 1, nr. 2, litra c, suliassami pissusiusut malillugit 

aalajangersimasunik tunngavissaqarmat pasilligaasup suliassami malersuiniarneq 

ajornakusuulersinniarsinnaagaa, pingaartumik paasiniaanissamut aqqutissanik piiaanikkut 

imaluunniit allanut mianersoqqusinikkut imaluunniit sunniiniarnikkut. Tassani pineqarmata 

ilisimannittut inuit pingasut suliassamut atatillugu suli killisiorneqarsimanngimmata. 

 

Tulliullugu  

 

Innersuussutigineqarpoq eqqartuussisarnermi inatsimmi § 359, imm. 2, pasineqartoq 

sassartinneqarpoq noqqaassutigineqarluni ulluni 28-ni tigummigallarneqarnissaa, pasilligaasoq 

immikkut sakkortusaataasumik pasitsaanneqarmat pasilligaasoq immikkut imaannaanngitsumik 

unioqqutitsisimasoq inatsisini aalajangersakkanik atortitsiniaanissami 

iperarsimaneqarsinnaanani. 

 

Pingaartumik uani innersuutigineqarpoq immikkut sakkortuumik pasitsaanneqarmat 

ilisimannittut nassuiaataat, uppernarsaatit assilisat kiisalu nakorsap politiinut uppernarsaataat 

aamma nakorsap oqaaseqaatai, kiisalu saassussinerit peqqarniissusiat pingaartumik 

ikorfartuiffigineqarmat pasineqartoq minnerpaamik pingasoriarluni Isaksen niaquata naqqatigut 

kilersimammagu passunneqartariaqartunik ajoquserlugu inuunneranik 

navianartorsiortitsinermik kinguneqartumik. 

 

Aasianni politiit, 4 januar 2017  

 

p.p.v 

atsiortoq 

[…], pa. 

 

 

Pasineqartoq pisuunnginnerarpoq, eqqaamasaqannginnini pissutigalugu aalakoorsimagami. 

Unnerluussisup saqqummiivoq uppernarsaasiillunilu: 

 

-    Arsaarinninnermi nalunaarusiaq:  

Kosternr. 1, Neqinut savik 29 cm. takitigisoq, tigummivia plastik qernertoq 14 cm, savittaa 

manngertornisinnaanngitsoq 15 cm, tigummivia 4,5 cm-itut silitsigaaq nuuani 3,5 cm-itut. 
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Kalaallit Nunaanni Politimestereqarfimmit attartornissamik inniminniineq 1. januar 2017-

meersoq. 

 

Telefax Air Greenlandimut attartornissamik inniminniineq 2. januar 2017-imeersoq: 

 

Kinguaattoornerit pissutigalugit politiit attartorniarnerat Iginniarfimmut pisinnaanngilaq. Disko 

Linep helikopteriuterput attartornikuuaa taakkualu maskinamik atuisinnaatitaaneq pigalugu. 

Aqagu ullaaralaaq A350 Ilulissaniit aallartinniarsarivarput. Pilersaarutillu nassiutissavagut 

twilight tabel nutarsareerpat. 

 

Nakorsap politiinut uppernarsaataa I3 pillugu, immikkoortortaq 5: 

Qungasiata talerpiata tungaani, qungasiata tuiatalu akornani takuneqarsinnaavoq kilerneq 5,5 

cm-itut angitigisoq. Kilernera ammaannarpoq 0,5 cm-itut silitsigaluni. Itissusia 

nalilerneqarsinnaanngilaq kilernera ullunik marlunnik nutaanngitsigimmat nimerneqarsimalluni 

ammanera imminut attuutitinneqarsimalluni. Kilernera taqarsuata mannguata killerpiaaniilluni. 

Aammalu isaata saamerliup killingani kilerneq takuneqarsinnaavoq. Ilusiatigut nalilerneqarpoq 

kapineqarnikkut kilernerusoq. Itissusia nalilerneqarsinnaanngilaq, kilernerup killingini 

katinneqarsimammata (kilerneq ullunik marlunnik nutaanngissuseqarpoq). Tamatuma 

saniatigut kimillatsiterneqarpoq. 

Niaquata naqqata saamiata tungaani anaatissimanermeersumik kilerneq 3 cm-itut angitigisoq. 

Qaavata saamiata tungaani kilerneq ikkattunnguaq 2 cm-itut angitigisoq sigguisa alliit 

talerpiata tungaani kimillanneq 1,5 cm-itut angitigisoq. 

Immikkoortortaq 11: 

Kilernerisa sumiiffii qungasiani isaatalu killingani inuuneranut 

ilorianartorsiortitsisimasinnaagaluarput. 

 

Neqinut savik ataaseq nittarsaanneqarpoq pasineqartullu uppernarsarpaa taamatut ittumik 

savimmik pigisaqarlutik. Aqaguani nerissallutik taanna savik tammaasimavaa. 

 

I3-p ajoqusernerisa assingi nittarneqarput. X1-p kiisalu X2p assingi 3. januar 2017-meersut. 

 

Pasineqartoq kalaallisut nassuiaateqarluni nassuiaavoq, eqqaamasaqarani imigassartorsimanini 

pissutigalugu. 31. december 2016 nal. 20-ip missaani imerlutik aallartipput. Imerpaallu 

Carlsberg, Ice, vodka aamma sommersby. Aliannaarsaarput. Nal. 23 missaani qaqqamiipput 

ikumaartitsillutik. Unnuap qeqqanut qummoroortitsipput. Kingornalu pasineqartup aataava 

pisarnermissut ukiortaami pilluaqqujartorpaat. 



