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

 

oqaatigineqartoq Qanaami Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfiani ulloq 25. maaji 2018 

 

Eqqaartuussiviup no.  488/2018  

Politiets nr. 5518-97431-00183-18 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugit 

U1 

cpr-nummer […]1998-[…], 

U2 

cpr-nummer […]1996-[…] aamma  

U3 

cpr-nummer […]1996-[…] 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 19. april 2018. 

 

U1, U2 kiisalu U3 makkuninnga unioqqutitsisimasutut unnerluutigineqarput: 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - nakuuserneq 

6. april 2018 nal. 01.00-ip missaani Qaanaami […]-ip silataani aqqusineeqqami peqatigiillutik, I1 

niaquata tunuatigut tillukkamikku, nunamut uppisillugu, kingornatigullu I1 nunami nalalluni imminut 

illersoriarsinnaanngitsoq timaatigut amerlasooriarlutik isimmigarlugu, taamaalilluni I1 timaatigut 

arlalinnik tungujorneqalersillugu pullanneqalersillugulu, najungasua ikinerpaamik ataaseq napillugu 

kiisalu puaa talerperleq putullugu. 

 

I1 sinnerlugu taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq U1, U2 aamma U3 tamarmik qaammatini 

pingasuni Pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqassasut. 

 

U1 pisimasoq 1-imi pisuunerarlunilu pisuunnginnerarsinnaanngilaq.  

 

U1 sinnerlugu illersuisoq piumasaqaateqarpoq Pinerluuteqarsimasunut isumaginnittoqarfimmiit 

nakkutigisassanngortinneqassasoq eqqartuussisut aalajangigaannik sivisussusilikkamik, 

nakkutigisaanerup nalaani sumiiffik, suliffik, ilinniarneq, sunngiffimmi sunissaq imaluunniit inunnik 

aalajangersimasunik ilagisaqartarnissaq pillugit Pinerluuteqarsimasunut Isumaginnittoqarfiup 

aalajangersigaanik malinnissasoq, aammalu piumasaqaatigalugu imigassamik aanngajaarniutinillu 

atornerluinermut kattorsartissasoq, pisariaqassappat inissiiffimmi immikkut ittumi imaluunniit 

Kalaallit Nunaanni napparsimavimmi.  

 

U2 pisumi 1-imi ilaannakuusumik pisuunerarpoq.  

 



U2 sinnerlugu illersuisoq piumasaqaateqarpoq kinguartitamik Pineqaatissinneqarsimasunut 

Inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq qaammatini pingasuni, pineqaatissinneqarnissaanut 

apeqqut kinguartinneqarluni misiligaaffilerlugu ukiumik ataatsimik, misiligaaffiup iluani 

pinerluuteqaqqinngippat atorunnaartussamik. 

 

U3 pisumi 1-imi ilaannakuusumik pisuunerarpoq. 

 

U3 sinnerlugu illersuisoq piumasaqaateqarpoq kinguartitamik Pineqaatissinneqarsimasunut 

Inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq qaammammi ataatsimi, pineqaatissinneqarnissaanut 

apeqqut kinguartinneqarluni misiligaaffilerlugu ukiumik ataatsimik, misiligaaffiup iluani 

pinerluuteqaqqinngippat atorunnaartussamik. Tamannali pisinnaanngippat akissarsiaqarani 

inuiaqatigiinni sullississasoq qaammammut ataatsimut naleqqussarlugu. 

 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliap suliarineqarnerani U1, U2 aamma U3 aamma ilisimannittut I1 kiisalu I2 nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigisat U1, U2 aamma U3 nassuiaateqarput ulloq 25. maj 2018. Nassuiaataat eqqartuussisut 

suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq.  

 

I1 aamma I2 nassuiaateqarput ulloq 25. maj 2018 Nassuiaataat eqqartuussisut suliaannik 

allassimaffimmi issuarneqarput.   

 

Allagartat uppernarsaatit 

Politiinut uppernarsaasiissummi I1-imut tunngasumi ersersinneqarpoq, ilanngussaq E-1-1-imi, 

misissuinermi paasisani, immikkoortoq 5-imi: 
”Nakorsiartoq assut anniarpoq, pisussinnaanngingajappoq. Sukkasuumik anersaartorpoq, aap 

silaannalersorneqarnera 96-imiippoq, puaa talerpilleq nipeqarpianngilaq. 

Sakiaani talerpiup tungaani tilluusaq 3 cm najungasut no. 6-8 nalaanni, tullia 3 cm tilluusaq 

sakiaata talerpiata tungaani tunuani najungasut no. 6-8 nalaanni. Sakiaa pullanneqarpoq, 

sakiaata talerpiata tungaa tamarmi ippinnarpoq. 

Kiinaa tilluusaqanngilaq, ippigisaqarfiunani pullanneqarnanilu. Kigutai ajoquteqanngillat.” 

 

Ilanngussami tassani, immikkoortoq 6-imi, qinnguartaalluni assiliisoqarpa? 
”Qinnguartaalluni assip takutippaa puaa talerpilleq putulaarsimasoq (assammik allallugu 

”putu”). 

Assammik allatami tamatuma ataatungaani erserpoq: ”Puaa putusimassappat najungasuini 

napisoqarsimassaaq.” 

