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oqaatigineqarpoq imaattoq 

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

 

Eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera 

  

Qeqqata Eqqartuussisoqarfia pineqaatissiissutip atuutsiinnarneqarnissaa pillugu 20. decem-

ber 2016-imi aalajangiivoq. Aalajangiinermi aalajangerneqarpoq Nunatta Eqqartuus-

sisuuneqarfiata eqqartuussutaa 27. marts 2014-imeersoq atuutsiinnarneqassasoq.   

 

Aalajangeqqitassanngortitsineq 

 

Eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera taanna eqqartuussamit nunatta eqqartuussisuuneqarfia-

nut aalajangeqqitassanngortitsinneqarpoq.  

 

Piumasaqaatit 
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Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera 

atuuttussanngortinneqassasoq, taamaalilluni Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuus-

sutaa 27. marts 2014-imeersoq atuutsiinnarneqarluni.   

 

Eqqartuussaq U piumasaqaateqarpoq Danmarkimi iperagaatinneqassalluni, taamaat-

toqarsinnaanngippat misiligummik iperagaatinneqassalluni pinerluttulerinermi inatssimmi § 

133-135 naapertorlugu naammassisassartalerlugu. 

 

Eqqartuussisooqataasut 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq  

 

Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani tiguneqarpoq 21. november 2017. 

 

Suliamik ilassutitut saqqummiussineq  

 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfik, Herstedvester Parnaarussivik, oqaaseqaammini 9. januar 

2018-imeersumi imaattumik oqaaseqarpoq: 

 

”…. 

Pillugu U (U)….. maannakkorpiaq Herstedvesterip Parnaarussivia  

Kalaallit Nunaanni Politimesteri 8. december 2017-imi noqqaassuteqarpoq U-p qanoq is-

susaa pissutsillu atugai pillugit oqaaseqaateqartoqassasoq kiisalu inatsisitigut isuman-

naatsuutitsinissaq eqqarsatigalugu pineqaatissiissutaasimasup atuutsiinnarneqarnissa 

pisariaqartutut isgineqartariaqarnersoq pillugu. 

 

U Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani 30. juni 2005 eqqartuunneqarpoq Kalaallit Nunaanni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmut piffissami killiligaanngitsimi inissinneqarlu-

ni. Eqqartuussut kingullermik Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani 27. marts 2014-imi al-

lanngortinneqarpoq imaalillugu U Danmarkimi Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup ataani 

inissiisarfimmut tarnip pissusaanik ilisimasalinnit aqunneqartumut nuutsinneqarluni. U 17. 

juni 2004-mili kiffaanngissusiaagaavoq aamma 16. maj 2014-imili Herstedvesterip Parnaa-

russivianiippoq. Parnaarussivik pineqaatissiissutip allanngortinneqarnissaa pillugu kingul-

lermik oqaaseqaateqarpoq ulloq 5. februar 2016, tamatumunngalu ilassutitut oqaaseqaa-

teqartoqarsimalluni 9. december 2016-imi. Oqaaseqaatit taakku marluk aallaqqaammut 

innersuussutigineqarput. Tamatuma kingorna ingerlasimaneq pillugu imatut 

oqaaseqartoqarsinnaavoq: 
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U maannakkorpiaq immikkoortortaqarfik K-miippoq. Taanna 17. marts 2017-imi imm. L-

imiit nuunneqarpoq, parnaarussaaqataata U kinguaassiuutitigut kanngunartuliorfiginnit-

tutut unnerluummagu. U nassuerpoq kinguaassiuutitigut attaveqartoqarsimasoq, pinngit-

saalinerulli pineqarnera tunuartippaa. Naliliisoqarpoq pillaataasinnaasumik pisoqarsi-

manngitsoq aamma U politiinut nalunaarutigineqanngilaq. Tamatuma saniatigut U piffis-

sami kingullermi mianersoqqussumik tunineqarpoq, tassami isersimaartarfiani sikaritsimik 

nassaartoqarpoq.  

 

Immikkoortortaqarfimmi U isersimaartarfimminiittartoqujussuuvoq inissisimaqatiminullu 

allanut imm. K-miittunut attaveqarpiartanngilaq. Sulisunut saaffiginnittarneri ajunngitsu-

mik inussiarnersumillu pisarput. U kalaallit sannaviat montageværkstedip allanngortiter-

neqarneranut atatillugu matugallarmalli sannavimmi P2-mi sulisarnikuuvoq. U-p san-

navimmi ittui oqaluttuarput U sannavimmi ingerlalluartoq. Sulineranik naammagisi-

maarinnittorujussuullutik oqarput aamma sulisunut attaveqarnerani inussiarnersutut 

oqaatigaat. U-p inissisimaqatini sannavimmi attaveqarfigivallaartanngilai, kisianni ittuusut 

misigisimanngillat U akuutinneqarnaveersaatinneqartoq aamma ittuusut nalinginnaasumik 

naliliipput U-p sannavimmiinnini nuannarigaa. 

