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oqaatigineqarpoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit ulloq 8. august 2022 suliami suliareqqi-

tassanngortitami 

 

Sul.nr. K 126/22 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq ulloq […] 2002 

(illersuisutut akuerisaq, cand. jur. Miki Lynge) 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Kujalleq ulloq 14. marts 

2022 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. KS-KUJ-0027-2022).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup pineqaatissiissuti-

tut eqqartuussutaa sakkortusaaffigineqassasoq aamma mitigaanermut ajunngitsorsiassat pi-

sassatut aalajangiiffigisat atuuttussanngortinneqassasut. 

 

U piumasaqaateqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaanik atuuttussanngortitsisoqas-

sasoq. 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut paasissutissat 

Nalunaarutiginninnermik nalunaarusiamit 5. juli 2021-meersumi ilaatigut ersersinneqarpoq, 

suliaq politiinut nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 4. Juli 2021 nal. 06.13 I1-imit. 
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Pinerliiviusoq pillugu nalunaarusiamit 5. juli 2021-meersumit ilaatigut ersersinneqarluni, po-

litiit pinerliivimmut takkutsinnatik nalunaarutiginnittoq I1 oqarasuaatikkut attavigisimagaat, 

taanna annilaaqqarpaluppoq, quaarsaaqqalluni qiaatigaluni. I1-up oqaatigivaa nalunerarlugu 

U sumiinnersoq, taavalu pinerliivimmik tikkuussivoq, tassaniipporlu nukappiaraq to-

qungasoq. Nukappiaqqap misissornerani paasineqarpoq timimi saamiata tungaatigut aalla-

neqarsimanerminit putoqartoq, anersaartunngilaq, taamatullu aamma tillerneqarani. Annaas-

sissutaasinnaasumik ikiueqqaarfigineqarpoq, kisianni uummarsaagaluarneq unitsinneqarluni 

nukappiaraq uummartinneqanngimmat.  

 

Imaqarnerniliornermi nalunaarusiamit 5. juli 2022-meersumi ilaatigut ersersinneqarpoq ulloq 

taanna politiinit U nalunaaqutaq 10:45 nassaarineqartoq, angajoqqaamini sofami sinittoq. 

 

Nassaarfimmik nalunaarusiami 9. juli 2021-meersumi ilaatigut ersersinneqarpoq, qoorortooq 

atorneqarsimasoq nassaarineqarsimasoq nunamiittoq, toqukkut qimaguttup nassaarineqarfia-

niit kujammut 40 – 50 meterinik ungasissusilimmiilluni.  

 

Qoorortuuaqqap, imassat aamma imassat iginnermi atorneqarsimasut misissorneqarneranut 

atatillugu Rigspolitiit Nationalt Kriminalteknisk Centerianniit ulloq 15. oktober 2021 nalu-

naarutaannit ilaatigut ersersinneqarpoq:  

 

”… 

 

… sakkoq parnaartarpoq parnaartarfia tunumoortinneqarsimagaangami, aamma aallaanissamut 

piareertarpoq parnaartarfia siumoortinneqaraangami savissaata tungaanut. 

 

… 

 

Imassat tassaasut kaliber .22 magnum pooqarput aqerluullutik siorngani qarajanillit sunaassusai 

tassaallutik Hollow Point. 

Nuuani aqerloq qarajanilik aqerluuvoq, manngersuusinnaalluni imaluunniit nuugissuusinnaal-

luni nuuatigut qarajagaq. Taamaalilluni aqerloq sakkortuumik eqinnerani aamma siammar-

nerani unitsinneqartarluni, taamaalilluni annertuumik annertusisarluni siammarnermini, tama-

tumalu kingunerisaanik eqqukkamik annertuumik ajoqusiisarluni.  

 

…” 

 

Sakkoq pillugu nalunaarusiami 29. september 2021-meersumi Rigspolitiit Nationalt Krimi-

naltekniske Centerianiit ilaatigut ersersinneqarpoq:  

 

”… 
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Parnaarsaataata misissornera. 

Sakkup parnaarsaataa parnaartinneqarpoq, kingornatigullu arlaleriartumik eqittaata sakkort-

uumik toorneqartarluni, aallaarianngilarlu. 

Taamatullu aamma parnaarsaataata atortui iluatungaaniittut ajoquteqanngitsutut isikkoqarlutik. 

Taamaalilluni parnaarsaataata misissornerani nalinginnaalluni ajoquteqarani.  

 

Eqittaataata eqinnerani oqimaassutsimik uuttuiffigineqarnera.  

Eqittaataa uuttortarneqarpoq elektriniskeusumik uuttuut atorlugu sakkup eqinnerani oqimaas-

susianik.  

Uuttuinerit qulit ingerlanneqarput, taamaalilluni eqittaata eqinnerani uuttuutaata oqimaas-

suseralugu 1,86 – 1,91 kg. 

Sakkunik immikkoortortaqarfik peqanngilaq sakkumik assinganik, taamaattumik pisinnaasi-

manngilaq arsaarinnissut 1-mi eqittaatip oqimaassusianik sanilliunissami assinganik sana-

neqarfianit aamma assinganik.  

Kisiannili sakjunut immikkoortortaqarfik siusinnerusukkut qoorortuuaqqat Marlin marluk eqit-

taataannik oqimaassutsimik uuttugaqarnikuuvoq, aamma taakkua eqinneranni oqimaassuat 

1,68 og 1,79 kg-voq. 

Uuttuinerit eqittaata oqimaassusianik tunngavigalugit aamma sakkup pisinnaasaata sinnerinut, 

nalilerneqarpoq sakkup eqittaataa nalinginnaalluni ajormanngitsoq. 

 

…” 

 

Toqungasumik misissuinermit nalunaarusiaq 15. juli 2021-meersoq Retsmedicinsk Insti-

tutimeersoq pineqarluni P1-ip timaanik misissuineq, ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”… 

 

Eqikkaaneq aamma inerniliineq: 

 

… 

 

Toquneranut pissutaasoq isumaqarfigineqarpoq tassaasimassasoq naami iluisigut aamma ti-

mimigut taqarsuartigut aqqunarnerminik aavernerminiussasut. 

 

Qanoq toqunera oqaatigineqartut naapertorlugit aallartoorfigineqarsimavoq. 

 

… 
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Aallaanninnermi ungasissuseq aalajangersarneqarsinnaanngilaq. Kriminaltekniskemik misis-

suinikkut aalajangersaasoqarsinnaavoq aallaaneqarfiata nalaatigut ammaneratigut paassaqar-

nera, qanittumit imaluunniit ungasissumit aallaanninneq pisimanersoq. Killerpiaaniit aallaan-

ninnerunngilaq aallaaneqarfiatigut qernernersaqanngimmat.  

 

Pasineqartup nassuiaaneranut naapertuuppoq aallaanninnermi sammernga (illuttut tigummil-

lugu nikorfalluni aallaanninneq), kisianni ilisimannittup nassuiaatigisaraluanut naaper-

tuutinngilaq, tassa aallaasip qaarsoq eqqoqqaarsimagaa aallartoortinnani.  

 

…” 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut takutinneqarput assit, P1 piffimmi pinerliiviusumi toqun-

galluni nalasoq.  

Taakkua assit assilineqarsimapput Kalaallit Nunaata politiivinit ulloq 4. Juli 2021-mi. 

 

Taamatullu aamma qoorortooq atorneqarsimasoq pillugu assinik nalunaarusiat takutinne-

qarput. Assitnik nalunaarusiat imaqarpoq assinik Kalaallit Nunaata politiivinit qoorortuumik 

nassaarfiusumit assilisaannit.  

 

Pasineqartup sianersimaneranut paasissutissanit nalunaarusiamit 2. august 2021-meersumit 

ilaatigut ersersinneqarpoq, U ulloq 4. juli 2021 politiinut sianersimasoq nal. 05.48 aamma 

ajutoornermi sianertarfimmut 112-mut nal. 06.27. 

 

Kommune Kujalleq, Værested og ungerådgivning Neriusaaq ullulerneqanngitsumik 

oqaaseqaatimini U pillugu ilaatigut oqaatigivaa: 

 

”… 

 

Pineqartoq: 

- U   Cpr.nr. […] 2005 

Status Neriusaaq 

- Ulloq 16. februar 2022 aallarnerfigalugu, U ilagisarparput 

- Ataasinngornerit tamaasa U oqaloqatigisarparput/ sammisaqaqatigisarparput  

- Pingasunngornerit tamaasa U angajullerni peqataasarpoq, aamma tassani sammisaqartarput. 