10 

 

Tamatuma nalaani pasineqartoq, pasineqartup nukaa, pasineqartup aappaa arnaalu 

tamaaniipput. Unnuup ingerlanerani fjernsynerput, ukioq naagujoq, aliannaarsaarlutik. 

Pasineqartup naluaa suna peqqutaanersoq kamaattoqarsimaneranut. 

Pasineqartoq savimmik nittarsaassiffigineqarluni, uppernarsarpaa savik namminneq pigalugu. 

Pisimasup kingorna silattorpoq niaqqumini annerisaqarluni malugisinnaallugu aak. X4-

nniillutik. Tassanngaaniit nakorsiartarfiliarpoq. Nakorsiartarfimmut apuukkami takuaa 

Ittukusuk tassani issiasoq. Taanna tassani passunneqarpoq. Paasigamiuk nammineq 

pisuussutigalugu qialerpoq. 

Nakorsiartarfimmi passunneqareerluni angerlarpoq siniffimmullu innarluni sinilersimallunilu. 

Pasineqartup eqqaamanngilaa qanga Ittukusuk imminnukarsimanersoq. Pisimasup kingorna 

nukkani takunngilaa. Pasineqartup naluaa qanga niaqqumigut kilersimanerluni. Allakkut 

ajoquserneqanngilaq. Pasineqartoq I3-lu siusinnerusukkut aaqqiagiinngissuteqarnikuunngillat. 

Aatsaat aqaguani takuaa igalaaq aserorsimasoq. Illu allamik aseruiffiusimanngilaq, nammineq 

sininnermini arnaa eqqiaasimavoq. Illersuisuminit aperineqarluni saviutertik nittarneqarmat 

oqaatigisinnaanngilaa nunaqarfimmi kisimik taamaattumik saviuteqarnerlutik. Pasineqartup 

naluaa savik silatiminni nassaarineqarsimanersoq. 

 

Unnerluussisussaatitaasoq tunngavilersuivoq piumasaqaateqarlunilu ulluni 28-ni 

tigummigallarneqassasoq eqqartuussisarnermi inatsimmi § 359, imm. 1, nr. 2, litra c malillugu 

tulliullugu eqqartuussisarnermi inatsimmi § 359, imm. 2, inatsisinik unioqqutitsineq 

peqqarniitsummat pasineqartumut pasilliutigineqartoq. 

 

Illersuisoq tunngavilersuivoq piumasaqaateqarlunilu ulluni 14-ni tigummigallarneqarnissaa 

naammammat, ilisimannittut pingasut apersorneqareernikuummata. 

 

Pasineqartoq periarfissaqarpoq oqaaseqarsinnaanerminik, ilassuteqanngilaq. 

 

Taamaattumik oqaatigineqarpoq: 

 

A A L A J A N G I I N E Q 

 

Eqqartuussisup isumaqatigivaa tunngavissalimmik immikkut sakkortusakkamik 

pasitsaanneqartoq U immikkut imaannaanngissusilimmik noqqaassummi oqaatigineqartuni 

inatsisinik unioqqutitsisimasoq, Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88 – nakuuserneq aamma 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 86, tak. § 12. 
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Matumani immikkut pingaartinneqarpoq ilisimannittup pinerlisap politiinut nassuiaataa, U-p 

qungatsimigut kilersimagaani, kiisalu nakorsap politiinut uppernarsaasiissutaa kiisalu 

pinerlisap assilineqarneri. 

 

Tamanna innersuussutigalugu kiisalu nakorsap […] oqaatigimmagu kilernerit sumiiffii 

qungasiani isaatalu killingani inuuneranut ulorianartorsiortitsisimasinnaasut, eqqartuussisoq 

aalajangerpoq pasineqartoq U ulluni 28-ni tigummigallarneqassasoq Eqqartuussisarnermi 

inatsimmi 359, imm. 1, litra a aamma Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 359, imm. 1, nr. 2, litra 

c tunngavigalugit, politiit naammaginartumik periarfissaqartinneqassammata suliap 

paasiniaaffigineqarnissaanut. 

 

T A A M A A T T U M I K   A A L A J A N G E R N E Q A R P O Q : 

 

U ulluni 28-ni nammineersinnaajunnaarsinneqarpoq, taamaalilluni tigummigallagaaneranut 

killiliussaq naassalluni ulloq 1. Februar 2017. 

 

Pasineqartup illersuisua Jørgen Svane aningaasarsialerneqarpoq 1.200,00 kr.-inik, taakkualu 

naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

Pasineqartup aalajangiinerup oqaatigineqarnera tusaavaa, ilitsersorneqarlunilu 

aalajangeqqitassanngortitsinermi malittarisassanik, illersuisunilu isumasioqatigereerlugu 

aalajangiineq akuerivaa. 

 

Unnerluussisussaatitaasup aalajangigaq akuerivaa. 

 

Suliaq naammassineqarpoq nal. 12.30 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuunngilaq suliamut matumunnga pingaartutilimmik. 

 

U inuttut atugarisani pillugit ilisimatitsivoq aalisartuulluni/piniartuulluni I1-lu 

najugaqatigalugu. 

 

Tigummigallagaaneq 

U tigusarineqarpoq ulloq 3. januar 2017 eqqartuussivimmiillu tigummigallagassanngortin-

neqarluni ulloq manna tikillugu. 