 

Ilanngussami tassani, immikkoortoq 7-imi, qanoq suliarineqarpa? 
”Nipaallisaatinik nakorsaaserneqarpoq. Unitsinneqanngilaq, nakorsiartoq 

unitsinneqarusunnginnami.” 

 

Ilanngussami tassani, immikkoortoq 8, nakorsamik immikkut ilisimasalimmut innersuunneqarpa: 
”Naamik, nakorsaq pilaasartoq oqaloqatigineqarppq nakorsiartoq pillugu, puaa 

imaarsaaserneqassanersoq. Imaarsaasiisoqanngilaq.” 

 

Ilanngussaq traanna, immikkoortoq 10, qaangiuttussamik ataavartumilluunnit ajoquserneq? 
”AAP, sulisinnaassanngilaq sapaatit akunnerini pingaasuni.” 



 

Paasissutissat inummut tunngasut 

 

U1 siornatigut pineqaatissinneqarnikuunngilaq.  

 

U1 pillugu Pinerluuteqarsimasunut Isumaginnittoqarfimmiit Inummik Misissuinermit 

ersersinneqarpoq, ataatsimut eqikkaaneq aamma tunngavissaasumik paasisat, imm. 9:  
”Pineqartoq tassaavoq angut 20-nik ukioqalilersoq. Pasinertup angajoqqaavi tamarmik 

Qaanaami najugaqarput. 

Pasineqartoq qatanngutigiinni arfineq pingasuusuni angajulliup tulleraa. 

Qatanngutigiit tamarmik ataatsimik anaanaqarput, kisianni qatanngutigiinni sisamat allamik 

ataataqarput aamma marluk suli allat allamik ataataqarput. 

Pasineqartup aallaqqaammut oqaluttuaraa angajoqqaatik imigassamik ajornartorsiuteqartut 

perfigisimallugit. 

Meeraallutik angerlarsimaffiat akulikitsumik festerfiusarsimavq. Festertoqartillugu 

perulluliortoqartarpoq. Angajoqqaavi aalakoorlutillutik assortuutilersarput. Ullumikkulli 

angajoqqaavi imissaarnikuupput. 

Pasineqartup eqqaamavaa ataasiarluni anaanni ataataminnit unatarneqartoq ikiorsimallugu. 

Pasineqartup eqqaamanngilaa taamanikkut qassinik ukioqarsimanerluni, kisianni 8-9nik 

ukioqarsimagunarpoq. 

Pasineqartoq ilaannikkut allani sinittariaqartarsimavoq, kisianni amerlanertigut 

angerlarsimaffimminni sinittarluni naak imertoqaraluartoq. Pasineqartoq aamma ilaatigut 

aatakkumini perorpoq naak aamma taakku imigassartortuugaluartut.  

Pasineqartoq pisortatigoortumik meeqqanik inuusuttuaqqanilu isumaginnittunit 

nakkutigisaanikuusimanngilaq. 

Pasineqartoq kisimiittuuvoq aamma qitornaqanngilaq. 

Pasineqartoq sunngiffimmini aalajangersimasunik sammisaqarneq ajorpoq 

angerlarsimanerusarluni. Unnuami eqqumasarpoq ullukkullu sinittarluni massakkut 

suliffeqannginnami. 

Pasineqarotq inissarsiortuunngilaq. Ataatassiarisimasamini najugaqarpoq siornatigut 

anaanamini najugaqarsimagaluarluni. 

Pasineqartoq timimigut peqqippoq ajuuteqarani. Pasineqartoq tarnikkut peqqissuuvoq. 

Pasineqartoq oqaluttuarpoq pisimasoq kingulleq killigalugu imigassartornissaminik 

mianersuussilersimalluni. 

Taamaakkaluartoq arfininngormat kingullermi imersimavoq. 

Pasineqartoq tallimanngornerit arfininngornerillu tamaasa imertaraluarpoq. 

Pasineqartoq festertoqartillugu 20-it angulllugit imertarpoq ilaannilu silaaruttarsimalluni. 

Pasineqartoq immiaaqqat Carlsberg Tuborgillu imigarisarpai. 

Pasineqartup 15-16-nik ukioqarluni imigassaq ooqattaaqqaarpaa. 

Pasineqartoq siornatigut imigassamut allamulluunniit katsorsartinnikuungilaq. 

Pasineqartoq imigassamut katsorsartinnissamik soqutiginnippoq. 

Pasineqartoq hashimik pot-imillu pujortarluni misilinnikuuaa. Danmarkimi efterskolemiittilluni 

hashitortalerpoq. Kisianni ullumikkut hashimik atuisuunngilaq. 

Pasineqartup ikiaroorniutit allat hashiunngitsut ooqattaarnikuunngilai. 

8-10-nik ukioqarluni benzinamik lightergasimillu naammaarluni misilinnikuuaa 

Pasineqartoq ikaroornartumut katsorsartinnissamik neqeroorfigineqaruni soqutiginnippoq. 

Pasineqartoq Savissivimmi 1,-3. klasse ikanngullugu atuarpoq 

Pasineqartup 4.-10. klasse Avanersuup Atuarfiani Qaanaami ingerlappai 

Pasineqartoq atuarfimmi ingerlaqqinnikuunngilaq. 