U-ip peqataasarneri akuttunerulersimapput Majoriaq aqqutigalugu suliffissarsiornikuugami, 

iluatsitsisimallunilu autoservicemi aallartissimalluni.  

- Psykologimik oqaloqateqartarnissamut U innersuunnikuuvarput, aallartinnikuuvoq sapaatip 

akunneranut ataasiarluni oqaloqatiginnittarluni, oqaloqatiginniffissat tamaasa takkuffi-

gisarpai.  

- U-ip sulilernerata kingornatigut oqarasuaatikkut atassuteqarfigisarparput, aamma angajoq-

qaavi atassuteqarfigikulaartarpaugut, pisariaqartitsineq naapertorlugu suleqatigiittarluta.  
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Naliliineq: 

- U aallartinnerminiit maannamut tunniusimasuuvoq, piffissaq paaralugu.  

- Eqimattani U peqataalluarpoq, aamma sammisanut tunniusimasuulluni.  

- Pisimasup (aallartoofiginninneq) kingornatigut U malunnarpoq psykologimik oqaloqateqart-

arnermi pisimasup pinerata kinguninnguatigut psykoloigimiittarsimannginnera, aamma 

malunnarluni oqaloqatiginninnermik misilttagaqannginnera, taamaattumik piffissangaatsiaq 

atorneqarpoq pisimasoq aallaavigineqarluni, kisiannili suli pisoq pillugu oqaloqatigiinnerit 

aallartinnikuunngillat. Marluinnaaqatigalugu oqaloqateqarnermik sungiussisimapasinngilaq, 

taamaattumik pingaarnertut sungiusarneqarpoq oqaloqatigiissinnaanermut.   

- Ataatsimut naliliissagutsigut U aalaakkaasuuvoq tunniusimalluni tamakkiisumik peqataal-

luni, angut inuusuttuuvoq piuminartoq ataqqinnittoq eqqissisimasorlu, pissuserissuuvoq inu-

ussuttoqatiminut aamma meeraqatiminut, U eqqissisimasuuvoq nipaallunilu.  

U-ip suleqatiginnissinnaanera imatut takutinneqartarpoq, Neriusaami pilersaarutinut sammisas-

sanut peqataasarneratigut. 

…” 

 

 

U-ip inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq Qaqortoq Autoservicemi sulisarluni, Majoriaq 

aqqutigalugu suliffimmi sungiusarluni. Majoriami atuarluni aallartissaaq ulloq 15. august 

2022. Siunissamut sutut ilinniassanerluni naluvaa. Biilinik iluarsaassisarfimmi ilinnialissagu-

narpoq. Sisimiuni institutionimiinnini nuannarivaa tigummigallagaaqqanermi nalaani. Tas-

sani angerlarsimaffimmiitilluni inersimasunik sulisunik oqaloqateqartarpoq. Sisimiuniitilluni 

psykologimik oqaloqateqarnikuuvoq. Aamma Qaqortumi psykologimik oqaloqateqarpoq. 

Qaqortumi psykologimut tunngasoq angajoqqaavisa isumagisimagunarpaat. Iluaqutaavoq 

psykologimik oqaloqateqarluni. Isumaqanngilaq kommunimi oqaloqateqarnikuunerluni.  

  

 

Nassuiaatit 

U pingaarnertigut siullermeeriffiusumi nassuitigisami assinganik nassuiaateqarpoq. Taama-

tullu aamma I3 nassuiaateqarluni.  

 

U ilassutitut nassuiaavoq, P1 ilaqutaralugu, aamma I1 kammalaatigivaa. Nammineerluni isu-

massarsiarivaa aallaasinik eqqaasariarnissaq. Nammineerluni isumassarsiarivaa vodkamik 

imernissartik. Naluvaa sooq P1-p tungaanut aallaammik tikkuarsimanerluni. Immaqa nuan-

nariinnarlugu. P1 annilaangalilaarpoq nammineq tungaanut aallaammik umerami. Naluvaa 

sooq qilusaataa naqinnerlugu. Immaqa eqqarsaatigisimanngilaa P1-p eqqaanut umernissani. 

Aallaat parnaartarpoq parnaarsaata tunumoortillugu. Naluvaa aallaat parnaaqqatillugu im-

merneqarsinnaanersoq. Imassaq ikigagamiuk aallaat parnaaqqanngilaq. P1 eqqorneqarmat 

nammineq quaarsaarpoq, taavalu mobiliminik attavininniarsaraluni ikiortissarsiorluni sia-
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nerniarluni. Pisoq kamaatigivaa taamaammallu aallaat igippaa. Illoqarfimmut uterami sianer-

figisaqanngilaq. Aqqutaani naapitaqanngilaq. Matukkut kasuttorfeqanngilaq. Soorlumi I1 

Starkip tungaanut ingerlasoq. I1 oqarfiginngilaa angerlalernerarluni. Nammineq ingerlagami 

I1 oqaaseqanngilaq. Sianersimaneranut paasissutssat pillugit issuaaffigineqarluni, taakkua 

qulaani oqaatigineqarput, U ilassutitut nassuiaavoq, ullaaq taanna mobilini tigummiinnaavis-

simallugu. Naluvaa sooq piffissaq taama sivisutigisoq ingerlareermat aatsaat politiinut 

aamma ajunaarnermi sianertarfimmut sianersimanerlugu. Eqqaamanngilaa piffissaq qanoq si-

visutigisoq ingerlanersoq aallaanninnermiit politiinut sianernissami tungaanut. 

 

I3 nassuiaavoq, junip qaammataaniugunarpoq U psykologimik Qaqortumi oqaloqatiginnitta-

lerpoq. Politiiniit, kommunimiit imaluunniit napparsimmavimmiit aggersarneqarnikuunngi-

laq, taamaammat nammineerluni isumagisimavaa psykologimik oqaloqateqartarnissaa. Sisa-

manngornikkut oqaloqatiginnikkartortarpoq. Meeqqat atuarfianni ukioq kingulleq special-

klassimi atuarnikuuvoq, tunuarsimaartorujussuugami. Matoqqasinnaavoq, peroriartorninilu 

tamaat taamaannikuulluni. Ilinniakkamik aallartitsisussaavoq, taamaammat angusaminik 

pitsanngorsaasussaavoq. Majoriamit tigusaanikuuvoq aallartissaarlu ulloq 15. august ilinnia-

rnissaminut piareersalissalluni. Nammieq isumaginikuuvaa Majoriamut attaveqarfeqarneq. 

Nerusaamiit ikorfartorneqarnikuuvoq U-ip ikiorneqarnissaanik suliniuteqarnerminut. 

 

Tigummigallagaaneq 

U tigummigallagaaqqavoq 4. julimiit 20. december 2021-p tungaanut. 

 

Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutaa inerniliineralu 

U eqqartuunneqarpoq mianersuaalliornikkut inoqammik toqutsinermut ullormi 4. juli 2021 

imigassamik aalakoornartulimmik sunnersimaneqarluni qoorortooq. 22 magnum hollow po-

int imassamik immersimallugu, nukappiaqqamullu 14-nik ukiulimmut saatillugu qanillugu 

igeriassutigisimallugu, taamaalilluni nukappiaraq 14-nik ukiulik igerianeranit eqqorneqarluni 

imalu annertutigisumik aqqunarneqarsimalluni, nukappiaraq 14-nik ukiulik toqukkut 

qimagussimalluni.  

 

Suliamit ersersinneqarpoq, aallaasip parnaarsaataa ajornanngitsoq aamma eqittaataa imatut 

inissinneqarsimasoq, 2 kg-p missaanik oqimaassusilimmik naqinneraneratigut aallaannit-

toqarsinnaalluni.  

 

Mianersuaalliorneq U-ip suliami matumani iliuuserisaa isigineqartariaqarpoq peqqarniilluin-

nartutut, iluuserisaalu kinguneqarpoq nukappiaqqap 14-nik ukiullip ilungersunartumik ajoqu-

serneranik, aallaat nukappiaraq toqukkut qimagussimalluni. Nunatta eqqartuussisuuneqar-

fiata nalilerpaa pineqaatissiineq suliami taama peeqqarniitsigisumi aallaavittut minnerpaamik 
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ukiup aappaata affaanik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqaa-

taasariaqartoq.  