 

U suli qaammatikkuutaartumik ingiallorteqarluni aneertarpoq, aneernernilu taakkunani U 

qatanngutiminukartarpoq angummut, soralussaminut angummut imaluunniit kulturikkut 

pikialaartitsinernukartarluni. Aneernerit tamarmik ajornartorsiutaanngitsumik ingerlasar-

put. 

 

2017-ip aallartinnerani ataatsimiinnissamut piareersaateqarnermut atatillugu U puigor-

tunngorsimanersoq 2016-imi oktoberimi Glostrup Napparsimmavissuani, hukommelseskli-

nik-imi misissorneqarpoq. Misissuinermi taassuma puigortunngorsimaneranut toqqam-

mavissanik nassaartoqanngilaq. Tamatuma saniatigut U 2016-imi novemberimi tarnimi 

pissusaatigut misissorneqarpoq, misissuisoralugu cand.psych. […]. Tarnip pissusaatigut 

misissuinermi inerniliisoqarpoq U silassorissutsimigut ilimagisamiit ajornerusoq, kisianni 

nalilerneqarpoq nalinginnaasup iluaniittoq. Immikkuullarissumik inuttut pissuseqarpoq, 

siullermik isornartorsiuinngissusermik, kusassaasumik kissaammiassusermik ilalimmik ili-

sarnaatilimmik. Aamma miserratiginnittutut, avammut pisuutitsisutut, akisussaajumann-

gitsutut imminullu tunngatitsisutut pissuseqarpoq aamma paranoiaqariaannaavoq. Misigis-

sutsimigut meerarpaluttorujussuuvoq, allanngujasuulluni aamma eqqarsaqqaarani 

iliuuseqaqqajaasuulluni. Tamatuma saniatigut ilimagineqartariaqarpoq nalinginnaasumut 

naleqqiullugu atoqatigiinnermik sammisaqarnerusartoq. U nalinginnaasumik eqqarsarsin-

naavoq, kisiannili ataasiakkaatigut eqqarsarsinnaassutsimigut ajoquteqarpoq aamma pivi-

usorsiortumik eqqarsarsinnaassusaanik misissuinermi tamanna ajoquteqarpoq. Inuttut im-
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mikkuullarinnera pissutigalugu immikkoortitsisinnaaneq ajornakusoorpoq nalilerneqarpor-

lu tarnikkut perulunnerup killinganiittoq qularnanngittumillu tatineqaruni tarnikkut perulu-

lersinnaasoq. 

 

16. januar 2017-imi ataatsimiittoqarpoq paasiniarneqarluni U tissarnaveersaatitornis-

saanik neqeroorfigineqassanersoq. Ataatsimeeqatigiinnissaq sioqqullugu naliliisoqarpoq 

U-p kinguaassiuutitigut pinerlussinnaanera annertuumik navianaateqartoq. Naliliinermi 

pingaartinneqarpoq kinguaassiuutitigut kanngutsaatsulioqattaarnerit akulikitsut, atoqatigi-

innerup tungaatigut allaanerussuteqarnera, piviusorsiorsinnaanerata ajortuunera, kingua-

assiuutitigut innarliinernut atatillugu annikillisaasuunera aamma pinerluttuliunngitsutut 

isiginnittariaasia, inuttut pissutsimigut annertuumik ajoquteqarnera, siunissani pillugu 

piviusorsiunngitsumik takorluuinera aamma siunissami ajornartorsiutiminik qanoq aaqqii-

nissani pillugu piviusorsiunngitsumik takorluuinera. Ataatsimeeqatigiinnermut atatillugu 

nalinginnaasumik ernumasoqarpoq oqartoqarluni U tarnikkut perulunngujoortuusoq imaa-

sinnaasorlu piffissani aalajangersimasuni tarnimigut peruluttassasoq. Aammattaaq isu-

maliutigineqarpoq pissutsit tamakku pissutigalugit inissinneqartup tarnikkut katsorsartinni-

ni sooq iluaqutiginnginneraa. Ataatsimeeqatigiinnermut atatillugu susassaqartut assigiinn-

gitsut eqqartuinerat tunngavigalugu innersuussut imaappoq U-p katsorsaasuisa taanna sia-

niutigisaatitoqqullugu kajumissaarniarsarissagaat. Tissarnaveersaatitorsinnaaneq pillugu 

apeqqut 2018-ip aallartinnerani naliliivigeqqinneqassaaq aalajangerneqassalluni U nakor-

saatitornissaminut akuersisimanersoq, nakorsaallu iluaqutigisimaneraa aamma maanna 

nalilerneqarnersoq tarnikkut katsorsartineq iluaqutigisinnaaneraa. 