 

Illuatungeriit isumaat 
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Unnerluussisussaatitaasoq piumasaqaatiminut tapersiutitut oqaatigivaa, inatsisinik 

unioqqutitsineq peqqarniitsuusoq nakuusernermi aamma toqutseriarnermi taamaattumik imatut 

pineqaatissinneqarnissaanut piumasaqaateqarluni: 

 

1.     Ukiuni sisamani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiititsineq.  

2.      Pisimasup aappaani savik atorneqarsimasoq arsaarinnissutigineqassasoq (kostenr. 1) tak. 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 2, nr. 1. 

Illersuisup piumasaqaatiminut tapersiutitut oqaatigivaa, nakuuserneq pisimasoq 1-mi 

uppernarsineqartoq, I2 aamma I3 kiisalu ilisimannittoq I7 taamatut nassuiaateqarmata.  

Pisimasup aappaanut atatillugu illersuisoq isumaqarpoq pisimasoq 2 uppernarsineqanngitsoq, 

U-p siunertarisimaneraa I3-p toqunnissaa. Uppernarsineqarpoq U savimmik sakkoqarluni 

nakuusersimasoq I3-lu qungasiatigut kilersimallugu 5,5 cm-itut atsigisumik kilerneqalersillugu. 

Uppernarsineqanngilaq U-p siunertarisimaneraa I3-p toqunnissaa, oqaaseqarsimannginnami 

taamaallaallu savik siorasaarutitut atorsimallugu, taamaattumik toqutseriarluni pasineqaataanut 

pinngitsuutinneqartariaqarluni. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

Nakuuserneq pivoq ulloq 1. januar 2017.  

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik naliliineq 

Unnerluutigineqartoq pisimasoq 1-mi pisuunnginnerarpoq imersimanini pissutigalugu 

eqqaamasaqannginnami. I2 eqqartuussivimmi nassuiaavoq U-miit immiaaqqanik karsimik 

utertitassanik anaaneqarsimalluni. I7 eqqartuussivimmi nassuiaavoq takusimallugu U-p I1 

immiaaqqanik karsimik utertassanik anaagaa. 

I1 eqqartuussivimmi nittarsaappaa talimigut saamerlikkut nakuusernerup kingunerisaanik 

kimillanneqarluni. Ilisimannittut nassuiaataat tunngavigalugit kiisalu 

uppernarsaasiissutigineqartut eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigineqartup pisimasoq 1-mi 

pnerluttulerinermi inatsimmi § 88 – nakuuserneq – unioqqutissimagaa immiaaqqanik 

utertitassanik karsimik I1 aamma I2 anaagamigit. 
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Unnerluutigineqartoq pisimasoq 2-mi pisuunnginnerarpoq, imersimanini pissutigalugu 

eqqaamasaqannginnami.  

Ilisimannittoq I2 eqqartuussivimmi nassuiaavoq, I7-p niaqqumigut marloriarluni assamminik 

eqissimasunik kasussimagaani tassanilu nakuuserneq aallartissimalluni. 

Ilisimannittoq I2 nassuiaavoq, I3-p tunumigut tigummisimagaani I7-p imminut kasuttaanerani. 

U sofami issialluni nilliaffigisimavaatik taamaalioqqunatik. Uninngimmatalu U nikuippoq 

karsilu immiaaqqat utertitassat tigullugu I3 aamma I2 anaatalersimallugit. Taassuminnga 

karsimik immiaaqqanik utertitassanik anaatareerlugit uninngimmata igaffimmi savimmik 

aallerpoq I3-lu tigullugu savik qungasiata tungaanut pisillugu. Aallaqqaammut I2 qanoq 

ilioriarsinnaasimanngilaq eqqarsarlunilu ajornerusumik pisoqassanngippat qanoq 

iliuuseqartariaqarluni. U tunuaniit qungasiatigut tiguaa susinnaajunnaarsinnissaa 

siunertaralugu. U-lu qungasiatigut tigummivaa nukillaarnissaata tungaanut. Takuaa I3 

qungatsimigut kilersimasoq. I3 eqqartuussivimmi nassuiaavoq U igaffimmut savimmik 

aallersimasoq uteramilu savik ilisimannittup I3-p torluata nalaanut pisissimagaa. U 

oqaaseqanngilaq savik I3-p torluanut pisikkamiuk. Ilisimannittup I3-p ilimagisimanngilaa U-p 

taamaaliornissaa, tassami ikinngutigiittorujussuupput. U savik ilisimannittup I3-p qungasianut 

pitimmagu, I3-p U paffiatigut assamminik talerperlermik tigummivaa. 

I3 aamma nassuiaavoq nammineq U-lu natermut uppillutik, tassanilu malugivaa qungatsimigut 

qasillaallannera. Qasillermat U unippoq, naluaalu qanoq. 

Eqqartuussisut isumaqarput I3-p aamma I2-p nassuiaataat imminnut naapertuuttut taakkualu 

tunngavigineqarput. 

Ilisimannittut nassuiaataat tunngavigalugit, kiisalu uppernarsaasiinerit nakorsap politiinut 

uppernarsaataanik aammalu assinik, eqqartuussisut isumaqarpu unnerluutigineqartoq 

peqqarniitsumik nakuusersimasoq. 

Eqqartuussisut isumaqarput eqqartuussivimmi uppernarsineqanngitsoq unnerluutigineqartup 

Ittukusuk toqunniarsimagaa, eqqartuussisut takusinnaanngilaat piaraluneerineq taamaattumillu 

U pinerluttulerinermi inatsimmi § 86,, tak. § 12 – inoqammik toqutseriarnermut 

unioqqutitsisimasutut pinngitsuutinneqarpoq. 