 

Sakkortusaataavoq U pisumut ulorianartumut iliuuseqartuunera nukappiaqqap 14-nik ukiullip 

toquneranik kinguneqartumik. Taamaaliornermi U qoorortuumik pissarsimavoq, taannalu 

atorlugu. Taamatullu aamma U nassarsimalluni imigassamik kimittuumik, pisimasumullu 

atatillugu imersimasaminik. Taamatullu aamma sakkortusaatitut isumaqarfigineqarluni U-ip 

isumagisimanngimmagu eqqortumik sukkasuumillu ajutoorneq pillugu kalerriinissaq, kisia-

nni piffik qimassimallugu 14-nik ukiulilik toqulersoq nukappiaqqamut allamut 13-nik 

ukulimmut qimaannarsimallugu.  

 

Pissutsit taamaannerisigut nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq suliaq ima peqqarni-

itsigisoq, pisariaqarluni utaqqisitaanngitsumik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmi-

ittussanngortitsinissaq, naak U 18-it inorlugit ukioqaraluartoq.  

 

Oqaaseqaatinit saqqummiunneqartunit takutinneqaraluartoq, U inuttut assigiinngitsutigut 

unamminartorsioraluartoq, nakorsap misissuinerata imaluunniit Pinerluttunik Isumaginnit-

toqarfiup inummik misissuinerata takutinngilaa kinguneqartitsisoqarsinnaaneranik  U-imik 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermit allaanerusumik 

pineqaatissinneqarluni eqqartuunneqarsinnaanera.  

 

Taamaattumik, U-ip ukiumigut inuusunnera isiginiarneqarluni, pineqaatissiissut aalajan-

gersarneqarpoq ukiumi ataatsimi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngorneqarnermik, tak. pinerluttulerinermik inatsimmi § 147, imm. 1, tak. § 146, tak. § 87. 

 

U-ip akuersaarmagu taarsiissutissaq aamma ajungitsorsiassaq unnerluussisussaatitaasunit pi-

umasaqaatigineqartoq malillugu eqqartuussisoqarfiup aalajangigaa, eqqartuussisoqarfiup 

tamanna pillugu aalajangersaanera atuuttussanngortinneqarpoq.  

 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U eqqartuunneqarpoq ukiumi ataatsimi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortinneqarnermik. 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa taarsiissutissanut aamma ajungitsorsiassanut qimaga-

asunut tunngasoq atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 



 8 

 

 

***  

 

 

DOM 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 8. august 2022 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 126/22 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den 28. […] 2002 

(autoriseret forsvarer, cand. jur. Miki Lynge) 

 

Kujalleq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 14. marts 2022 (kredsrettens sagl.nr. KS-KUJ-

0027-2022).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået skærpelse af den foranstaltning kredsretten har idømt og 

stadfæstelse af den tilkendte tortgodtgørelse.  

 

T har påstået stadfæstelse af kredsretten dom. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Det fremgår af anmeldelsesrapport af 5. juli 2021 blandt andet, at sagen er anmeldt til politiet 

den 4. juli 2021 klokken 06.13 af V1. 

 

Af gerningsstedsrapport af 5. juli 2021 fremgår blandt andet, at politiet før ankomsten til ger-

ningsstedet tog telefonisk kontakt til anmelderen, V1, der lød panisk, chokeret og grædende. 

V1 oplyste, at han ikke var klar over, hvor T var, og han udpegede herefter gerningsstedet, 

hvor en livløs dreng befandt sig. Ved undersøgelse af drengen blev det konstateret, at han 

havde et skudhul i venstre side af kroppen, og at han ikke trak vejret, ligesom han ikke havde 
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puls. Der blev foretaget livreddende førstehjælp, men genoplivningsforsøg blev opgivet, da 

drengen ikke kom til live. 

 

Det fremgår af dispositionsrapport af 5. juli 2022 blandt andet, at politiet fandt T samme dato 

klokken 10:45, hvor han sov på en sofa hos sine forældre.  

 

Af findestedsrapport af 9. juli 2021 fremgår blandt andet, at den anvendte riffel blev fundet 

liggende på jorden ca. 40 – 50 meter syd for det sted, hvor afdøde blev fundet.  

 

Det fremgår af erklæring om undersøgelse af salonriffel, patroner og afskudte patronhylstre 

af 15. oktober 2021 fra Nationalt Kriminalteknisk Center ved Rigspolitiet blandt andet: 

 

”… 

 

… Våbnet er sikret, når sikringsknappen er skubbet tilbage, og klar til affyring, når sikrings-

knappen er skubbet fremefter i retning mod løbet. 

 

… 

 

Patronerne i kaliber .22 magnum er kappeklædt blyprojektil med hul forpart af type Hollow 

Point. 

Et hulspidsprojektil er et projektil, der i stedet for at være stumpt eller spidst er udhulet i 

spidsen. Herved bremses projektilet kraftigt ved anslaget og ekspanderer, hvorved det udvider 

sig kraftigt i tværdiameter, hvilket medfører stor ødelæggelse af det væv som projektilet ram-

mer.  

 

…” 

 

Af våbenrapport af 29. september 2021 fra Nationalt Kriminalteknisk Center ved Rigspolitiet, 

fremgår blandt andet: 

 

”… 

 

Kontrol af sikring. 

Våbnets sikring blev ført til sikret position, og efterfølgende er der foretaget gentagne hårde 

tryk på aftrækkeren, uden slagmekanismen blev udløst. 

Endvidere fremstår de indvendige dele i sikringsmekanismen intakte. 

Ved undersøgelse funktionerede sikringsmekanismen således normalt. 
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Måling af aftræksvægt. 

Med elektronisk aftræksmåler er der foretaget måling af våbnets aftræksvægt. 

Der blev foretaget i alt 10 målinger, og aftræksvægten blev målt til 1,86 – 1,91 kg. 

Våbenafsnittet er ikke i besiddelse af et våben af samme model, hvorfor det ikke er muligt at 

sammenligne aftræksvægten på våbnet KT 1 med aftræksvægten på våben af samme fabrikat 

og model. 

Våbenafsnittet har dog tidligere målt aftræksvægt på 2 Marlin salonrifler og disse havde en 

aftræksvægt på henholdsvis 1,68 og 1,79 kg. 

På baggrund af målingerne af aftræksvægten og våbnets funktion i øvrigt, vurderes våbnets 

aftræk at funktionere normalt. 

 

…” 

 

Af obduktionserklæring af 15. juli 2021 fra Retsmedicinsk Institut vedrørende obduktion af 

F1 fremgår blandt andet: 

 

”… 

 

Resumé og konklusion: 

 

… 

 

Dødsårsagen må antages at være forblødning fra indre kvæstelser af bugorganer og af legem-

spulsåren. 

 

Dødsmåden kan ud fra det oplyste og fundne være en vådeskudsulykke.  

 

… 

 

Skudafstanden kan ikke bestemmes. Kriminalteknisk undersøgelse for krudtsværtning om-

kring indskudsåbningen i beklædningen vil kunne afgøre, om det var et nærskud eller et af-

standsskud. Det var ikke et klosskud (der var ingen sværtning i skudkanalen). 

 

Skudvinklen er forenelig med det af sigtede forklarede (skudafgivelse med begge i stående 

stilling), men kan dårligt passe med den alternative forklaring fra et vidne om at riflen først 

ramte klippen inden skuddet afgik. 

 

…” 
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Der har for landsretten været vist fotos af F1 liggende livløs på gerningsstedet. Disse fotos er 

taget af Grønlands Politi den 4. juli 2021. 

 

Der har endvidere været vist fotorapporter vedrørende den anvendte riffel. Fotorapporterne 

indeholder fotos, som Grønlands Politi har taget af riflen og på findestedet, hvor riflen blev 

fundet.  

  

Det fremgår af rapport af 2. august 2021 om sigtedes opkaldshistorik blandt andet, at T den 

4. juli 2021 foretog et opkald til politiet klokken 05.48 og et nødopkald til 112 klokken 06.27.  

 

Kommune Kujalleq, Værested og ungerådgivning Neriusaaq har i udateret udtalelse om T 

oplyst blandt andet: 

 

”… 

 

Status Neriusaaq 

- Fra den 16. februar 2022 at regne, er vi begyndt at være sammen med T. 

- Vi har samtaler/aktiviteter sammen med T hver mandag. 

- T deltager i de ældste grupper hver onsdag, hvor de også har aktiviteter. Det er blevet 

sjældnere med T´ deltagelse, da han gennem Majoriaq havde søgt noget arbejde, og 

det er lykkedes så han er begyndt hos en autoservice 

- Vi har henvist T til psykologsamtaler, han er begyndt med én samtale om ugen, og han 

kommer til hver samtale. 