 

U suli psykologimik akuttunngitsumik oqaloqateqartarpoq. Tarnip pissusaatigut misissuine-

rup inernera aamma ataatsimeeqatigiinnermi inerniliineq nalinginnaasumik paasiumi-

naatsippai. U sianiutigisaatitulernissamut kajumissaarniarneqarsimavoq, an-

nikitsunnguamillu nakorsaatitulernissani piffissami sivikitsumi akueraa. Pilersaarutaa-

simavoq nakorsaat annertusiartuaartinneqassasoq paasiniarlugu U-p sianiutigisaatitortin-

neqarnini iluaqutigineraa. U-li nakorsaatitornissaminut akerliuvoq naggataatigullu nakor-

saatitorunnaarnissani qinerpaa. U oqaluttuarpoq nakorsaat timimigut sunniutipiloqartoq 

arlalinnik. 

 

U-mik oqaloqateqarneq toqqammavigalugu nalilerneqarpoq tarnip pissusaanik misissuine-

rup inernera eqqortumik takutitsisoq. 

 

2016-imi novemberimi sivisuumik ataatsimiittoqarmat U qatanngutiminukarluni, soralus-

saminukarluni kulturikkullu pikialaartitsinernukarluni ingiallorteqarluni aneertarnissami-

nut akuerineqarnera ingerlaannarpoq. Tamatuma saniatigut U-ip Kalaallit Nunaanniit 

2017-imi tikeraartoqarnissaa akuerineqarpoq kiisalu ilaquttat tikeraarnerannut atatillugu 
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bussinik angalaqatigiinnermut peqataanissaminut akuerineqarluni, ingiallorteqarluni ane-

ernertut isigineqartumik. Aneernernut naammassisassat ingerlaannarput, tassa U 

meeqqanit 15-it inorlugit ukiulinnit pulaarteqassanngitsoq imaluunniit nammineq meeqqat 

ukiut taakku ataallugit ukiullit najuuffianniissanngitsoq. 

 

Pineqaatissiissummik allannguinissaq pillugu apeqqut atorfillit parnaarussivimmi 28. de-

cember 2017-imi ataatsimiinneranni eqqartorneqarpoq, tassanilu isumaqatigiittoqarpoq 

pineqaatissiissutip allannngortinneqarnissaa maannakkut innersuussutigineqarsinnaanngit-

soq. Tamatumani pingaartinneqarpoq atoqateqarnerup tungaatigut pinerloqqinnarveer-

saartitsissutitut tissarnaveersaatitornissamik apeqqutip suli isummerfigineqarsimannginne-

ra. 

 

U parnaarussiviup innersuussutaa pillugu tusarniarneqarpoq 4. januar 2018. Tusarni-

aarnermut atatillugu U-p oqaatigerusuppaa sianiutigissaatitorunnaarnermi pingaartinne-

qarnera naammaginagu, nakorsaatitornerminummi atatillugu timikkut sunniutipiluit misi-

gisaramigit. Oqaatigisinnaanngilaali sianiutigissaatinik allanik misileerususinnaanerluni. 

…”. 

 

Nassuiaatit 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarput eqqartuussaq U taassumalu toqqam-

mavia, I2.  

 

U ilassutitut nassuiaavoq, Nuummi inissiisarfimmiit Danmarkimut nuutsinneqarnerminut 

atatillugu nammineq isersimaqatimilu akornanni kinguaassiuutitigut attaveqatigiin-

nerarneqarsimanertik ilumuunngitsoq. Tamatuminnga oqaloqatigiinnermi paasitinneqarpoq. 

Naammagittaalliutigineqarsimavoq oqartoqarluni qaninniarsimasoq, isumaqarporli 

pineqartup akissarsissutigalugu pisuutissimagaani. Politiit suliaq tamanna pillugu 

oqaloqatigai, ilumuunngilarlu. Pasilliutilli kingunerisaannik Danmarkimi inissiisarfimmut 

inissinneqarpoq. 

 

Tissarnaveersaatitorusunnginneranut pissutaasoq tassaavoq inuit marluk Danmarkimi 

taamatut katsorsartinnikuusut oqaloqatigisimagamigit, aappaalu nakorsaat pissutigalugu 

puammigut kræfteqalersimavoq puaalu immallutik. Inuup aappaa talimi nissumilu saarn-

gisigut nappaateqalersimavoq, taamaattumillu nakorsaatip kingunipiluutai ersigisorujussuu-

ai. Qitiloreersuuvoq qitini nungullarnikuummat nipaallisaatitortarporlu. Taamaalluni morfi-

nit nipaallisaatitut atorpai, kisianni pinngitsoorsinnaajunnaaramigit nakorsani isumaqati-

galugu nakorsaat annikillisikkiartortariaqarsimavaa allamillu nakorsaateqalerluni. Siani-

utigisaatitortarunnaarpoq nakorsaat sunniuteqapilummat. Unnuakkut itersinnaasarpoq timini 
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tamarmi sajuttoq, uissanngulluni, merianngulluni taamaattumillu psykologi nakorsaatip 

unitsinnissaa pillugu oqaloqatigaa.  