Pasineqartoq inuutissarsiummik ilinniagaqanngilaq 

Pasineqartoq qaammat ataaseq missiliorlugu utoqqaat illuanni sulinikuuvoq. 

Pasineqartup suliffissatut kissaatigaa atuarfimmi pedelitut sanasutulluunniit suliaqarnissaq 



Pasineqartup sanasutut ilinniarnissani eqqarssatigisarsimavaa, kisianni suli aalajangiutinngilaa 

Pasineqartoq aningaasanik isertitaqanngilaq 

Pasineqartoq aningaasanik katersaqanngilaq 

Pasineqartoq aalajangersimasumik  

Pasineqartoq TELE-mut akiitsoqarpoq kisianni eqqaamanngilaa qanoq annertutiginera 

Pasineqartoq bankimut imaluunniit pisortaqarfinnut akiitsoqanngilaq. 

Pasineqartoq inunnik isumaginnittoqarfimmit ikiorneqanngilaq 

Pasineqartup inuiaqatigiinni sullissinissaq ajorinngilaa. 

Inerniliineq: 

Eqqartuussisut isumaqarpata suliaq aalajangiiffigineqarsinnaasoq inuiaqatigiinni 

sulisitaanermik sakkukinnerusumik, inassutigineqarpoq nakkutigisassanngortitsinermut 

eqqartuussut, nalilerneqarsimammat nakkutigisaanissamut pisariaqartitsisoq” 

 

U2 siornatigut pineqaatissinneqarnikuunngilaq.  

 

U2 pillugu Pinerluuteqarsimasunut Isumaginnittoqarfimmiit Inummik Misissuinermit 

ersersinneqarpoq, ataatsimut eqikkaaneq aamma tunngavissaasumik paasisat, imm. 9: 
”Pineqartoq tassaavoq angut inuusuttunnguaq 22-nik ukiulik. Pasineqartup anaanaa Qaanaami 

najugaqarpoq, ataataa nunaqarfimmi Savissivimmi najugaqarpoq 

Pasineqartoq qatanngutigiinni sisimaasuni akulliuvoq. 

Pasineqartoq meeraavoq Qaanaami angerlarsimaffeqarluni. 

Pasineqartup angajoqqaavi imigassartortuusimapput sap.ak. naaneri tamaasa 

imigassartortarlutik. Festertarneri tamatigut nuannersuinnaaneq ajorput angajoqqaavi 

imersimatillutik akuttunngitsunik oqqallutillu kamaattarput tiggullutik. Pissutsit tamakku 

pasineqartup peroriartuutigisimasani toqqissisimanarinngilai. 

Pasineqartup angajoqqaami pissusii ilitsoqqussimasani sunnertiffigisimanngippasippai. 

Pasineqartoq peroriartornermini pisortatigoortumik meeqqanik inuusuttuaqqanillu 

isumaginnittunit nakkutigisaanikuunngilaq. Kisianni qatanngutai nukarliit ataatsimoorlutik 

Uummannami meeqqat angerlarsimaffianniinnikuupput. Ataaseq suli tassaniippoq ataaserlu 

Qaarsunni aalisarnermi nalaani imminonikuulluni. 

Pasineqartoq kisimiittuuvoq kisianni marlunnik qitornaqarpoq tamarmik immikkut 

anaanaqartunik. Angajulleq marlunnik ukioqarpoq nukarlerlu suli ataatsimik ukioqalinngilaq. 

Aappaa Upernavimmi aappaalu nunaqarfimmi Upernaviup eqqaani Tasiusami najugaqarput. 

Pasineqartoq sunngiffimmini susassaqarpallaarneq ajorpoq. Timersuutinik 

timigissarnermilluunniit sammisaqarneq ajorpoq. 

Pasineqartoq akkamini/angamini Qaanaami najugaqarpoq. 

Pasineqartoq timikkut tarnikkullu peqqippoq, naak qaammat ataaseq qaangiuttoq nukkaminik 

annaasaqarsimagaluarluni 

Pasineqartoq maanna sap.ak. pingasut imigassamik ooqattaarsisimanngilaq. 

Pasineqartup imigassaq 2008-mi usseqqaarpaa Smirnoffimik (vodkamik) imerami kisianni 

aalakoorussutiginagu. 

Pasineqartoq sap.ak. naaneri tamaasa festertarnikuuvoq 20-25-30-t tikillugit imersinnaallugit, 

ilaannilu ullut marluk attatiinnarlugit imersinnaasarluni. 

Pasineqartoq imigassamiik allamiilluunniit atornerluinini pillugit katsorsartinnikuunngilaq. 

Pasineqartoq imigassamik atuinerluinerminit katsorsartinnissamik soqutiginnippoq. 

Pasineqartoq hasimik allamilluunniit atuisuunngilaq. Pasineqartoq 2013-imi Maniitsumi 

hashimik ooqattaarsisimavoq 

Pasineqartup aanngajaarniutit allat hasiunngitsut ooqattaarsimanngilai. 

Pasineqartoq meeqqat atuarfianni Qaanaami atuartuulluni gasimik naammaarniartarsimavoq. 