- Efter T er begyndt med at arbejde, har vi kontakt telefonisk, og vi har også med jævne 

mellemrum kontakt med forældrene, og efter behov samarbejder vi. 

 

Vurdering: 

- Siden T begyndte og indtil i dag, er T engageret og holder mødetidspunkterne. 

- T er godt aktiv i gruppen, og engageret i.f.m. aktiviteterne 

- Det kan mærkes på T efter hændelsen (vådeskudsepisoden) i.f.m. psykologsamtalerne, 

at han ikke har gået til psykologsamtaler umiddelbart lige efter hændelsen var sket, og 

det kan mærkes, at han ikke havde meget erfaring med at føre samtaler, derfor blev der 

brugt en hel tid med samtaler med udgangspunkt i hændelsen, dermed er han endnu 

ikke startet med samtalerne omkring hændelsen. Han virker som om, at han ikke er 

vant til at føre samtaler under fire øjne, så han er primært i gang med øvelse i, at føre 

samtaler. 

Hvis vi skal vurdere det hele i sin helhed, så er T stabil og hengiven med sin fulde deltagelse, 

han er en nem ung mand med respekt og er stille og rolig, han har en positiv adfærd over for 

andre unge og børn, T en rolig person og lidt stille af sig.  
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T´ gode samarbejdsevner viser sig ved, at han er aktiv med hensyn til planerne og aktiviteterne 

i Neriusaaq. 

 

…” 

 

 

T har oplyst om sine personlige forhold, at han arbejder hos Qaqortoq Autoservice, hvor han 

er i jobtræning fra Majoriaq. Han skal begynde i skolen i Majoriaq den 15. august 2022. Han 

ved ikke, hvad han vil uddanne sig til i fremtiden. Han vil nok gerne uddanne sig på et bil-

værksted. Han var glad for at være på institutionen i Sisimiut, hvor han var tilbageholdt. Mens 

han var på institutionen, havde han samtaler med nogle af de voksne, der var ansat på institu-

tionen. Han talte med en psykolog, mens han var i Sisimiut. Han har også talt med psykolog 

i Qaqortoq. Psykologen i Qaqortoq er vist nok noget, som hans forældre har sørget for. Det 

har hjulpet ham at tale med en psykolog. Han mener ikke, at han har været til nogen samtaler 

hos kommunen. 

 

Forklaringer 

T har i væsentlige forklaret for landsretten som i første instans. Endvidere har V3 afgivet 

forklaring. 

 

T har supplerende forklaret, at F1 var han i familie med, og V1 er hans kammerat. Det var 

hans ide, at de skulle ud og skyde med riflerne. Det var også hans ide, at de skulle drikke 

vodka. Han ved ikke, hvorfor han pegede riflen mod F1. Det var nok noget i stil med, at det 

skulle være for sjov. F1 blev lidt bange, da han pegede riflen mod ham. Han ved ikke, hvorfor 

han trykkede på aftrækkeren. Han havde måske ikke tænkt over, at han kunne have sigtet ved 

siden af F1. Man sikrer riflen ved at trække sikringen tilbage. Han ved ikke, om man kan lade 

en riffel, mens den er sikret. Da han puttede patronen i, var riflen ikke sikret. Han blev cho-

keret, da F1 blev ramt, og han prøvede at finde signal til mobiltelefonen, så han kunne ringe 

efter hjælp. Han var vred over det, der var sket, og derfor smed han riflen væk. Han ringede 

ikke til nogen, da han kom tilbage til byen. Han mødte ikke nogen på vejen. Han bankede 

ikke på nogen døre. Det virkede som om, at V1 gik mod Stark. Han fortalte ikke V1, at han 

gik hjem. V1 sagde ikke noget til, at han gik. Foreholdt opkaldshistorikken, som er gengivet 

ovenfor, forklarede T supplerende, at han havde sin mobil på sig hele tiden den morgen. Han 

ved ikke, hvorfor der gik så lang tid mellem opkaldet til politiet og nødopkaldet. Han husker 

ikke, hvor lang tid, der gik fra skuddet, til han ringede til politiet. 

 

V3 forklarede, at det vist nok var i juni måned, at T begyndte på psykologsamtaler i Qaqortoq. 

Han er ikke blevet indkaldt til noget af politiet, kommunen eller sygehuset, så hun har sørget 
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for, at han fik psykologsamtaler. Han går til samtalerne om torsdagen. I de sidste år i folke-

skolen gik han i en specialklasse, fordi han var meget tilbageholdende. Han kan være inde-

lukket, og sådan har han været under hele sin opvækst. Hvis han skal i gang med en uddan-

nelse, skal han forbedre sine karakter. Han er blevet optaget på Majoriaq og skal begynde den 

15. august for at forberede sin uddannelse. Det er hende, der har sørget for kontakten til Ma-

joriaq. Neriusaq har støttet hende i hendes arbejde med at søge hjælp til T.  

 

Tilbageholdelse 

T har været tilbageholdt fra den 4. juli til den 20. december 2021. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

T er dømt for uagtsomt manddrab ved den 4. juli 2021, under indflydelse af alkohol at have 

ladet en riffel med en .22 magnum hollow point patron, rettet riflen mod en 14 årig dreng og 

på kort afstand affyret riflen, hvorved den 14 årige dreng blev ramt af skud og fik så betydelige 

indre kvæstelser, at den 14 årige dreng afgik ved døden. 

 

Det fremgår af sagen, at riflens sikring var virksom og aftræksvægten var indstillet sådan, at 

man skulle trykke med en vægt på næsten 2 kg. for at affyre et skud.  

 

Den uagtsomhed, som T har udvist i denne sag må betegnes som særdeles grov, og hans 

handling medførte så alvorlige skader på en 14 årig dreng, at drengen afgik ved døden. Det 

er landsrettens vurdering, at foranstaltningen i en sag af så grov karakter som udgangspunkt 

er anstaltsanbringelse i mindst 1½ år. 

 

Det taler i skærpende retning, at det var T, der tog initiativ til den farlige situation, som endte 

med den 14 årige drengs død. Det var således T, der skaffede adgang til den riffel, han benyt-

tede. Det var endvidere T, der havde medbragt den spiritus, som han havde drukket i forbin-

delse med episoden. Det taler endvidere i skærpende retning, at T ikke sørgede for korrekt og 

hurtig alarmering efter ulykken, men forlod stedet og overlod den døende 14 årige til en anden 

dreng, der kun var 13 år gammel.  

 

Under disse omstændigheder finder landsretten, at sagen er så grov, at ubetinget anstaltsan-

bringelse er nødvendig og påkrævet, selvom T er under 18 år.  

 

Uanset at de fremlagte udtalelser viser, at T kæmper med flere personlighedsmæssige udfor-

dringer, har hverken de lægelige undersøgelser eller Kriminalforsorgens personundersøgelse 

identificeret personlige forhold, som kan medføre, at T skal idømmes en anden foranstaltning 

end anstaltsanbringelse. 
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Herefter, og henset til Ts unge alder, fastsættes anstaltsanbringelsen til 1 år, jf. kriminallovens 

§ 147, stk. 1, jf. § 146, jf. § 87. 

 

Da T har anerkendt den erstatning og godtgørelse, som kredsretten tilkendt efter anklagemyn-

dighedens påstand, stadfæstes kredsrettens bestemmelse herom. 

 

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

 

T idømmes anbringelse i anstalt i 1 år. 

 

Kredsrettens dom om erstatning og godtgørelse til de efterladte stadfæstes.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

Kirsten Thomassen 

 

 

*** 

 

 

EQQARTUUSSUT 
 

Oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfik Kujallermit ulloq 14. marts 2022 

 

Eqqartuussiviup nr. 27/2022  

Politiit nr. 5502-97426-00001-21 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 2005 

 

 

Suliaq suliarineqartillugu eqqartuussisooqataasartut peqataatinneqarpoq. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 12. januar 2022. 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq. 

 

J.nr. 5502-97426-00001-21 

Kriminallovens § 87 - Uagtsomt manddrab, 
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ved den 4. juli 2021 ca. kl. 06:15 på en næs ved Qaqortoq losseplads, under indflydelse af 

alkohol, at have ladet en kaliber .22 riffel med en patron af typen ".22 magnum hollow po-

int", hvorefter tiltalte på kort afstand rettede riflen mod F1, født den […] 2007, og trykkede 

på aftrækkeren, hvorved F1 blev ramt i venstre side af kroppen af et skud, med betydelig 

skade i form af indre kvæstelser af bugorganerne og legemes pulsåren, alt hvilket medførte 

at F1 afgik ved døden, hvorefter tiltalte pakkede riflen ned i riffeltasken som han lagde ca. 