 

Danmarkimiiginnarusuppoq. Ilaqutaasa amerlanersaat Danmarkimi najugaqarput. Danmar-

kimi marlunnik qatannguteqarpoq arnanik. Najani taassumalu pania attaveqarfigisarpai. 

Taakku internetikkut ullut tamaasa oqaluuttarpai. 

 

2005-imi eqqartuussaaneranut atatillugu pisimasut atornerluinermik unnerluussutinut tunng-

aviusut iluamik misissorneqarnikuusorinngilai. Meeqqanik atoqateqarusussuseqanngilaq, 

arnanoortuuvorli.  

 

Immikkoortortaqarfik L-imiit K-mut nuutsinneqarnikuuvoq, uppernarsarsinnaavaalu kin-

guaassiuutitigut atornerluinermik unnerluussuteqarnermut atatillugu siornatigut immik-

koortoq K-miitinneqarnikuulluni. Tamannali nammineq ilisimasaqarfiginngilaa. Pineqartoq 

tassaavoq inissisimaqataa eqqunngitsumik nassuiaateqartoq. Immikkoortortaqarfimmi 

aqutsisoq suliaq pillugu oqaloqatiginikuuaa unnerluussullu tunuartinneqarpoq. Taava nam-

mineq piumassutsimik immikkoortortaqarfimmut allamut nuuppoq. Pisumi inissisimaqataa 

tissarsaqqummat nammineq taamaaliorpoq.  Tamanna eqqartuussap ineeraani pivoq inuullu 

taassuma nammineq aallartitsineratigut. Inuup taassuma kinguaassiuutitigut atornerluiner-

mut kingusinnerusukkut unnerluuppaa, namminerli naluaa sooq aamma suliamik inger-

lasoqanngisaannarpoq. 

 

Danmarkimi misiligummik iperagaatinneqassaguni naammassisassatut tissarnaveersaatitor-

nissani ajorinngilaa, kisiannili sunniutipiloqartitsissaguni katsorsartinnerup unitsinnissaanut 

sillimarusuppoq. 

 

Ilisimannittoq I2 iluamik oqaaqqissaarneqarluni ilisimannittutut nassuiaateqarpoq ilaatigu-

llu ilisimatitsissutigaa maanna ukiumi ataatsimi U-mut toqqammaviusimalluni. U inussiar-

nersuuvoq aamma aaqqitassat assigiinngitsut pillugit oqaloqatigiittarput. Kingullermik 

martsimi 2018-imi. U-p anisinneqariartuaarneq aallartitsikkusuppaa, naammassisassartaler-

neqarsinnaasumik.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu: 

 

Narsap Eqqartuussiiviata eqqartuussutaani 7. april 2005-imeersumi U meeqqanut kan-

ngutsaatsuliornernut 11-nut, taakkununnga ilaalluni misiliineq ataaseq, kiisalu meeqqanik 

15-it inorlugit ukiulinnik kinguaassiuutitigut tiinganermut 7-inut eqqartuunneqarpoq Dan-

markimi inissiisarfimmut piffissami killiligaanngitsumi inissinneqarluni. Pisimasunut 16-

inut pisuutinneqarpoq meeqqamullu 15-it inorlugit ukiulimmut kinguaassiuutitigut tiinganeq 
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pillugu pisimasumut ataatsimut ataasiarlunilu kanngutsaatsuliornermut pinngitsuutinneqar-

poq. Pisimasut piliarineqarsimapput 2001-imi januarimiit 2004-mi juunimut. Eqqartuussut 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit 30. juni 2005-imi allanngortinneqarpoq Nunatsinni inis-

siisarfimmut inissiininngortinneqarluni, kingusinnerusukkullu Nunatta Eqqartuus-

sisuuneqarfiata eqqartuussutaatigut 27. marts 2014-imeersukkut allanngortinneqarluni, 

taamaalilluni U Danmarkimi inissiisarfimmut inissinneqarluni.  