Pasineqartup Qaanaami meeqqat atuarfiat 1.-10. klasse ilanngullugu naammassisimavaa. 

Kingornatigut Maniitsumi efterskolemiippoq 2013/14-mi. 

Pasineqartoq atuarfimmi ingerlaqqinnikuunngilaq 



Pasineqartoq Royal Greenland A/S-mi Nutaarmiuni Tasiusamilu Upernaviup eqqaani 2015-17-

mi sulisimavoq. 

Pasineqartoq sumik inuutissariuteqarusunnerluni kissaateqanngilaq 

Pasineqartoq suli siunissami sussanerluni eqqarsaateqanngilaq. 

Pasineqartoq akissarsiaqanngilaq 

Pasineqartoq aningaasanik katersaqanngilaq 

Pasineqartup qaammammut aningaasartuutituaraa akilersukkani: 

Isit Optik 264 kr – taassumalu sinnera 1.000 kronit sinnerlugit suli akiitsorai. 

Pasineqartoq inunnik isumaginnittoqarfimmiit sap.ak allortarlugu naqitsigaangami 800 

kroninik pisartagaqarpoq. 

Pasineqartup inuiaqatigiinnik sullissinissaq ajoqutissaqartinngilaa 

Inerniliineq: 

Eqqartuussisut isumaqarpata suliaq aalajangiiffigineqarsinnaasoq inuiaqatigiinni 

sulisitaanermik sakkukinnerusumik, inassutigineqarpoq nakkutigisassanngortitsinermut 

eqqartuussut, nalilerneqarsimammat nakkutigisaanissamut pisariaqartitsisoq” 

 

U3 siornatigut pineqaatissinneqarnikuunngilaq. 

 

U3 pillugu Pinerluuteqarsimasunut Isumaginnittoqarfimmiit Inummik Misissuinermit 

ersersinneqarpoq, ataatsimut eqikkaaneq aamma tunngavissaasumik paasisat, imm. 9:  
”Pineqartoq tassaavoq angut 22-nik ukiulik.Angajoqqaavi tamarmik Qaanaami najugaqarput. 

Pasineqartoq qatanngutigiinni sisamaasuni akulliuvoq. 

Pasineqartoq 12-nik ukioqalernissami tungaanut Qaanaami peroriartorpoq. 

Pasineqartoq angajoqqaami angerlarsimaffiat angerlarsimaffigaa naak tassani 

sinittanngikkaluarluni. Tassa pasineqartoq amerlanerpaataatigut aananaminit aatakkumini 

sinittuaannarami. Pasineqartup misigisarpaa angajoqqaani imigassartorsimatillutik kammattut. 

Pasineqartoq aatakkumini toqqissisimalluni alliartornermini misigisarpoq.11-12-nik 

ukioqarluni pasineqartoq kingunerlutsitsinartumik misigisaqarpoq tassa aleqani qimilluni 

imminoriaraluarsimasoq nassaarigamiuk. Aleqaata kiinaa aappaluttuinnanngoreersimasoq 

pasineqartup nassaarimmagu. Qujanartumilli pasineqartoq ikiortissarsipallalluni aleqami 

inuunera aannaappaa. Aleqaa ullumikkut Danmarkimi najugaqarpoq. 

12-nik ukioqarluni pasineqartoq Uummannami meeqqat angerlarsimaffiannut inissinneqarpoq 

angajoqqaavisa imigassamik ajornartorsiuteqarmata. Pasineqartup kingunerlutsitsinartumik 

misigisaqareernermi kingorna pissusia allanngorpoq. 

Pasineqartoq kisimiittuuvoq aamma qitornaqanngilaq 

Pasineqartoq sunngiffimmini qimminut nerukkaatissaminik aalisartarpoq. Pasineqartoq 

computerikkut FIFA-mik pinnguartarpoq. Pasineqartoq timigissarneq ajorpoq. 

Pasineqartoq Qaanaami inissarsiorluni allatsinnikuuvoq. 

Ullumikkut pasineqartoq meeqqat angerlarsimaffianut atasumi anneksimi meeqqat 

angerlarsimaffianniittut allat marluk ineqatigalugit najuqarpoq. 

Pasineqartoq timikkut peqqippoq, kisianni uillut sapigarai, oqqamigut pullalertarluni. 

Pasineqartoq aleqami imminoriaraluarnerata kingorna misigissutsimigut kingunerlutsitsivoq 

aqukkuminaallilluni taamaattumillu Uummannami meeqqat angerlarsimaffiannukartitaalluni. 

Taammaattoq pasineqartoq ullumikkut tarnikkut peqqissuuvoq. 

Pasineqartoq ikinngutini ilagigaangamigit qaammammut ataaseq-marloriarluni 

imigassartortarpoq. 

Pasineqartoq qaqutiguinnaq kimittuumik imigassartortarpoq. Carlsberg imigannaarivaa. 

Pasineqartoq pinerit tamaasa qulit angullugit imersinnaasarpoq, eqqaamasaarunneq ajorpoq. 

Pasineqartoq siorna arlaleriarluni eqqaamasaarulluni misigisimavaa. 

Psdinrwstyow 19-nik ukioqarluni imertalerpoq. 