50 m. væk fra gerningsstedet og herefter forlod gerningsstedet. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om  

 

Anbringelse i anstalt i 1 år 

 

Anklagemyndigheden nedlægger endvidere på vegne af afdødes forældre, X1 og X2, samt 

sammenboende søskende, X3, X4 og X5 påstand om godtgørelse til efterladte på 75.000 kr. 

til hver, i medfør af erstatningsansvarslovens § 26 a, således at der er en samlet påstand om 

erstatning til efterladte på 375.000,00 kr. 

 

U pisuunerarpoq. 

 

U piumasaqaateqarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 152 malillugu, inunnik isumaginnit-

toqarfimmit nakkutigisaanissamik unnerluutigineqartup 18-nik ukioqalernissaata tungaanut 

kiisalu mitagaanermut taarsiissuteqarnissaq eqqartuussisut naliliinerat malillugu. 

 

Suliami paasissutissat 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq ulloq 14. marts 2022. Nassuiaatigineqartut 

eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni imatut issuarneqarput:  

 

Uppernarsaatit 

 

"Ilitsersuutaasumik eqqarsartaatsikkut misissuineq ulloq 12/8-2021 suliarineqartoq nakor-

saanermit Mimmi Torpimit, Sisimiut napparsimmavianni. 

Inuunerata ingerlanera. 

Upernavimmi inunngorpoq. Tallimanik qatannguteqarluni, tamarmik angajoqqaatik an-

gajoqqaarivaat. Malunnik angajoqarpoq, ataatsimik aleqaqarluni marlunnillu najaqarluni. 

Qaqortumi peroriartorpoq, eqqaamanngilaa ilaqutariit tassunga nuussimanersut. Angutaa 

Qaqortumi nakorsaavoq arnaalu Brugseni katersortarfimmilu sulisarluni. Misissorneqartoq 

mikisuusoq angajoqqaavi katsorsagaasimapput, taamaakkaluartorli angerlarsimaffik suli an-

nertuumik imigassamik aalakoornartulimmik atuiffiuvoq. Angajoqqaavi tamarmik misis-

sorneqartumut aamma qatanngutaanut allanut pingasunut nakuusertarsimapput. Angajoq-

qaavi oqqakkajullutik, taamaatoqaraangallu misissorneqartoq anisarsimavoq, aatsaallu un-

nuakkut angerlartarsimalluni.  

Isumaqarporlu qulaani oqaatigineqartut misissorneqartoq arfinillit aamma qulit akornanni 

ukioqarnerani pisarsimasut. 
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Misissorneqartup oqaatigivaa qatanngutiminut aamma angajoqqaaminut ajunngitsumik atas-

suteqarluni. Oqarlunilu ajunngitsumik meeraaneqarsimalluni. Miminerulluni inuit games 

aamma taekwondo ingerlatarisimavai. 

Misissorneqartoq ilaqutariinni marlunni paarineqarluni najugaqarnikuuvoq. Siullermik X6 

aamma X7 najugaqarfigalugit, misissorneqartup eqqaamanngilaa qanga aamma qanoq sivi-

sutigisumik. Apersuinermi nalunaarusiami allaqqavoq misissorneqartoq qatanngutaalu nu-

kappiaraq paarsarineqarsimasut piffissami 2015/2016 aamma 2020-mi. 

Misissorneqartoq oqaluttuarpoq malittarisassaqanngitsoq piumalleraangami anisarluni im-

minullu paaraluni, angajoqqaarsiami sulinerini. Tamatuma kingornatigut X6 aamma X9 na-

jugaqarfigivai, aamma tassani eqqaamanngilaa qanga qanoq sivisutiginersoq. Ilaqutariit 

taakkua marluk tamarmik allanik meeraqarput. Misissorneqartup oqaatigivaa ilaqutariit 

taakkua marluk tamaasa ajunngitsumik attaveqarfigisimallugit, aammalu angajoqqaarsiat 

aamma meeqqat akornannut aaqqiagiinngissuteqartarsimanani.  

Imigassamik aalakoornartulimmik imaluunniit nakuusernermik ajornartorsiuteqarfiusi-

manngillat.  

Atuarfik naammassivaa maj 2021-mi. Misissorneqartup oqaatigivaa atuarfimmi ingerlallu-

arsimalluni, aamma tiiminut takkuttuaannarluni. Kammalaatigissaarluni, aaqqiagiinngis-

suteqarfeqarani.  

Arlaleriarluni aappaqartarnikuuvoq. Maannakkullu aappaqarpoq ajunngitsumillu ingerlap-

put. Naluvaa qanoq sivisutigisumik aappariissimanerlutik.  

Pisimasup pinissaata tungaanut angajoqqaamini najugaqarpoq. Suli angajoqqaavi imer-

torujussuupput, kisiannili suliffitik paarisinnaallugit.  

Qanoq pisoqarsimanera tamaat pillugu apersorneqartoq aperineqarami qanoq innersoq, 

oqaatigivaa ajorani. Taamaattorli kingorna oqaatigalugu nalullu qanoq innerluni. Ilaannik-

kut misigisimasarluni nikallungalluni. Ikinngutini toqukkut qimagussimasup Inutsiap 

eqqartornissaa ajornakusoortillugu.  

Eqikkaaneq: 

Nukappiaraq 16-nik ukiulik, siusinnerusukkut tarnimigut peqqissoq, pasineqartoq mianersu-

aalliornikkut toqutsinermut. 

Ullormut misissuinermi saqqummertoqanngilaq pillaammik atuinissamut akornutaasin-

naasumik, eqqartuussiviup naapertuutitikkumaagaanut.” 

 

 

" 

Oqaaseqaat  Kommune Kujalleq Børn og unge og familieafdelingimiit ulloq 13-08-2021-

meersoq 

 

Oqaaseqaat U pillugu 

Naliliineq: 

Kommune Kujalleq Børn - unge og familieafdelingip naliliinissaanut U-imut ikorsiissu-

tissap qanoq isikkoqarnissaanut, pisariaqartinneqarpoq U-ip atugai pillugit paasissutissat 

qulaajaavigineqaqqaartariaqarput eqqarsartaatsimigut ineriartorneranut qanoq innera pil-

lugu.  

Paasissutissat pigineqartut kingulliit tunngavigalugit Kommune Kujalleq pilersaarpoq, U-ip 

inissinneqarsimanera allanngortinneqassasoq ilaqutariinnut inissiinermiit ulloq unnuarlu an-

gerlarsimaffimmut inissiinermut.  
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Ulloq unnuarlu angerlarsimaffimmik naleqquttumik naliliinissami apeqqataavoq peqqinnis-

saqarfik politiit/eqqartuussisut naliliinerat, U avatangiisiminut ulorianartuunersoq imaluun-

niit ulorianartuunnginnersoq.  

Pilersaarutaavoq, U allannguuteqanngitsumik pisariaqartitsisoq ikorfartorneqarnissamik 

soorlu katsorsaataasumik oqaloqatigineqartarnikkut tarnit pissusaanik immikkut ilinniaga-

limmit.  

Kommune Kujalleq naliliivoq U-ip nakkutigineqarnera isumagisinnaallugu piffissaq 

nakutigineqarnissamik pisariaqartitsinera tamakkerlugu.” 

 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuunngilaq. 

Unnerluutigineqartoq inuttut atukkani pillugit nassuiaateqalertinnagu illersuisoq noqqaas-

suteqarpoq, nassuiaateqarnera angajoqqaajusut najuutsinnagit pisinnaanersoq, tamanna 

pingaaruteqarsinnaammat, tamanna pillugu akornuteqanngitsumik oqalunnissaanut, unner-

luutigineqartup peroriartornera nalinginnaasuunngimmat.  

Najuuttut allat inimit eqqartuussiviusumit anillatsinneqarput. 

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, inunnik isumaginnittoqarfiup malitassaliaannik 

peqqussutigineqartunik malinnikkumalluni, eqqartuunneqassagaluaruni inunnik isumagin-

nittoqarfimmit nakkutigisaanissamik. 

 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

Unnerluussissut eqqartuussivimmit tiguneqarpoq ulloq 12. januar 2022. 