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaanit ersersinneqarpoq U anguteqatiminut pinngitsaaliil-

luni atoqateqarnermut, kanngutsaatsuliorfiginninnernut, meeqqamik suiaassuseqatiminik 

pinngitsaaliilluni atoqateqarnermut, pisussaanani pinngitsaaliilluni iliuuseqarnermut 

meeqqamullu suiaassuseqatiminut soriarsinaanngitsumut kinguaassiuutitigut allatut tiinga-

nermut Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit 23. januar 1998-imi eqqartuunneqarsimasoq 

aamma 3. februar 1999-imi eqqartuussutikkut meeqqamik 15-it inorlugit ukiulimmik kin-

guaassiuutitigut allatut tiinganermut eqqartuunneqarsimasoq. Iperagaasimavoq 11. januar 

2001. 

 

U 2014-imi Nunatsinni inissiisarfimmiit Danmarkimi inissiisarfimmut nuutsinneqarpoq, 

tassami Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa inissiisarfimmiiginnarnissaa pisari-

aqartumik isumannaatsuunngitsoq, ilaatigut pinerloqqinnissamut assingusumut tunngatil-

lugu, ilaatigullu unnerluutigineqartumut tunngatillugu aamma atoqatigiittarneq pillugu 

katsorsartinneq Kalaallit Nunaanni aallarnisarneqarsinnaanngimmat.  

 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup oqaaseqaataanit 9. januar 2018-imeersumit ersersin-

neqarpoq U inuttut pissutimigut immikkut ittuusoq, miserratiginnittuulluni, avammut tutsi-

tsisartuulluni, akisussaassuseqarusunngitsuulluni imminullu saatsitsiniaasuulluni. U-p 

nammineq nassuiaataanit ersersinneqarpoq tissarnaveersaatitorusunngitsoq, tamannalu Nu-

natta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussutaani 27. marts 2014-imeersumi tunngavi-

lersuutit ilagisimavaat.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata aalajangiisuusumik pingaartippaa pisariaqartumik nakor-

saatitorneq, ingammik tissarnaveersaatitortitaanermut tunngasoq, aallarnisarneqarsimanngit-

soq, taamaattumillu paasineqarsinaanngitsoq U-p taamatut katsorsartinneq iluaqutigissa-

neraa. 

 

Naak U ukiorpassuarni immikkut paarineqartussanngortitaanikuugaluartoq Nunatta 

Eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq, oqaatigineqartut eqqarsaatigalugit aamma pinerlunneq 

atoqatigiinnermut tunngasoq ilungersunartoq siusinnerusukkut annertuumik pinerluutaasi-

masoq, U-llu meeqqanut suiaassuseqatiminut ukiukitsunut piliarisarsimasai, eqqarsaati-
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galugit, U iperagaatinneqaraluarpat suli assingusumik pinerloqqinnissaq annertuumik navi-

anaateqartoq. 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Qeqqata Eqqartuussisoqarfiata 20. december 2016-imi aalajangiinera atuuttussanngortin-

neqarpoq, taamaalilluni Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussutaa 27. marts 2014-

imeersoq atuutiinnassalluni.   

 

Eqqartuussamut illersuisussanngortitap akissarsiassai immikkut aalajangersarneqassapput. 

Akissarsiassat naalagaaffiup karsianit naggataatigut akilerneqassapput. 

 

 

 

 

 

Den 26. april 2018 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

Retten behandlede 

sagl.nr. K 257/17 

(Qeqqata Kredsrets sagl.nr.  

QEQ-SIS-KS-0156-2016) Anklagemyndigheden 

 (J.nr. 5503-97377-00035-04) 

 mod 

 T 

 Født den […] 1952 

 (advokat Thorkild Høyer 

 j.nr. ) 

 

afsagt sålydende 

B E S L U T N I N G: 

 

Kredsrettens beslutning 

  

Qeqqata Kredsret afsagde den 20. december 2016 beslutning om opretholdelse af foranstalt-

ning. Ved beslutningen blev det bestemt, at den ved Grønlands Landsrets dom af 27. marts 

2014 opretholdes.   

 

Kære 
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Kredsrettens afgørelse er kæret til landsretten af domfældte.  

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om stadfæstelse af Kredsrettens beslutning, såle-

des at den ved Grønlands Landsrets dom af 27. marts 2014 opretholdes.   

 

Domfældte T har nedlagt påstand om løsladelse til Danmark, subsidiært prøveløsladelse 

med vilkår i henhold til kriminallovens § 133-135. 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 21. november 2017. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

 

Kriminalforsorgen, Herstedvester Fængsel, har i erklæring af 9. januar 2018 anført følgen-

de: 

 

”…. 

Vedrørende T (T)….. p.t. Herstedvester Fængsel 

Politimesteren i Grønland har den 8. december 2017 anmodet om en udtalelse vedrørende 

ovennævnte Ts tilstand og forhold, samt hvorvidt det af hensyn til retssikkerheden må anses 

for påkrævet, at opretholde den idømte foranstaltning. 