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi inatsimmi § 88 – 

nakuuserneq – unioqqutissimagaa tassa savik assamminik tigummillugu Ittukusuup 

qungasianut pisikkamiuk qungasiatigullu kilerlugu. Eqqartuussisut isumaqarput isaata 

saamerliup eqqaani kilerneq igalaaminermit pinngorsimasinnaasoq igalaaq aserormat. Niaquata 

naqqani kilerneq ipittumik kilerunngilaq, taannalu puukkut utertitassat karsitaannit 

pisimasinnaalluni. 

 

Pineqaatissiineq 

Pineqaatissiinermut atatillugu eqqartuussisut isumaqarput nakuuserneq peqqarniitsuusoq, 
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puukkut utertitassat karsitaannik plastikkimik anaasineq pingaartumik sakkulersorluni 

savimmik 29 cm-itut takitigisumik nakuusersimaneq. 

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigineqartoq ukiuni marlunni pineqaatissinneqarsimasnut 

inissiisarfimmiitinneqartariaqartoq piliarisimasaa nakuuserneq peqqarniitsuummat. 

 

Aningaasartuutit 

Unnerluutigineqartumut illersuisutut ivertinneqarsimasup aningaasarsiassai naalagaaffiup karsianit 

akilerneqassapput. 

 

 T A A M A A T T U M I K   E Q Q O R T U U T I N N E Q A R P O Q : 

 

U eqqartuunneqarpoq: 

 

Ukiuni marlunni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiitinneqarnermik, ulloq 

tigummigallagaalerfik aallarnerfigalugu. 

 

Savik 29 cm-iusoq arsaarinnissutigineqarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 2 

malillugu. 

 

*** 

 

Den 10. marts 2017 blev af Qaasuitsup Kredsret i sagen 

sagl.nr. QAA-KAN-KS-0056-2017   Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Cpr.nr. […] 

Iginniarfik […] 

3955 Kangaatsiaq 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5509-97431-00001-17. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 23. januar 2017 og modtaget i retten den 24. januar 2017.  
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T er tiltalt for overtrædelse af 

 

                                                                            1. 

Kriminallovens § 88 – vold 

Ved den 1. januar 2017 ca. kl.05.00 på adressen […] i Iginniarfik i Kangaatsiaq, at have udøvet 

vold mod V1 og V2, idet tiltalte med en retukasse af plastik V1 på armen med en 5 cm. lang 

hudafskrabning til følge, ligesom han slog V2 på armen med samme kasse med en 6,5 cm. lang 

hudafskrabning til følge.  

 

Der tages forbehold for nedlæggelse af påstand om erstatning. 

 

                                                                             2 

Kriminallovens § 86, jf. § 12 – forsøg på manddrab 

Ved den 1. januar 2017 ca. kl. 05.00 på adressen […] i Iginniarfik i Kangaatsiaq, ved anvendelse af 

en ca. 29 cm lang kniv, at have forsøgt at dræbe V3, idet tilttalte snittede V3 i hovedbunden med et 

ca. 3 cm. langt snitsår til følge, snittede V3 i ansigtet ved venstre øje med et ca. 1 cm langt snitsår 

til følge, ligesom han snittede V3 på tværs af halsen med et ca. 5,5 cm. langt snitsår til følge, alt 

hvorefter V3 liv var i fare. 

 

Der tages forbehold for nedlæggelse af påstand om erstatning. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om: 

 

1. Anbringelse i anstalt i 4 år 

2. Konfiskation af den i forhold 2 anvendte kniv (kosternr. 1), jf. kriminallovens § 166, stk.   

  2, nr. 1.  

 

 

T har nægtet sig skyldig i forhold 1, da han ikke husker noget på grund af druk.  

T har nægtet sig skyldig i forhold 2, da han ikke husker noget på grund af druk.  

 

Forsvareren har nedlagt påstand om: 

Frifindelse i forhold 2, forsøg på manddrab. 

Anbringelse i anstalt i 1 år, subsidiært 2 år. 
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Bevisførelsen 

Forhold 2 - bilag 19 Politiattest 

Forhold 2 – bilag 20 Fotooptagelse 

Forhold 1 – bilag 2 retsbogsudskrifter den 4. januar 2017 

Forhold 1 – bilag 24 retsbogsudskrifter den 4. januar 2017 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af: T, V3, V2,  

 

V4, V5. 

 

Forklaringen fra tiltalte, […], er gengivet i retsbogen af den 21. februar 2017. 

 

Forklaringen fra vidnerne, V3,  V2, V4, I5, er gengivet i retsbogen af den 21. februar 2017. 

 

Forklaringern fra V6, V7 og V8 er gengivet i retsbogen af den 10. marts 2017. 

 

Dokumentbeviser 

Det fremgår af : 

Politiattest: 

 

5. Det objektive fund: 

På højre side af halsen på overgang mellem hals- og skulderparti ses et 5,5 cm langt snitsår. Såret 

er gabende, ca 0,5 cm bredt. Dybden af såret kan ikke bedømmes, da såret nu er 2 dage gammelt 

og har været trykket sammen med forbinding. Såret beliggende ved roden af halspulsåren. 

 

Endvidere ses et sår ved inderste kant af ve øje. Efter formen bedømt som et stiksår. Dybden kan 

ikke bedømmes, da sårkanterne er samlede (da såret er 2 dage gammelt). Der findes her endv 

enkelte overfladiske rifter. 

I ve side af hovedbunden findes et 3 cm langt slagsår. I ve side af panden findes et overfladisk 2 

cm langt sår og på hø side af underkæben en 1,5 cm langt overfladisk rift. 