 

Eqqartuussiviup tunngavilersuutaa inerniliineralu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Unnerluutigineqartoq pisimasumut unnerluutigineqaatiminut pisuunerarpoq, nassuiaate-

qarpoq, tassunga ilanngullugit unnerluussisussaatitaasunit eqqartuussisunut saqqummiunne-

qartut, eqqartuussisut tamarmiullutik isumaqarput unnerluutigineqartoq pisuusoq 

umioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 87 – mianersuaalliorluni toqutsineq – 

ataasiarlugu unioqqutissimagaa.  

 

Unnerluutigineqartup nassuiaanera tunngavigalugu, tassa imassaq qoorortuumut iki-

simallugu, assamminillu ataatsimik qoorortooq tigumitillugu, P1-ip tungaanut qoorortuumik 

tikkuarsimalluni, taanna siunermini qeqartoq, naqiissimagullugu isumaqarluni qoorortooq 

parnaaqqasoq, kisanni kingunerisimavaa qoorortooq seqqorsimammat P timaata s1aamiata 

tungaatigut eqqorlugu, P1 nunamut uppissimavoq toqukkullu qimagulluni. Taava unner-

luutigineqartup P1 ikiorniarsarisimagaluarpaa. Tamatuma kingornatigut unnerluutigi-

neqartoq ikiortissarsimagaluarpoq politiinut ambulancenullu sianernermigut. Unnerluutigi-

neqartup qoorortooq nassataminut qorortuup puuanut ikeriarlugu igissimavaa. 

Unnerluutigineqartoq pisuutinneqarpoq unnerluutigineqaatimini oqaasertai tamakkerlugit.  

 

 

Pineqaatissiissut pillugu 
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Eqqartuussisut isumaqarput iliuuserisaq taamatut pissusilik unnerluutigineqartup iliuuse-

risaa aallaavittut utaqqisitaanngitsumik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussan-

ngortitsissutaassagaluartoq unnerluutigineqartoq 18-it inorlugit ukioqanngikkaluarpat. Un-

nerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarput ukiumi ataatsimi pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussangortitsisoqarnissaanik. 

 

Illersuisoq piumasaqaateqarpoq pineqaatissiisoqassasoq pinerluttulerinermi inatsimmi 

kapitel 32 naapertorlugu, tassani pineqarpoq ikiorsiissutitalimmik pineqaatissiineq inu-

usuttunut pinerluuteqarsimasimasunut, unnerluutigineqartup 18-nik ukioqalernissaata tun-

gaanut. 

 

Suliami matumani pineqartuuvoq tassaavoq angut inuusuttuaraq 16-nik ukiulik, imigas-

samik aalakoornartulimmik sunnertisimatilluni inuup allap toquneranik kingulimmik 

ajunaartitsisoq, qoorortooq aqerlumik maqartoq P1-imut saatissimallugu naqissimallugu, 

qoorortooq aallarsimavoq P1 timaata saamiata tungaatigut eqqorlugu ajortumik kingune-

qartumik, tassami P1 tamatuma kingornatigut toqukkut qimagummat. 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 146, imm. 2 naapertorlugu, inuusuttoq 18-it inorlugit 

ukiulik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmut inissinneqassanngilaq, immikkut it-

tumik pissutsinik pisoqanngippat tamanna pisariaqalersillugu. Unnerluutigineqartoq siusin-

nerusukkut inatsisinik unioqqutitsinikuunngilaq. 

 

Eqqartuunneqartumut ikiuutaanavianngilaq pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmut 

inissinneqarneq, tassani inissinneqarsimammata inersimasut pinerluttut ittannerit, unner-

luutigineqartoq pisariaqartitsimmat ikiorneqarnissamik qanoq issutsimnik qaangiinis-

saminut, tak. ilitsersuutaasumik nakorsaanerup nalunaarusiaa kiisalu Kommune Kujalliup 

meeqqanut ilaqutariinnullu immikkortortaanit oqaaseqaat, taamaattumik eqqartuussisut isu-

maqanngillat utaqqisitaanngitsumik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiitinne-

qarnissaa naleqquttuusoq. Taamaattumik eqqartuussisut isumaat malillugu, pissutsinik im-

mikkut ittunik soqanngilaq utaqqisitaanngitsumik pineqaatissinneqarsimasunut inissi-

isarfimmiittussanngortitsinissamik pisariaqartitsilersumik. 

 

Eqqartuussisunit tulluarnerusutut isumaqarfigineqarfigineqarpoq pineqaatissiinissaq piner-

luttulerinermi inatsimmi kapitel 32 malillugu, inuusuttunut pinerluttunut pineqaatissineq, 

inunnik isumaginnittoqarfimmiiit nakkutigineqarnikkut ikiorsiissutitalimmik pineqaatissi-

inissaq inunnik isumaginninnermi inatsisit malillugit unnerluutigineqartoq inunnik 

isumaginnittoqarfiup maleqquasaanut maleruaatinneqarluni, pisariaqartitsimmat nakkutigi-

neqarnissamik aamma ingerlariaqqinnissaminut ikiorneqarnissamik, tak. pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 152, imm. 1 aamma imm. 2. Inunnik isumaginnittoqarfik nalunaarsimavoq nak-

kutiginninnissamik isumaginnikkumallutik. Pinerluttulerinermik inatsimmi § 152, imm. 3 

naapertorlugu ukiunik marlunnik sivisunerpaaffilikkamik. 

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1 naapertorlugu suliami aningaasartuutit naala-

gaaffiup karsianit akilerneqassapput.  

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U eqqartuunneqarpoq: 
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- inunnik isumaginnittoqarfimmit nakkutigisassanngortinneqarpoq ikiorsiissutitalimmik uki-

uni marlunni  

-nakkutigineqarnermi nalaani U-ip malissavai inunnik isumagittoqarfiup maleruaqqusai. 

- U-ip akilissavai ajunngitsorsiassat qimagaasunut, X1, X2 kiisalu najugaqatigiit X3, X4, 

X5 tamaasa immikkut 75.000,00 kr.-nik, aningaasartai katillugit 375.000,00 kr.-iusunik 

taarsiisussaatitaanermik akissussaassuseqarnermut inatsimmi § 26a malillugu. 

 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

Ib Lennert Olsen 

Eqqartuussisoq 

 

 

***  

 

 

DOM 

afsagt af Kujalleq Kredsret den 14. marts 2022 

 

Rettens nr. 27/2022  

Politiets nr. 5502-97426-00001-21 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 2005 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 12. januar 2022. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af. 

 

J.nr. 5502-97426-00001-21 

Kriminallovens § 87 - Uagtsomt manddrab, 

ved den 4. juli 2021 ca. kl. 06:15 på en næs ved Qaqortoq losseplads, under indflydelse af 

alkohol, at have ladet en kaliber .22 riffel med en patron af typen ".22 magnum hollow point", 

hvorefter tiltalte på kort afstand rettede riflen mod F1, født den […] 2007, og trykkede på 

aftrækkeren, hvorved T blev ramt i venstre side af kroppen af et skud, med betydelig skade i 

form af indre kvæstelser af bugorganerne og legemes pulsåren, alt hvilket medførte at T afgik 

ved døden, hvorefter tiltalte pakkede riflen ned i riffeltasken som han lagde ca. 50 m. væk fra 

gerningsstedet og herefter forlod gerningsstedet. 

 

Påstande 
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Anklagemyndigheden har fremsat påstand om  

 

Anbringelse i anstalt i 1 år 

 

Anklagemyndigheden nedlægger endvidere på vegne af afdødes forældre, X1 og X2, samt 

sammenboende søskende, X3, X4 og X5 påstand om godtgørelse til efterladte på 75.000 kr. 

til hver, i medfør af erstatningsansvarslovens § 26 a, således at der er en samlet påstand om 

erstatning til efterladte på 375.000,00 kr. 

 

T har erkendt sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om dom i henhold til kriminallovens § 152, med tilsyn af de sociale 

myndigheder indtil at tiltalte fylder 18 år samt torterstatning til efterladte i henhold til rettens 

skøn.  

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T. 

 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 14. marts 2022. Forklaringen er refereret i retsbogen 

således:  

 

Dokumenter 

 

"Vejledende Mentalundersøgelse af den 12/8-2021 udført af Regionslæge Mimmi Torp, Re-

ginssygehuset Sisimiut 

Livforløb. 