 

T blev den 30. juni 2005 ved Grønlands Landsret idømt anbringelse på ubestemt tid i anstalt 

for domfældte i Grønland. Dommen er senest ved Grønlands Landsret den 27. marts 2014 

ændret således, at T overføres til psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Dan-

mark. T har været frihedsberøvet siden den 17. juni 2004 og har været anbragt i Herstedve-

ster Fængsel siden den 16. maj 2014. Fængslet har senest afgivet udtalelse vedrørende for-

anstaltningsændring den 5. februar 2016, og der er afgivet supplerende udtalelse hertil den 

9. december 2016. Der henvises indledningsvis til disse to udtalelser. Om forløbet siden da 

kan følgende udtales: 
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T er aktuelt anbragt på afd. K. Han blev den 17. marts 2017 overflyttet fra afd. L, da en 

medanbragt anklagede T for seksuelle krænkelser. T indrømmede, at der havde været en 

seksuel relation, men han afviser, at der var tale om tvangs. Det blev vurderet, at der ikke 

var foregået noget strafbart, og T blev ej heller politianmeldt. T har derudover i den seneste 

periode modtaget en enkelt advarsel, idet der blev fundet en cigaret på hans opholdsrum.  

 

På afdelingen opholder T sig meget på sit opholdsrum og har ikke megen kontakt med de 

medindsatte og medanbragte på afd. K. Når han henvender sig til personalet, foregår det 

pænt og høfligt. T har været beskæftiget på P2-værkstedet, siden det grønlandske værksted 

lukkede midlertidigt i forbindelse med ombygning af montageværkstedet. Ts værkmestre 

fortæller, at T er faldet godt til på værkstedet. De udtrykker stor tilfredshed med hans ar-

bejdsindsats og beskriver ham som venlig i kontakten til personalet. T har ikke meget om-

gang med de medindsatte på værkstedet, men værkmestrene har ikke oplevelsen af, at T bli-

ver holdt udenfor, og det er værkmestrenes generelle vurdering, at T trives på værkstedet. 

 

T afvikler fortsat månedlige ledsagede udgange, og disse udgange afvikles almindeligvis til 

Ts bror, nevø eller kulturelle formål. Udgangene afvikles alle uproblematiske. 

 

Som led i det forberedende arbejde til klinisk konference i starten af 2017 blev T i oktober 

2016 demensudredt på Glostrup Hospital, Hukommelsesklinik. Hukommelsesklinikken har 

ikke fundet holdepunkt for at pege på en demenslidelse. Derudover er T i november 2016 

psykologisk undersøgt v. cand.psych. […]. I den psykologiske undersøgelse konkluderes det, 

at T intellektuelt fungerer ringere end forventet, men han vurderes at placere sin inden for 

normalområdet. Han har en særegen personlighedsstruktur, der først og fremmest er kende-

tegnet ved ukritisk, idylliserende og hysteriforme træk. Han er endvidere benægtende, proji-

cerende, ansvarsfralæggende og selvhenførende, og han huser et paranoidformt beredskab. 

Følelsesmæssigt er han særdeles umoden, labil og impulsstyret. Derudover må det formo-

des, at han er mere seksuelt optaget end som så. T har i et vist omfang gængse tankebaner 

til sin rådighed, men der ses enkelte formelle tankeforstyrrelser, og formelt set er realitets-

testningen defekt. Hans særegne personlighedsstruktur gør det imidlertid vanskeligt at skille 

det ene fra det andet, og det vurderes, at han befinder sig på psykosetærsklen og sandsyn-

ligvis i pressede situationer kan blive manifest psykotisk. 

 

Der er den 16. januar 2017 afholdt klinisk konference med henblik på at afklare spørgsmå-

let om, hvorvidt T skal tilbydes kønsdriftsdæmpende medicinsk behandling. Forud for den 

kliniske konference blev det vurderet, at T har en høj risiko for at begå ny seksualkriminali-

tet. Der er i vurderingen lagt vægt på de gentagne og hyppige seksuelle krænkelser, hans 

seksuelle afvigelse, hans skrøbelige realitetstestning, hans minimerende og pro-kriminelle 

tænkning i forhold til seksuelle overgreb, hans svære personlighedsforstyrrelse, hans ureali-
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stiske forestillinger omkring sin fremtid, og hans urealistiske forestillinger om, hvordan han 

kan håndtere fremtidige problemer. I forbindelse med den kliniske konference blev der ud-

trykt generel bekymring for, at T er psykosenær og muligvis i perioder er manifest psykotisk. 