Pasineqartoq imigassaq ooqattaaqqaarpaa 14-nik ukioqarluni. Taamanikkut Comfort 

whiskymik imerpoq. Pasineqartoq annertuumik iminngikkaluarluni imigassaq kimittooq assut 

sunniuttoorpaa. 

Pasineqartoq siornatigut imigassamut allamulluunniit katsorsartinnikuunngilaq. 

Pasineqartup nammineerluni imigassamik atuinini suliaralugu aquppaa katsorsartinnissarlu 

pisariaqartinnagu, tassa pasineqartoq imigassartorusukkunnaarnikuugami. 

Pasineqartoq hashimik allanilluunniit aanngajaarniutinik atuisuunngilaq 

Pasineqartoq Qaanaami meeraalluni Uummannami meqqaat angerlarsimaffiannut 

inissinneqarnissami missaani lightergasimik naammaartarsimavoq. 

Pasineqartoq Qaanaami meeqqat atuarfianni 1-6. klasse ilanngullugu atuarsimavoq. 

Pasineqartoq Uummannamut tikikkami ukioq ataaseq meeqqat atuarfianni atuarsimanngilaq 

illoqarfik avatangiisinilu sungiusaqqaartariaqarmagit. 

Tamatuma kingorna pasineqartoq Uummannami meeqqat atuarfianni 7.-10. klasse ilanngullugu 

naammassivaa. 

Meeqqat atuarfiat naammassigamiuk Qasigiannguani efterskolerpoq 2014-15-mi. 

Pasineqartoq atuarfimmi ingerlaqqinnikuunngilaq 

Pasineqartoq inuutissarsiummik ilinniagaqanngilaq. 

Pasineqartoq Saviminilerinermik Ilinniarfimmi automekanikeritut ilinniartussatut 

tigusaagaluarpoq kisianni uniinnarluni suli aallartinnani praktikkerfissaqannginnami. 

Pasineqartoq aalisariummi tunitsivimmi ”[…]”-mi savalimmiormiunit pigineqartumi 

sulisimavoq 

Umiarsuaq tunitsivik Halibut Greenland Aps-ip attartugaraa. 

Pasineqartoq aasaanerani aalisartarpoq. 

Pasineqartup inuutissarsiutissatut kissaatigaa aalisartuuneq. 

Pasineqartoq massakkut aningaasanik isertitaqanngilaq. Meeqqat angerlarsimaffiata 

isumagisaraa. 

Pasineqartoq meeqqat angerlarsimaffianniit sap.ak. 250 kroninik kaasarfimmiussinneqartarpoq. 

Pasineqartoq aningaasanik katersaqanngilaq 

Pasineqartoq inunnik isumaginnittoqarfimmit aningaasanik pisartagaqanngilaq 

Pasineqartup inuiaqatigiinnik sullissinissaq soqutigaa 

Inerniliineq: 

Eqqartuussisut isumaqarpata suliaq aalajangiiffigineqarsinnaasoq inuiaqatigiinni 

sulisitaanermik sakkukinnerusumik, inassutigineqarpoq nakkutigisassanngortitsinermut 

eqqartuussut, nalilerneqarsimammat nakkutigisaanissamut pisariaqartitsisoq” 

 

U3 inuttut atukkani pillugut ilassuteqarluni nassuiaavoq, Moriusami peroriartornikuuvoq. Qaanaamut 

nuukkamik angajoqqaavi sapaatip akunneri tamaasa imertalermata ataataata anaanaa imernerup 

ataani unatartalerpaa. 12-nik ukioqarluni artornartumik sakkortuumik nalaataqarpoq, aleqani 

imminoriaraluarluni nivingasoq naammattooramiuk kiinaa aappaluttuinnanngoreersoq, qujanartumik 

toqunngilaq. Oqaasinnguisinnaanngilaq taamanermiilli, kingorna Uummannamut nuuppoq, 

ikiorserneqarnanilu. Angerlarsimaffini toqqissisimajunnaaraangaat aatakkumini 

tukkujartortarsimavoq toqqissisimanarnerutikkamiuk. 12-nik ukioqarluni Meeqqat 

Angerlarsimaffianut nuuttitaavoq, maannalu ukiut 10-t missaani tassani najugaqarluni. Atuarfimmi 

ingerlalluarpoq aamma inuiaqataanera ajunngilaq. Efterskolernissaminut qinnuteqarami 

akuerisaagami ukioq ataaseq atuarfigisimavaa. Automekaniker-isut Nuummi ilinniarnissaminik 

qinnuteqarami praktikkerfissaqannginnami qinnuteqaatini taamaatiinnarpaa, taamaammat allamut 

nuunniarsarivoq. Ukiut kingulliit marluk Uummannami aalisariummi qaleralinniummi sulivoq, 

siunertarivaalu tassani aalisartutut allagartartaarnissani.  

 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 



 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

U1 

 

Unnerluutigisaq nassuersinnaananilu pinngitsuunerarsinnaanngilaq, imigassartorsimanini 

pissutigalugu eqqaamasaqannginnami. Taamaattoq eqqaamavaa U2-p aamma U3-p I1 

annersarniarimmassuk ilaaqqunnini. Aqaguani isikkamigut anniarsimavoq 

oqaluttuunneqarsimallunilu U2 U3-lu peqatigalugit I1 unatarsimagitsik.  