Født i Upernavik. Har 5 søskende, alle med samme forældre. 2 ældre brødre, 1 storesøster og 

2 yngre søstre. Er opvokset i Qaqortoq, kan ikke huske hvornår familien flyttede hertil. 

Far er læge i Qaqortoq og mor arbejder i Brugsen og i forsamlingshuset. Da undersøgte var 

lille var begge forældre på afvænning, der var dog stadig meget alkohol i hjemmet. Begge 

forældre var voldelig over for undersøgte og for 3 andre søskende. Forældrene skændtes ofte, 

og når dette skete, gik undersøgte ud og kom først hjem om natten. Mener overstående skete, 

da undersøgte fra mellem 6-10 år.  

Undersøgte angiver, at han har et fint forhold til sine søskende og til sine forældre. Siger at 

han har haft en ok barndom. Gik som mindre til Inuit games og Taekwondo.  

Undersøgte har boet hos 2 plejefamilier. Først hos X6 og X7, undersøgte kan ikke huske 

hvornår eller hvor længe. i afhøringsrapporten står, at undersøgte og hans bror var i pleje fra 

2015/2016 til 2020. 

Undersøgte fortæller, at der ikke var noget regler og at han bare gik ud og passede sig selv, 

mens plejeforældrene var på arbejde. Boede efterfølgende hos X8 og X9, han kan heller ikke 

huske hvornår eller hvor længe. Begge familier havde andre børn. Undersøgte angiver at have 

haft et fint forhold til begge plejefamilier, og at der hvem var uoverensstemmelser med ple-

jeforældre eller de andre børn. D 

Der var ikke alkoholproblemer elle vold. 

Har færdiggjort skolen i maj 2021. Undersøgte angiver, at det gik fint i skolen, kom til alle 

timer. Havde gode kammerater, ingen uoverensstemmelser. 
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Har haft flere kærester. Har aktuelt en kæreste, som han har det godt med. Ved ikke hvor 

længe de har været sammen. 

Boede hjemme hos sine forældre op til episoden. Forældrene drikker fortsat meget, men kan 

passe deres arbejde. 

Når undersøgte spørges ind til, hvordan han har det med hele situationen, angiver han, at han 

har det fint nok. Siger dog efterfølgende, at han ikke ved hvordan han har det. Føler sig ned-

trykt nogle gange. Synes det er svært at snakke om sin afdøde ven, F1. 

Sammenfatning: 

16 årig dreng, tidligere psykisk rask, sigtet for uagtsomt manddrab. 

Ved dagens undersøgelse fremkommer der intet, der kan være til hindring for afsoning af den 

straf, som domstolen evt. måtte finde passende" 

 

 

" 

Udtalelse fra Kommune Kujalleq Børn og unge og familieafdeling af den 13-08-2021 

 

Udtalelse vedr. T 

Vurdering: 

For at Kommune Kujalleqs Børn - unge og familieafdeling kan vurdere hvorvidt støtteforan-

staltningen for T skal se ud, er der behov for at indhente og afdække oplysninger om T i 

forhold til hans udvikling og mentale tilstand. 

På det foreliggende seneste oplysninger påtænker Kommune Kujalleq, at T anbringelse skal 

ændres fra at være en plejefamilie anbringelse til en døgninstitutionsanbringelse. 

For vurdering af egnet døgninstitution beror på hvorvidt det vurderes at sundhedsvæsenet 

eller politi/retsvæsenet, at T er farlig eller ej for sine omgivelser. 

Det påtænkes, at T har et uændret behov for støtte og evt. behandlende/terapeutiske samtaler 

med en psykolog. 

Kommune Kujalleq vurderer at kunne påtage sig tilsynet af T, i hele den periode der er behov 

for tilsyn." 

 

 

Personlige oplysninger 

T er ikke tidligere foranstaltet. 

Inden tiltaltes forklaring om personlige forhold anmoder forsvareren om at dette afgives uden 

tiltaltes forældres tilstedeværelse, da dette kan have betydning for at tiltalte frit kan forklare 

om dette, da tiltales opvækst ikke har været normalt. 

Andre tilstedeværende blev sendt ud af retslokalet. 

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han er indstillet på at efterkomme eventuelt 

påbud fra de sociale myndigheder og følge deres anvisninger såfremt at han skal få en dom 

til tilsyn af de sociale myndigheder.   

 

 

Sagsbehandlingstid 

Anklageskrift modtaget retten den 12. januar 2022. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 
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Om skyldspørgsmålet 

Tiltalte har erkendt sig skyldig i den den påsigtede forhold, forklarede, herunder de af ankla-

gemyndigheden for retten fremførte, er det et enig rets opfattelse at tiltalte har gjort sig skyldig 

i overtrædelse af kriminallovens § 87 - uagtsom manddrab - i 1 tilfælde.  

 

På grund af tiltaltes forklaring om at han satte en patron i riflen og mens han holdt riflen med 

et hånd, pegede med riflen mod F1, der stod foran ham og trykkede af, med den tro at riflen 

af aflåst, men hvilket medførte at riflen gik af og ramte F1 i venstre siden af kroppen og F1 

faldt om på jorde og afgik ved døden. Tiltalte forsøgte at hjælpe F1 herefter.  Herefter forsøgte 

tiltalte at søge hjælp ved at ringe til politiet og til ambulancen. Tiltalte lagde riflen i den med-

bragte riffeltaske og smidte den væk fra sig. 

Tiltalte kendes skyldig i hele ordlyden af den rejste tiltale. 

 

 

Om foranstaltningen 

 

Det er rettens opfattelse, at handlingen af den karakter, som tiltalte havde begået, som ud-

gangspunkt bør medfører ubetinget anstaltsanbringelse, hvis ikke tiltalte var under 18 år. An-

klagemyndigheden havde påstået anstaltsanbringelse i 1 år. 

 

Forsvareren har påstået foranstaltning i medfører af kriminallovens kapitel 32 som omhandler 

hjælpeforanstaltninger over for unge kriminelle indtil tiltalte fylder 18 år.  

 

I den her sag er der tale om en 16-årig ung mand, der under spirituspåvirket tilstand forvoldte 

en andens død, ved at rette en ladt riffel mod F1 og trykkede af, hvilket riflen gik af og ramte 

den F1 i venstre side af kroppen med fatale følger, idet F1 afgik ved døden herefter 

 

Efter kriminallovens § 146, stk. 2, må ingen under 18 år anbringes i anstalt, medmindre særlig 

omstændigheder gør dette påkrævet. Tiltalte har ikke før overtrådt loven. 

 

Det vil ikke hjælpe tiltalte at blive anbragt i anstalt for domfældte, hvor hærdede voksne kri-

minelle blandet er anbragt, da tiltalte har behov for hjælp til at komme over sin tilstand, jf. 

udtalelserne fra den vejledende distriktslægeerklæring samt udtalelsen fra Kommune Kujal-

leq området for børn og familie, hvorfor retten finder ham ikke egnet til ubetinget anstaltsa-

bringelse. Det der derfor rettens opfattelse at der heri ikke foreligger - særlige omstændighe-

der der gør at ubetinget anstaltsanbringelse nødvendigt.  

 

Retten finder der mere passende med foranstaltning efter kriminallovens kapitel 32 om for-

anstaltning over for unge kriminelle, med tilsyn af De sociale myndigheder med hjælpefor-

anstaltninger efter den sociale lovgivning og tiltalte skal undergive sig de forskrifter, som de 

sociale myndigheder pålægger ham, da han har behov for tilsyn og hjælp til at komme videre, 

jf. kriminallovens § 152, stk. 1 og stk. 2. De sociale myndigheder har erklæret at ville påtage 

sig tilsynet. I henhold til kriminallovens § 152, stk. 3 fastsættes længstetiden til 2 år.  

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.  

 

Thi kendes for ret: 
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T idømmes: 

- skal undergive sig tilsyn af de sociale myndigheder med hjælpeforantaltninger i 2 år 

-under tilsynstiden skal T undergive sig de forskrifter, som de sociale myndigheder pålægger 

ham. 

- T skal betale godtgørelse til efterladte, X1, X2 samt sammenboende X3, X4, X5 på kr. 

75.000,00 til hver således at der er en samlet beløb på kr. 375.000,00, i henhold til erstat-

ningsansvarslovens § 26a. 