 

Forhold 1-2, bilag 22, vejledende distrikslægeerklæring af den 11. januar 2017. 

På politiets begæring udfærdiges hermed vejledende distriktslægeerklæring angående T cpr. 

[…], boende […], Iginniarfik, 3955 Kangaatsiaq. 

 

Politiet har fremsendt anmodning herom 04/01-2017. Der foreligger politi rapport, denne er 

gennemlæst. 
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T møder sammen med politi assistent, der indestår for identiteten af pågældende. 

 

Undersøgelsener gennemført på Aasiaat sygehus den 06/01-2017. Undersøgelsen er 

gennemført ved hjælp af tolk X3. 

 

Barndom: 

T Angiver at være født i Aasiaat, men er opvokset i Kangaatsiaq og har siden 1992 boet i 

Iginniarfik. Faderen er kateket og moderen tidligere udearbejdende, men nu hjemmegående 

pga. rygskade, har 5 stedsøskende. Er selv nummer 5 ud af 6 helsøskende. Angiver at 

barndommen har været god, men husker dog ikke ret meget herfra. Ingen mistanke om 

omsorgssvigt. Angiver at der blev drukket alkohol i hjemmet, men ikke noget misbrug. 

 

Skolegang: 

Gået ud af skolen i 10 klasse. Erindrer ikke nogen problemer i skolegangen og er specielt ikke 

er blevet mobbet. Mener at han har klaret sig middel, har efterfølgende ikke fået nogen 

uddannelse. 

 

Socialt: 

Har ikke været gift. Har haft flere overvejende kortvarige parforhold. Har 3 børn, men er ikke 

samboende med nogen af disse og har kun sparsomt kontakt med dem. Ingen bor aktuelt i 

Iginniarfik. Beskriver sig selv som havende normal omgang med andre mennesker, ikke 

menneskesky. Siger, at han jo lever i et lille samfund, hvor alle kender alle, og alle omgås alle, 

”man er ikke glad for at være uvenner i det lille samfund”. Adspurgt om han ved, hvad andre 

synes om ham, siger han, at det gør han ikke. 

Der har angivelig tidligere været voldsepisoder, måske op til 2 gange om året i relation til 

indtagelse af alkohold, jeg spørger, om han tror, at de andre er bange for ham. Det har han ikke 

tænkt over. 

 

Bor aktuelt i et lejet hus. Haft fast parforhold gennem 1 år og boet sammen med sin kæreste 

siden oktober 2016. 

 

Fysisk: 

Rask, 

 

Psykisk: 

Opfatter sig selv som værende psykisk rask. Har aldrig frembrudt psykotiske symptomer (tegn 

på sindssygdom) og aldrig været hallucineret (hært stemmer eller set syner), kan måske være 

lidt deprimeret i mørketid. Men føler sig ikke egentlig depressiv. Ifølge journalen har det 
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tidligere en gang været episode med overindtagelse af medicin, mulig i selvmords øjemed. 

Dette har han dog efterfølgende nægtet. Tilfælde sket i relation til alkohol indtagelse. 

 

Medicin: 

Intet forbrug. 

 

Alkohol, tobak og stoffer: Ryger op til 10 til 15 cigaretter dagligt. Angiver at han ca. 1 til 2 

gang om måneden har et alkohol forbrug oop til 10 til 15 pr. gang. Opfatter det ikke selv som 

noget misbrug. Har tidligere periodevis røget hash, angiveligt mest om sommeren, når der var 

penge til det. Har i perioder haft et dagligt forbrug. Har sidst røget hash i november måned og 

ikke relation til aktuelle episode. Der ikke er forbrug af andre stoffer. 

 

Arbejde: 

Som anført uden uddannelse. Har siden han gik ud af skolen ernæret sig ved at fiske, idet han 

har lånt faderens jolle. Har kortvarigt været beskæfteiget som […] og samtidig med at hjælpe i 

[…] for børn. Kan ikke huske hvornår dette var og heller ikke hvor lang tid. Har siden efteråret, 

ca. oktober, arbejdet ved […] ved […], er beskæftiget 30 til 35 timer om ugen. 

 

Aktuelle episoder:  

Er indtrådt den 1/1 om morgenen ca. kl. 6. T har ikke selv nogen som helst erindring herom. 

Efter det oplyste begyndte med et skænderi med kæresten. T husker heller ikke dette, eller 

hvad der var årsagen til skænderiet. T havde drukket ganske rigeligt både øl og alkohol i 

aftenens og nattens løb. 

T oplyser at han tidligere har haft hukommelsesbesvær i relation til indtagelse af større 

mængder alkohol. Dette sker angiveligt 1 til 2 gange om året, og han har muligvis tidligere 

været voldelig i forhold hertil, men erindre ikke dette og kan heller ikke oplyse, hvad andre 

efterfølgende har sagt til ham, om hvad der er sket. 

 

Objektiv undersøgelse: 

Der er god kontakt med pågældende, der virker relevant, fuldstændig klar og orienteret. T er i 

neutral stemning ingen tegn på hallucinationer. Ved den fysiske undersøgelse af pågældende 

findes der normale forhold og BT 147/84, puls 70. På toppen af hovedet ses i højre side et 

mindre sår, der er dækket af plaster. Endvidere ses 2n 6 til 7 cm ganske overfladisk afskrabning 

nedadtil på undersiden af ve. Undrarm. 