 

U2 

 

Unnerluutigisaq ilaannakortumik nassuerpoq I1 kiinaatigut tillukkamiuk, isimmissimanaguli. 

Unnerluutigisap takuaa, U1-p U3-llu qasseriarnerlugu timaatigut tunuatigullu isimmittaraat. 

 

U3 

 

Unnerluutigisaq ilaannakortumik nassuerpoq I1 timaatigut pingasoriarluni-sisamariarluni 

isimmissimallugu, tillussimanngilaa. Unnerluutigisap takuaa, U1-p U2-llu I1 qasseriarnerlugu 

tunuatigut isimmittaraat. 

 

Ilisimannittoq I1 tillunneqarsimavoq kiinnami saamiata tungaatigut pinngikkuni niaqqumi 

tunuatungaatigut unnerluutigisat pingasuusut ilaannit ataatsimit, tamatumalu kingorna nammineq 

nunamut nallarsimalluni kiinnani illersorniarlugu assamminik asserlugu, taamaattumik takunngilaa 

kina qanoq iliornersoq, timimi saavatigut tunumigullu isimmissarneqarami nunami nalatilluni. 

Napparsimmavimmi oqaluttuunneqarpoq, najungasuni napisimasoq aammalu puaa talerpilleq 

putuneqarsimasoq. 

 

Ilisimannittoq I2-p takusimavaa, unnerluutigisap U3-p tillukkaa I1 aammalu timaatigut isimmikkaa. 

Unnerluutigisap U2-p tamatumunnga uparuaatigaa, nammineq I1 tillussimagini U3-unngitsup. 

Ilisimannittup takusimavaattaaq, U1-p U2-llu I1 timaatigut arlaleriarlutik isimmittaraat. 

 

Unnerluutigisat ilisimannittullu nassuiaataat toqqammavigalugit, sanilliullugulu politiinut 

uppernarsaasissut, eqqartuussisut uppernarsivaat, unnerluutigisap U1-p, U2-p aamma U3-p 

peqatigiillutik I1 tillussimagaat kiinaata saamiata tungaatigut pinngikkunikku niaquata 

tunuatungaatigut tamatumalu kingorna arlaleriarlutik timaatigut tunuatigullu isimmittarsimagaat, I1 

imminut illersorsinnaanani nunami nalasoq, tamatumalu kingunerisimallugu, I1 3 cm-itut atsigisumik 

tilluuserneranik pullattoorneranillu najungasuisa saarliit talerpilliit arfernata arfineq-pingajuatalu 

akornanni kiisalu alla 3 cm-itut atsigisoq tunuani talerpiup tungaani najungasuisa arfernata arfineq-

pingajuatalu akornanni. U1-p, U2-p aamma U3-p taamaalillutik unioqqutippaat pinerluttulerinermi 

inatsisip §-iisa 88-iat – nakuuserneq. 

 

Eqqartuussisut uppernarsinngilaat, I1-p puaa talerpilleq putusimanersoq, naak nakorsap 

tusaasinnaasimagaluaraa puaa talerpilleq nipikinnerulersimasoq. Maskiina atorlugu aamma 

assaannarmik allatat paasissutissat imminnut assortuummata nakorsap uppernarsaasiissutaani 

immikkoortoq 6-imi, qulakkeerlugu uppernarsineqanngilaq, I1 puammigut talerpillikkut mikisumik 

putuneqalersimasoq. Nakorsiartoq unitsitaarusussimanngilaq, naak nakorsaq imaarsaammik 

ikkussiniarsimagaluartoq unitsitaassagaluarpat. 



 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Unnerluussisussaatitaasut unnerluutigisanut pingasuusunut U1, U2 aanmma U3, piumasaqaatigaat 

tamarmik immikkut qaammatini pingasuni inissiisarfimmut inissinneqassasut, taakku peqatigiillutik 

imminut illersoriarsinnaanngitsoq I1 nunami nalasoq nakuuserfigimmassuk. 

 

U1-p illersuisuata piumasaqaatigaa Pinerluttunik isumaginnittoqarfimmit nakkutigisaaneq 

eqqartuussisut naliliinermikkut sivisussusiligaannik, nakuutigisaanerullu nalaani Pinerluttunik 

isumaginnittoqarfiup sumi najugaqarnissamut, suliffeqarnissamut, ilinniagaqarnissamut, sunngiffiup 

sumut atorneqarnissaanut kiisalu inunnik aalajangersimasunik najorteqarsinnaanermik 

aalajangersaagaanik maleruaannissasoq kiisalu imigassamik ikiaroornartumilluunniit 

atornerluinermut katsorsarneqassasoq, pisariaqarpat immikkut ittumik inissiisarfimmut 

inissinneqarnikkut imaluunniit Kalaallit Nunaanni napparsimmavissuarmut unitsinneqarnikkut. 

 

U2-p illersuisuata piumasaqaatigaa Eqqartuussaasimasunut Inissiisarfimmut inissinneqarneq 

qaammatini pingasuni piffissami misiliiffiusumi ukiumik ataatsimik sivissuseqartumik 

utaqqisitassanngortitamik atorunnaassasorlu, unnerluutigisaq piffissap misiliiffiusup iluani 

inatsisinik unioqqutitseqqinngippat. 