Det blev endvidere overvejet, om disse forhold kan forklaret, hvorfor anbragte ikke profite-

rer af psykoterapeutisk intervention. På baggrund af den tværfaglige drøftelse i forbindelse 

med den kliniske konference, blev anbefalingen, at Ts behandlere skal forsøge at motivere 

ham til at påbegynde medikamentet antipsykotisk behandling. Spørgsmålet om kønsdrifts-

dæmpende medicinsk behandling bør revurderes i starten af 2018 med henblik på at afgøre, 

om T har indvilget i at modtage medicinsk behandling, om han har profiteret af det, og om 

han nu vurderes i stand til at profitere af psykoterapeutisk intervention. 

 

T deltager fortsat i regelmæssige samtaler med psykolog. Han er generelt uforstående i for-

hold til konklusionen fra den psykologiske undersøgelse og konklusionen fra den kliniske 

konference. T har været forsøgt motiveret til at påbegynde antipsykotisk medicinsk behand-

ling, og han indvilgede i en kortere periode i at påbegynde behandling med en ganske lille 

dosis. Planen var, at denne dosis gradvis skulle øges for at afgøre, om T profiterer af anti-

psykotisk medicinsk behandling. T udtrykt imidlertid modstand mod at tage medicinen, og 

han valgte til sidst at afbryde behandlingen. T beskrev en række somatiske bivirkninger som 

følge af behandlingen. 

 

På baggrund af samtaleforløbet med T vurderes konklusionen fra den psykologiske under-

søgelse retvisende. 

 

Ved langtidsmødet i november 2016 fik T fortsat tilladelse til ledsaget udgang til bror, nevø 

og kulturelle formål. Derudover fik T tilladelse til at modtage besøg fra Grønland i 2017, 

samt tilladelse til at deltage i den fælles bustur i forbindelse med pårørendebesøget som 

ledsaget udgang. Vilkår for udgangene er fortsat, at T ikke må modtaget besøg af børn un-

der 15 år eller selv tage ophold, hvor der befinder sig børn under denne alder. 

 

Spørgsmålet om foranstaltningsændring har været drøftet på funktionærmøde i fængslet den 

28. december 2017, og her er man enige om, at man ikke på nuværende tidspunkt kan anbe-

fale ændring i den idømte foranstaltning. Der er her lagt vægt på, at spørgsmålet om køns-

driftsdæmpende medicinsk behandling i recidivforebyggende øjemed med hensyn til fremti-

dig sædvenlighedskriminalitet endnu ikke er afklaret. 

 

T er den 4. januar 2018 partshørt i fængslets indstilling. I forbindelse med partshøringen 

ønsker T at udtrykke sin utilfredshed med, at den afbrudte antipsykotiske medicinske be-

handling får betydning, da han i forbindelse med behandlingen oplevede en lang række so-
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matiske bivirkninger. Han er dog ikke umiddelbart i stand til at sige, at han vil være villig 

til at prøve anden antipsykotisk medicinsk behandling. 

…”. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af domfældte T og at dennes bistandsværge, 

V2.  

 

T har supplerende forklaret, at i forbindelse med, at han blev flyttet fra anstaltsanbringelsen 

i Nuuk til Danmark, er det ikke korrekt, at der var nogen seksuel relation mellem ham og en 

medfange.  Dette blev han konfronteret med ved en samtale. Det var nogen, der havde angi-

vet ham med klager om, at han skulle have været nærgående, men han mener, at pågælden-

de har fået penge for at give ham skylden.  Han talte med politiet om sagen, der intet havde 

på sig. Beskyldningerne førte imidlertid til, at han blev anstaltsanbragt i Danmark. 

 

Årsagen til, at han ikke ønsker at deltage i behandling med kønsdæmpende medicin er, at 

han har talt med to personer i Danmark, der har fået behandlingen og den ene har fået kon-

stateret kræft og vand i lungerne på grund af medicinen. Den anden person har udviklet en 

knoglesygdom i både arme og ben og han er derfor meget bange for de bivirkninger som 

medicinen giver. Han er i forvejen syg med ondt i ryggen grundet slid og han får smertestil-

lende medicin. På et tidspunkt fik han smertestillende medicin på morfinbasis, men han blev 

afhængig af dette og måtte, efter aftale med sin læge, nedtrappe medicinen og få en anden 

salgs. Han afbrød behandlingen med antipsykotisk medicin fordi han fik for mange bivirk-

ninger af medicinen. Han kunne vågne om natten, hvor han rystede over hele kroppen, han 

fik svimmelhed, kvalme og talte derfor med psykologen om at stoppe medicineringen.  

 

Han vil gerne blive i Danmark. De fleste af hans familiemedlemmer bor i Danmark. Han har 

to søstre i Grønland. Han har kontakt til sin lillesøster og hendes datter. Han taler med dem 

begge hver dag over Internettet. 