 

Vurdering: 

Der findes ikke tegn til psykisk sygdom hverken nu eller tidligere. T har et periodevist stort 

alkohol forbrug og har i sådanne tilfælde haft enkelte episoder, hvor han ikke kan huske, hvad 
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der sket og har muligvis været voldelig i tilslutning hertil. 

 

Udskrift af retsbogen af den 4. januar 2017: 

 

Den 4. januar 2017 kl. 11.13 holdt Qaasuitsup Kredsret i Kangaatsiaq i Aasiaat Kredsrets 

lokaler offentligt retsmøde pr. televideo med link til Ilulissat. Kredsdommer var Nicolaj 

Geisler. 

 

Retten behandlede  

sagl.nr. QAA-KAN-KF-0007-207   Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Cpr.nr. […] 

Iginniarfik […] 

3955 Kangaatsiaq 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5509-97431-00001-17. 

 

For anklagemyndigheden mødte Karl Christensen Kajussen. 

 

Den for sigtede beskikkede forsvarer Jørgen Svane var mødt. 

 

T, var fremstillet.  

 

Anklagemyndigheden oplyser, at sigtede blev anholdt den 3. januar 2017, kl. 11.35. Sigtede 

bekræftede anholdelsestidspunktet. 

 

Sigtede, der blev gjort bekendt med, at han ikke er forpligtet til at udtale sig, ville udtale sig.  

 

Der fremlagdes: 

- Begæring af den 4. januar 2017 samt omslag med sagens bilag fra Politiet i Qaasuitsoq, 

lokalstation Aasiaat, modtaget i Kredsretten den 4. januar 2017 med begæring om 

frihedsberøvelse af sigtede i 28 dage under henvisning til retsplejelovens § 359, 
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stk. 1, nr. 2, litra c, subsidiært retsplejelovens § 359, stk. 2, sigtet for overtrædelse 

af  

 

Begæringen om tilbageholdelse blev læst op. 

 

FREMSTILLINGSBEGÆRING 

 

Vedlagt fremsendes akterne i sagen mod 

 

T 

Cpr.nr. : […] 

Adresse: […] Iginniarfik, 3955 Kangaatsiaq 

 

Idat jeg venligst skal anmode om, at der afholdes grundlovsforhør i sagen. 

 

Pågældende er anholdt den 3. januar 2017 kl. 11.35 

 

Anholdte sigtes for overtrædelse af  

 

Kriminallovens § 88 – vold 

Ved den 1. januar 2017 ca. kl. 05.00 på adressen […] i Iginniarfik i Kangaatsiaq, at have 

udøvet vold mod V1 og V2, idet sigtede med en kasse returfalsker slog og snittede V1 i armen 

med en 5 cm. lang overfladisk hudafskrabning til følge, samt slog og snittede V2 i armen med 

samme kasse med en 6,5 cm. lang overfladisk hudafskrabning til følge. 

 

Kriminallovens § 86 jfr. § 12 – forsøg på manddrab 

Ved den 1. januar 2017 ca. kl. 05.00 på adressen […] i Iginniarfik i Kangaatsiaq, ved 

anvendelse af en ca. 29 cm lang kniv, at have snittet V3 i hovedbunden med et 3 cm. langt 

snitsår til følge, at have snittet V3 i ansigtet ved øjet med en ca. 1 cm snitsår til følge, samt at 

have snittet V3 på tværs af halsen med et ca. 6,5 cm. langt snitsår og behandling i 

bygdesygeplejerstationen til følge, alt hvorefter V3 liv var i fare. 

 

I medfør af retsplejelovens § 359, stk. q, nr. 1, litra a, fremstilles sigtede med begæring om 

tilbageholdelse i 28 dage, da der er begrundet mistanke om, at sigtede har begået en grov 

lovovertrædelse. 

 

Der henvises tillige til 
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Retsplejelovens § 359, stk. 1, nr. 2, litra c, da der efter sagens omstændigheder er bestemte grund 

til at antage, at sigtede vil vanskelliggøre forfølgningen i sagen, nvnlig ved at påvirke de vidner, 

som stadigt ikke er blevet afhørt til sagen. Der er tale om tre vidner, der endnu ikke er afhørt til 

sagen. 

 

Subsidiært 

 

henvises der til retsplejelovens § 359, stk. 2, hvorefter sigtede fremstilles med begæring om 

tilbageholdelse i 28 dage, da der foreligger en særlig bestyrket mistanke om, at sigtede har begået 

en lovovertrædelse af en sådan særlig grovhed, at hensynet til retshåndhævelsen skønnes at kræve, 

at sigtede ikke er på fri fod. 

 

Der henvise her navnlig til, at den særligt bestyrkede mistanke udgøres af vidneforklaringer, 

tekniske beviser af fotooptagelser samt politiattest og lægelige udtalelser, samt at grovheden af 

overfaldende navnlig underbygges af, at sigtede i minimum tre tilfælde snitter V3 i hovedbunden 

med behandlingskrævende skader af livstruende karakter til følge. 

 

Politiet i Aasiaat, 4 januar 2017  

 

p.p.v 

underskrevet 

[…], pa. 

 

 

Sigtede nægtede sig skyldig, da han ikke husker noget på grund af spirituspåvirkethed.  

 

Anklageren forelagde og dokumenterede følgende: 

 

-    Kosterrapport:  

Kosternr. 1, Slagterkniv 29 cm. langt, hhv. Med 14 cm. sort plast skaft og 15 cm. rustfri blad, 

hhv med 4,5 cm. bred skaftet og 3,5cm. på spidsen. 