 

U3-p illersuisuata piumasaqaatigaa Eqqartuussaasimasunut Inissiisarfimmut inissinneqarneq 

qaammammi ataatsimi piffissami misiliiffiusumi ukiumik ataatsimik sivissuseqartumik 

utaqqisitassanngortitamik atorunnaassasorlu, unnerluutigisaq piffissap misiliiffiusup iluani 

inatsisinik unioqqutitseqqinngippat. Tulliatut aningaasarsiaqarani inuiaqatigiinni sulisitaaneq 

qaammammut ataatsimimut annertoqataasussaq. 

 

Unnerluutigisat pingasut inuttut atugaannik misissuinermi Pinerluttunik isumaginnittoqarfiup 

suliarisimasaani inerniliinermi erserpoq, Pinerluttunik isumaginnittoqarfiup nalilersimanngikkaa, 

unnerluutigisat pingasut inuiaqatigiinni sulisitaanissamut naleqqunnersut. Pingasunut 

ataatsimoortumik naliliinermi erserpoq, eqqartuussisut isumaqarpata, suliaq 

aalajangiiffigineqarsinnaasoq inuiaqatigiinni sulisitaanermik sakkukinnerusumik 

aalajangiiffigineqassappat, inassutigineqarpoq nakkutigisassanngortitsinermut eqqartuussut, 

nalilerneqarsimammat nakkutigisaanissamut pisariaqartitsineqartoq. 

 

Eqqartuussisut isumaqarput, nakuuserneq soorlu taamatut ittoq, U1-p, U2-p U3-llu peqatigiillutik 

piliarisimasaat pillugu aallaaviusariaqartoq utaqqisitaanngitsumik Eqqartuussaasimasunut 

Inissiisarfimmut inissinneqarneq. Eqqartuussisut nakuuserneq nalilerpaat nalinginnaasumik 

aqqusinermi nakuusernerusoq. 

 

Unnerluutigisanut pingasunut sakkukilliliissutaasinnaasutut eqqartuussisut toqqammavigaat, 

unnerluutigisat pingasut siusinnerusukkut eqqartuussaasimannginnerat, aammalu 

pinngitsuutinneqarnerat I1-p puaanik talerpillermik putusisimasutut. Eqqartuussisut isumaqarput 

unnerluutigisat pingasut inissiisarfimmut inissinneqarnissamut naleqqutinngitsut 

inuusuttuarannguummata, aammalu naleqqunnerugaluartoq aningaasarsiaqarani inuiaqatigiinni 

sulisitaanissamut eqqartuussut Pinerluttunik isumaginnittoqarfimmit nakkutigisaaneq ilanngullugu, 

siusinnerusukkut eqqartuussaasimannginnerat pissutigalugu. Eqqartuussisulli inuiaqatigiinni 

sulisitaanissamut eqqartuussisinnaanngillat, unnerluutigisat pingasut inuttut atugaannik 

misissuinermi tamanna periarfissaqartinngimmassuk. Inatsimmi aalajangersarneqarsimavoq, 



tamatumunnga inuk piukkunnaateqassasoq pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 140-ani, imm. 1-imi, 

no. 1, naapertorlugu. 

  

Eqqartuussisut taamaalillutik isumaqarput naleqqunnerusoq, unnerluutigisat pingasut 

eqqartuunneqarpata Pinerluttunik isumaginnittoqarfimmit nakkutigisassanngorlugit, soorlu inuttut 

atukkat pillugit misissuinermi inerniliinermi inassutigineqarsimasutut: 

- U1: Pinerluttunik isumaginnittoqarfimmit nakkutigisaaneq pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 

131-at naapertorlugu, U1-p pisariaqartimmagu tapersersorneqarnissaq inatsisinillu 

unioqqutitsinerup sakkortussusiata pineqaatissiissutissap taassuma atorneqarnissaa 

ajornartinngimmagu. Nakkutigisaaneq aalajangerneqarpoq ukiumik ataatsimik 

sivisussuseqassasoq pinerluttulerinermi inatsisit §-iisa 132-ani, imm. 2, naapertorlugu. 

Aalajangersakkanik maleruagassanik aalajangiisoqanngilaq, U1-p maleruagassaanik, U1 

imigassamik imaluunniit ikiaroornartumik atornerluisuunngimmat. 

- U2: Pinerluttunik isumaginnittoqarfimmit nakkutigisaaneq pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 

131-at naapertorlugu, U2-p pisariaqartimmagu tapersersorneqarnissaq inatsisinillu 

unioqqutitsinerup sakkortussusiata pineqaatissiissutissap taassuma atorneqarnissaa 

ajornartinngimmagu. Nakkutigisaaneq aalajangerneqarpoq ukiumik ataatsimik 

sivisussuseqassasoq pinerluttulerinermi inatsisit §-iisa 132-ani, imm. 2, naapertorlugu. 

Aalajangersakkanik maleruagassanik aalajangiisoqanngilaq, U2-p maleruagassaanik, U2 

imigassamik imaluunniit ikiaroornartumik atornerluisuunngimmat. 