 

Han mener ikke, at forholdene der lå til grund for anklagerne om krænkelser i forbindelse 

med hans dom i 2005, blev ordentligt undersøgt. Han har ingen seksuel lyst til børn, men er 

til kvinder.  

 

Han er blevet overflyttet fra afdeling L, til K og kan bekræfte, at han tidligere har været an-

bragt på afdeling K i forbindelse med en anklage om en seksuel krænkelse. Han kender 

imidlertid intet hertil. Der var tale om en medindsat, der afgav en falsk forklaring. Han talte 

med afdelingslederen om sagen og anklagen blev tilbagekaldt. Han flyttede herefter frivil-
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ligt afdeling. Der var tale om en episode, hvor en medindsat bad ham om at onanere ham, 

hvilket han gjorde. Det skete på domfældtes værelse og på personens eget initiativ. Perso-

nen anklagede ham efterfølgende for seksuel krænkelse, men han ved ikke hvorfor og der 

kom aldrig en sag ud af det. 

 

Hvis han prøveløslades i Danmark vil han som vilkår være villig til at prøve deltagelse i en 

kønsdriftsdæmpende medicinsk behandling, men hvis han får bivirkninger heraf, så vil han 

forbeholde sig retten til at stoppe behandlingen. 

 

Vidnet, V2 afgav behørigt formanet vidneforklaring og oplyste bl.a., at han nu har været 

bistandsværge for T i et år. T er venlig og imødekommende og de har samtaler omkring for-

skellige praktiske forhold. Senest i marts 2018. T vil gerne have igangsat et forløb med ud-

slusning, gerne med vilkår tilknyttet.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat: 

 

Ved dom af 7. april 2005 fra Narsaq Kredsret, blev T dømt til tidsubegrænset forvaring i 

anstalt i Danmark for 11 forhold af blufærdighedskrænkelser mod børn, herunder 1 forhold, 

der vedrører forsøg, samt 7 forhold, der vedrører anden kønslig omgang med børn under 15 

år. Han blev fundet skyldig i 16 af forholdene og frifundet i et forhold vedrørende anden 

kønslig omfang med barn under 15 år samt i et tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Forhol-

dene er begået i tiden januar 2001 – juni 2004. Dommen blev 30. juni 2005 ændret af Grøn-

lands Landsret til anbringelse i anstalt i Grønland og blev efterfølgende, ved Grønlands 

Landsrets dom af 27. marts 2014 ændret således, at T blev anbragt i anstalt i Danmark. 

 

Det fremgår af Kredsrettens dom, at T tidligere var dømt af Grønlands Landsret den 23. ja-

nuar 1998 for voldtægt mod person af samme køn, blufærdighedskrænkelser, voldtægt mod 

barn af samme køn, ulovlig tvang og tilsnigelse til anden kønslig omgang med barn af sam-

me køn og at han ved dom af 3. februar 1999 blev dømt for anden kønslig omfang med barn 

under 15 år. Han blev løsladt den 11. januar 2001. 

 

T blev i 2014 overført fra anstalten i Grønland til anstalt i Danmark, idet Grønlands Lands-

ret lagde vægt på, at fortsat anstaltsanbringelse ikke gav den fornødne sikkerhed, dels mod 

fornyet lige artet kriminalitet, dels for tiltalte og da sexologisk behandling ikke kunne 

iværksættes i Grønland.  

 

Det fremgår af Kriminalforsorgens erklæring af 9. januar 2018, at T har en særegen person-

lighedsstruktur, hvor han er benægtende, projicerende, ansvarsfralæggende og selvhenfø-

rende. Af Ts egen forklaring, fremgår det, at han ikke ønsker at deltage i en kønsdriftsdæm-
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pende medicinsk behandling, hvilket var en af begrundelserne for Grønlands Landsrets dom 

af 27. marts 2014.  

 

Landsretten tillægger det afgørende vægt, at en fornøden medicinsk behandling, herunder i 

særdeleshed vedrørende kønsdriftsdæmpende medicinsk behandling ikke er iværksat, hvor-

for det ikke kan konstateres, om T vil profitere af sådan behandling. 

 

Uagtet, at T har været under forvaring i en årrække, finder Landsretten, henset til det angiv-

ne og henset til den massive forudgående alvorlige seksuel kriminalitet, som T har begået 

overfor mindreårige børn af eget køn, at der fortsat foreligger en udtalt risiko for recidiv af 

lige artet kriminalitet, såfremt T løslades. 

 

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

 

Den af Qeqqata Kredsret den 20. december 2016 afsagte beslutning stadfæstes, således at 

den ved Grønlands Landsrets dom af 27. marts 2014 opretholdes.   

 

Salær til den for domfældte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes ende-

ligt af statskassen. 

 

 

 

Anja Olsen 

 

 

 

 
 