 

Charterrekvirering for politimesteren i Grønland af den 1. januar 2017  

 

Telefax fra Charterrekvirering Air Greenland af den 2. januar 2017: 

 

På grund af forsinkelser kan vi ikke gennemføre politicharteren til Iginniarfik. Disko Line har 

charteret vores helekopteren og de har råderet over maskinen. Vi er i gang med at sætte en 
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A350 fra Ilulissat op i morgen tidlig. Vi sender programmet når vi har fået en opdateret 

twilight tabel. 

 

Politiattest for V3, punkt 5: 

På højre side af halsen på overgang mellem hals-og skulderparti ses et 5,5 cm langt snitsår. 

Såret er gabende, 0,5 cm bredt. Dybden af såret kan ikke bedømmes, da såret nu er 2 dage 

gammelt og har været trukket sammen med en forbinding. Såret beliggende ved roden af 

halspulsåren. 

Endvidere ses et sår ved inderste kant af ve øje. Efter formen bedømt som et stiksår. Dybden 

kan ikke bedømmes, da sårkanterne er samlede (da såret er 2 dage gammelt). Der findes her 

endv enkelte overfaldiske rifter. 

I ve side af hovedbunden findes et 3 cm langt slagsår. I ve side af panden findes et overfladisk 

2 cm langt sår og på hø side af underkæben 1,5 cm langt overfladisk rift. 

Punkt 11: 

Sårenes lokalisation på hals og ved øje kunne have været livstruende. 

 

1 srtk. Slagterkniv blev fremvist og sigtede bekræftede, at de havde sådan en kniv. Han kunne 

ikke finde den, dagen efter, da de skulle spise. 

 

Der blev fremvist fotos af V3 skader. Fotos taget af X1 samt X2, den 3. januar 2017.  

 

Sigtede, der afgav forklaring på grønlandsk forklarede, at han ikke husker noget på grund af druk. 

De begyndte at drikke den 31. december 2016 efter 20-tiden. DE drak Carlsberg, Ice, vodka og 

sommersby. De hyggede sig. Ved 23-tiden var de oppe på fjeldet og brænde bål. De skød raketter 

kl. 0000. Derefter var de hos sigtedes bedstefar og ønske godt nytår, som de plejer. 

De var sigtede selv, sigtedes lillebror, sigtedes kæreste og hans mor var til stede på et tidspunkt. 

I løbet af aftenen så de fjernsyn, ukioq naagujoq. De hyggede sig. 

Sigtede ved ikke hvad der var skyld i, at der har været tumult.  

Da sigtede blev forevist kniven, bekræftede han, at det var deres kniv.  

Efter episoden kom han til sig selv, da det gjorde ondt i hans hoved og han mærkede blod. Der var 

de hos X4. Han gik defra til sygeplejestationen.  

Han han kom til sygeplejestationen så han, at V3 sad der. Han blev behandlet der. Da han fik at 

vide, at det var ham, som var skyld i det, begyndte han at græde.  

 

Da han var blevet behandlet på sygeplejestationen gik ham hjem og lagde sig på sengen og faldt i 

søvn.  

Sigtede kan ikke huske, hvornår V3 kom hen til deres hus. 

Efter episoden så han ikke sin lillebror. 
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Sigtede ved ikke hvordan han har fået sår i hovedet. Han har ikke flere skader nogen steder.  

Sigtede og V3 har ikke haft uoverenstemmelser før. 

Det var først dagen efter, at han så, at vinduet var gået i stykker.  

Der var ikke andre skader på huset, hans mor havde også gjort rent, mens han sov. 

Adspurgt af forvareren, at det var deres kniv, som blev vist, kan han ikke bekræfte, at de kun var 

dem, som havde sådan en kniv i hele bygden. 

Sigtede ved ikke om kniven var blevet fundet uden for deres hus.   

 

Anklageren procederede og nedlagde påstand om tilbageholdelse i 28 dage efter retsplejele- 

vens § 359, stk. 1, nr. 2, litra c, subsidiært retsplejelovens § 359, stk. 2, da det er en grove 

lovovertrædelser, som sigtede er sigtet for.  

 

Forsvareren procederede og nedlagde påstand om tilbageholdelsen på 14 dage er rigelig, da de tre 

vidner er blevet afhørt.  

 

Sigtede, der havde lejlighed til at udtale sig, havde ingen bemærkninger.  

 

Der afsagdes sålydende: 

 

B E S L U T N I N G 

 

Dommeren kan tiltræde, at der er begrundet mistanke om, at sigtede T har begået de i begæringen 

nævnte lovovertrædelser, Kriminallovens § 88 – vold og kriminallovens § 86, jfr. § 12.    

Der er herved særligt lagt vægt på vidnet forurettedes forklaring til politiet, at det var T som skar 

ham i halsen, samt politiattesten samt fotos af forurettede.  

 

Under henvisning hertil samt da læge […] havde bemærket at sårenes lokation på hals og ved 

øje kunne have været livstruende, besluttede dommeren at tilbageholde sigtede T i 28 dage 

efter Retsplejelovens § 359, stk. 1, nr. 1, litra a og Retsplejelovens § 359, stk. 1. nr. 2, litra c, 

da politet skal have rimelig tid til at efterforske sagen. 

 

T H I   B E S T E M M E S : 

 

T kan frihedsberøves i 28 dage, således at fristen for tilbageholdelsen udløber den 1. februar 2017. 

 

Sigtedes forsvarer Jørgen Svane tillægges et salær på 1.200,00 kr., der betales af statskassen.  
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Sigtede, der påhørte afsigelsen af beslutningen og blev gjort bekendt med reglerne om kære, 

erklærede efter samråd med sin forsvarer, at han modtog beslutningen.  