 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Ib Lennert Olsen 

Kredsdommer 

 

 

*** 

 

 

Den 14. marts 2022 kl. 09.00 holdt Kujalleq Kredsret offentligt retsmøde i retsbygningen 

Kredsdommer Ib Lennert Olsen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 27/2022 

Politiets nr. 5502-97426-00001-21 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 2005 

 

 

[…] 

 

U forklarede på grønlandsk blandt andet, at siullermik X10 ilagalugu eqqaasariarpugut ataa-

tama aallaasaa nassarlugu. taanna aallaat ataatama inaaniit matup tunuaniit tiguvara. aallaasip 

imassai skavimmiit aallaasip eqqaniit tiguvakka. Aallaaseq pooqarpoq taskemik. Imassat 

poortaq ataasiuvoq patronit qassiunersut taassuma iluaniittut taasinnaanngilakka. Eqqaavis-

suaq qaangerlugu ingerlavugut tassanilu eqqaasarpugut. Nalunaaqutaq qassinngornersoq 

naluvara. Angerlarpugut aallaaseq tiguffinut ileqqippara. Ataatama tamanna naluvaa. Tulliani 

P1 aamma I1 ilagivakka. aallaat iliffianiit tiguvara, aamma patronit. P1 ilaqutarivara I1 kam-

malaatigaara. Taamaasinerani ataataga sumiinnersoq naluvara. Patronit immaqa puuvaniittut 

affaannarmik imaqarput. Eqqavimmut ingerlaqqippugut, eqqaavillu qaangerlugu ingalareer-

lutik aallaammi eqqaasarpugut iluliarsuvit eqqornialugit. Nalunaaqutaq kassinngornersoq 

naluvara. Aamma vodka-mik nassarpugut puujaasoq ilivitsuunersoq imaalaanniit affaanersoq 
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eqqaamanngilara. imigassat angerlarsimaffinniit tiguvakka. Vodka-mik imerpugut 

pingasuulluta cola-mik akullugu. Tamatta malugilaarparput. Aallaseq magasinaqanngilaq 

taanna immaqa angerlarsimaffitsinniippoq. patroni ataaseq aallaasimut ikkuttarparput.  

Aallaaseq patronimik immerpara taava assammik ataasinnarmik tigummillugu P1 tungaanut 

saatsippara eqittarfialu naqillugu, taava patroni aallarpoq, isumaqaluarpunga paarnaaqqasoq. 

P1 saavatunginni nikorfavoq. taanna lu timaata saavatigut eqqorpara. P1 orluvoq aallaaseq 

ilerialugu ornippara eqqarfigatigullu assannannik naqeqqallugu. Taava I1 oqarfigaara eqqor-

fia naqiqqassagaa. Taava ambulancemut sianeraluarpunga kisianni iluatsinngitsumik. Uter-

punga P1-p nalaffianut I1-p naqeqqavaa qiaatigaluni. Taava aallaaseq tiguvara puuvanullu 

ikeriarlugu immaap tungaanut igillugu. Taava napparussuup tungaanut ingerlavunga. Taas-

suma kingorna eqqaamasaqanngilanga. immaqa tupassimanermik.  Angerlarpunga innarlun-

galu taava politiit takkupput. Nalunngilara qanoq aallaaseq ulorianartiginersoq. P1-lu isu-

maqatiginngissuteqanngilagut.  

 

Dansk: 

T forklarede på grønlandsk blandt andet, at han først var med X10 ude at skyde til mål med-

bragt til fars riffel, jeg tog den riffel i min fars værelse bag ved døren. Jeg tog patroner fra et 

skab ved siden af riflen. Riflen var i en riffel taske. Patronerne var i en æske, jeg kan ikke sige 

hvor mange patroner der var. Vi gik forbi dumpen og her skyd til måls. Jeg kan ikke sige 

tidspunktet her. Vi tog hjem igen og jeg lagde riflen derfra hvor jeg tog den. Min far kender 

ikke noget til dette. Næste gang var jeg ude med F1 og V1. F1 er min familie og V1 min 

kammerat. På dette tidspunkt kender jeg ikke noget til hvor min far er henne. Jeg tog en pakke 

patroner. Jeg mener at der kun var en halv i pakken. Vi tog ud til området forbi dumpen og 

skyd her til måls efter isbjerge. Tidspunktet kan jeg ikke sige. Vi havde også vodka med, den 

havde jeg taget hjemme fra. Vi drak vodka blandet med cola. Jeg kan ikke huske om det var 

en hel flaske eller lille flaske. Vi blev berusede. Vi havde ikke magasin til riflen med, så vi 

satte en patron i kammeret ad gangen.  

Jeg satte en patron i kammeret og holdt riflen med én hånd og vente den mod F1 som stod 

foran mig og jeg trykkede af, jeg troede at den var låst, men patron gik af og jeg ramte F1 

foran i kroppen. Jeg lagde riflen fra mig og gik hen til F1 der nu var faldet om. Jeg trykkede 

min hånd ind der hvor jeg havde ramt ham. Så sagde jeg til V1 at han skulle trykke med sin 

hænder der hvor jeg havde ramt F1. Jeg forsøgte herefter at ringe efter ambulancen, men dette 

lykkedes ikke, jeg gik tilbage til F1, hvor V1 grædende holdt der hvor jeg havde ramt F1. Jeg 

tog riflen og lagde den i tasken og herefter smidte den mod vandet. Så gik jeg fra stedet mod 

en store mast. herefter kunne jeg ikke huske mere, måske på grund af chok. Jeg gik hjem og 

lagde mig til at sove indtil politiet kom og vækkede mig. Jeg er bekendt med at våben er 

farlige og jeg havde ikke noget uoverensstemmelser med F1.  

 

[…] 

 

Forsvareren forslog, efter at tiltalte har erkendt og har forklaret om hele forløbet, at vidnet, 

der er mindre årig bør frafaldes. 

 

Anklagermyndigheden frafalder vidnet, V1. 
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V2, Kommune Kujalleq Børn-unge og familieafdelingen forklarede på dansk, at hun første 

gang kom i kontakt med T var i sommers sidste år, hvor hun på daværende tidspunkt arbej-

dede i kommunens pensionsafdeling, hvor hun havde vagten da dette hændelse skete. Den 

gang betegnede hun T som én på 12 år, var lille og meget ung, stille person. 

Næste gang hun var i kontakt med ham var 2 timer efter han var landet i Qaqortoq efter ophold 

i Sisimiut, hvor han mødtes med ham og hans forældre i kommunens familiecenter. Han var 

blevet moden og havde en positiv tilgang til tingene. De talte om han skulle anbringes udenfor 

hjemmet eller hos forældrene. Han blev anbragt tilbage til hans forældre med aftale om at de 

skulle vende tilbage hvis der blev problemer. Der blev givet støtte fra familiecenteret. Hun 

var ellers nervøs og dette men der har ikke været noget problemer eller opringer angående T. 

Kommune Kujalleq vil gerne påtage sig tilsynet af T. Han er i en positiv udvikling og ville 

ikke have det godt med at komme i anstalt.  

 

Grønlandsk 

I2, Kommune Kujalleq Børn-unge og familieafdelingimeersoq qallunaatut nassuiaavoq, siul-

lerpaamik U ukioq kingulleq aasakkut attavigilersimallugu, taamanikkut nammineq kommu-

nip pensionsafdelingiani sulilluni, pigaartuunerminilu pisimasoq pisimavoq. Taamanikkut U 

12-nik ukiulittut taasinnaavaa, mikilluni inuusulluni nipaatsuullunilu. Tulliani atassuteqarfi-

geqqippaa Qaqortumut minneraniit nalunaaqquttap akunneri marluk qaangiuttut Sisimiuniin-

nikuulluni, namminerlu taanna angajoqqaavilu naapippai kommunip familiecenteriani. Iner-

simanerulersimavoq pisunullu ajunngitsumik tigunnilluni. Eqqartuipput angerlarsimaffiup 

avataanut inissinneqassanersoq imaluunniit angajoqqaaminiissanersoq. Angajoqqaaminut 

uterteqqinneqarpoq isumqatigiissutigineqarluni uterfigissaanni ajornartorsiulerunik. Familie-

centerimiit ikorfartuiffigineqarput. Nammineq annilaangasimagaluarpoq kisianni U pillugu 

ajornartorsiuteqartoqarsimanngilaq aamma sianertoqarsimanngilaq. 

Kommune Kujalliup U-imik nakkutiginninnissaq isumagerusuppaa. Ilerraap tungaanut ine-

riartorpoq aamma inuttaanut pitsaasuunavianngilaq pineqaatissinneqarsimasunut inissin-

neqarneq. 

 

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 1430 

 

 

Ib Lennert Olsen 

Kredsdommer 