 

Anklagemyndigheden modtog modtog beslutningen.  

 

Sagen sluttet kl. 12.30 

 

Personlige oplysninger 

T er ikke tidligere foranstaltet af relevans for denne sag. 

 

T har om sine personlige forhold oplyst, at han er fisker/fanger og bor sammen med V1. 

 

Tilbageholdelse  

T blev anholdt den 3. januar 2017 og blev tilbageholdt af retten indtil dags dato. 

 

Parternes synspunkter 

Anklageren har til støtte for påstanden anført, at det er grov lovovertrædelse at udøve vold og 

drabsforøg og derfor påstår som foranstaltning: 

 

1.     Anbringelse i anstalt i 4 år 

2.      Konfiskation af den i forhold 2 anvendte kniv (kosternr. 1), jf. kriminallovens § 166, stk. 2,    

        nr. 1. 

 

Forsvareren har til støtte for påstanden anført, at volden i forhold 1 er bevist, da V2 og V3 samt 

vidnet V7 har forklaret sådant. 

Med hensyn til forhold 2, mener fosvareren ikke at det er bevist i forhold 2, at U har haft til 

hensigt at dræbe V3. Det er bevist, at U har udøvet grov vold med et våben, i form af en kniv 

og har snittet V3 i halsen med en 5,5 cm. flænge til følge.
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Da det ikke er bevist, at T har haft til hensigt, at dræbe V3, da han ikke har sagt  

noget og kun har brugt kniven til at true med, skal han frifindes for anklagen, forsøg på manddrab. 

 

Sagsbehandlingstid  

Volden er sket den 1. januar 2017. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

Tiltalte har i forhold 1 nægtet sig skyldig, da han ikke husker noget på grund af druk. 

V2 har i retten forklaret, at han blev slået med en øl retur kasse af T. V7 har i retten forklaret, 

at han så, at T slog V1 med en øl retur kasse. […] 

V1 har i retten vist, at hun havde skrammer i venstre arm efter volden. 

På baggrund af vidnernes forklaring, samt de dokumenterede beviser, mener retten, at tiltalte i 

forhold 1 har overtrådt krimininallovens § 88 – vold – da han slog både V1 og V2 med en øl-

returkasse. 

Tiltalte har i forhold 2 nægtet sig skyldig, da han ikke husker noget på grund af druk. 

Vidnet V2 har i retten forklaret, at V7 havde slået ham i hovedet 2 gange med knyttet hånd og 

volden er startet der.  

Vidnet V2 forklarede, at V3 holdt ham bagfra mens V7 slog ham. 

T havde, mens han sad i sofaen, råbt til dem, at de skulle holde op. Da de ikke holdt op, havde 

T rejst sig op, taget en øl retur kasse og begyndt at slå på både V3 og V2. Da T havde slået dem 

med denne øl retur kasse, og de ikke holdt op, hentet en kniv i køkkenet og taget fat i Ittukusuk 

og holdt kniven mod hans hals. I starten havde V2 været paralyseret, men tænkte, at hvis der 

ikke skulle sket være ting, måtte han gøre noget. Han havde taget fat i T bagfra i hans hals, 

med det formål at passeficere ham. Han holdt T i hans hals indtil han mistede kræfter. 

Han så, at V3 havde fået en flænge i halsen.  

V3 har i retten forklaret, at T hentede en kniv i køkkenet og da han kom tilbage, at han satte 

kniven på struben af vidnet, V3. T sagde ikke noget, da han satte kniven på struben af V3.  

Vidnet V3 havde ikke regnet med, at T ville gøre sådant, da de er meget gode venner.  

Da T satte kniven på vidnet V3´s hals, holdt V3 med sin højre hånd T i hans håndled. 

 

V3 forklarede endvidere, at han og T faldt på gulvet, og der kunne mærke, at det svidte i 

halsen. 

Da det svidte, hold T op, han ved ikke hvordan. 

Retten mener, at både V3 og V2´s forklaringer stemmer overens og har lagt dem til grund. 

På baggrund af vidnernes forklaringer, samt den dokumenterede politiattest og fotos, mener 
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retten, at tilalte har udøvet grov vold.  

Retten mener ikke at det er bevist i retten, at tiltalte har villet drræbe V3, da retten ikke kan se 

fortsættet og derfor frifinder T for overtrædelse af kriminallovens § 86, jf. § 12 – forsøg på 

manddrab.  

Retten mener, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 88 – vold – da han holdt en kniv i 

hånden og satte på V3s hals og snittede ham i halsen. Retten mener, at snittet i venstre øje kan 

stamme fra et glasskår, da vinduet gik i stykker. Såret i hovedbunden er ikke skarp, så den 

kunne stamme fra slag fra retur øl kassen. 

Om foranstaltningen 

Med hensyn til foranstaltningen mener retten, at det er grov vold, at slå med en øl retur kasse af 

plastik og især at udøve vold med et våben, her en 29 cm lang kniv. 

Retten mener, at tiltalte bør foranstaltes med en anbringelse i anstalt i 2 år, da det er grov vold, 

han har begået. 

Om omkostningerne 

Den for tiltalte beskikkede forsvarer skal have salær, som udredes af det offentlige. 

 

 

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

 

T dømmes: 

 

Anbringelse i anstalt i 2 år, regnet fra tilbageholdelsestiden. 

 

Kniv på 29 cm. konfiskeres jfr. kriminallovens § 166, stk. 2. 

 

     Nicolaj Geisler 