- U3: Pinerluttunik isumaginnittoqarfimmit nakkutigisaaneq pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 

131-at naapertorlugu, U3 pisariaqartimmagu tapersersorneqarnissaq inatsisinillu 

unioqqutitsinerup sakkortussusiata pineqaatissiissutissap taassuma atorneqarnissaa 

ajornartinngimmagu. Nakkutigisaaneq aalajangerneqarpoq ukiumik ataatsimik 

sivisussuseqassasoq pinerluttulerinermi inatsisit §-iisa 132-ani, imm. 2, naapertorlugu. 

Aalajangersakkanik maleruagassanik aalajangiisoqanngilaq, U3-p maleruagassaanik, U3 

imigassamik imaluunniit ikiaroornartumik atornerluisuunngimmat. 

 

Unnerluutigisat pingasut pinngitsuutinneqarmata I1-p puaanik talerpillermik putusisimasutut, 

anniaateqarsimanermut taarsiissutissat saqitsaannermik suliassiissutissatut innersuussutigineqarput. 

Nakorsap nalilersimavaa sapaatit akunnerini pingasuni sulisinnaassuseqassanngitsoq, puaa 

putusimassappat, ilisimannittorlu I1 nassuiaavoq, sapaatit akunnerini tallimani 6. apriili 2018-imiit 

11. maaji 2018-imut sulisinnaassuseqarsimanani, tamannalu uppernarsaasersinnaasimanngilaa. 

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut 

aningaasartuutit akilissavai.  

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U1 ukiumi ataatsimi Pinerluuteqarsimasunut Isumaginnittoqarfimmiit nakkutigineqassaaq. 

 

U2 ukiumi ataatsimi Pinerluuteqarsimasunut Isumaginnittoqarfimmiit nakkutigineqassaaq. 

 

U3 ukiumi ataatsimi Pinerluuteqarsimasunut Isumaginnittoqarfimmiit nakkutigineqassaaq. 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

 



 

*** 

 

 
 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 25. maj 2018 

 

Rettens nr. 488/2018  

Politiets nr. 5518-97431-00183-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

cpr-nummer […]1998-[…], 

T2 

cpr-nummer […]1996-[…] 

og 

T3 

cpr-nummer […]1996-[…] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 19. april 2018. 

 

T1, T2 og T3 er tiltalt for overtrædelse af:  

 

Kriminallovens § 88 - vold 

Ved den 6. april 2018 kl. ca. 01.00 på stien ud for […] i Qaanaaq i forening, at have tildelt V1 et 

knytnæveslag i baghovedet, væltet V1 omkuld på jorden og efterfølgende, mens V1 lå forsvarsløs på 

jorden, at have tildelt V1 adskillige spark mod overkroppen, hvilket medførte, at V1 fik flere blå 

mærker og hævelser på overkroppen, brækkede mindst et ribben samt pådrog sig en perforeret højre 

lunge. 

 

Der taget på vegne af V1 forbehold for nedlæggelse af påstand om erstatning. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om anbringelse i Anstalten for Domfældte i 3 måneder for 

T1, T2 og T3. 

 

T1 kunne hverken erkende eller nægte sig skyldig. 

 

På vegne af T1 har forsvareren nedlagt påstand om tilsyn af Kriminalforsorgen med tilsynstid efter 

rettens skøn, og under tilsynstiden pålægges at overholde Kriminalforsorgens bestemmelser med 

hensyn til opholdssted, arbejde, uddannelse, anvendelse af fritid eller samvær med bestemte personer, 



og han undergiver sig vilkår om misbrugsbehandling mod alkohol eller narkotika om nødvendigt i 

særlig institution eller på hospital i Grønland.   

 

T2 har erkendt sig delvis skyldig. 

 

På vegne af T2 har forsvareren nedlagt påstand om betinget anbringelse i Anstalten for Domfældte i 

3 måneder, foranstaltningsspørgsmålet udsættes med en prøvetid på 1 år og som bortfalder, såfremt 

han i prøvetiden ikke begår en ny lovovertrædelse.   

 

T3 har erkendt sig delvis skyldig. 

 

På vegne af T3 har forsvareren fremsat påstand om betinget anbringelse i Anstalten for Domfældte i 

1 måned, foranstaltningsspørgsmålet udsættes med en prøvetid på 1 år og som bortfalder, såfremt han 

i prøvetiden ikke begår en ny lovovertrædelse. Subsidiært ulønnet samfundstjeneste svarede til 1 

måned. 

 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T1, T2, T3, og vidneforklaring af Peter J. V1 og V2. 

 

Tiltalte T1, T2 og T3 har afgivet forklaring den 25. maj 2018. Forklaringerne er refereret i retsbogen.  

 

V1 og V2 har afgivet forklaring den 25.maj 2018. Forklaringerne er refereret i retsbogen.  

 

 

Dokumenter 

Det fremgår af Politiattesten af V1, bilag E-1-1, det objektive fund under pkt. 5: 
”Patient er rigtig smertefuld, han kan næsten ikke gå. Hurtig respirations frekvens, saturation 

på 96, nedsatte lungelyd i højre lunge.  

Der ses 3cm blåmærke i højre siden af thorax forsiden ribben nummer 6-8, anden 3 cm 

blåmærke i højre siden af thorax bagsiden ved ribben 6-8. Der er hævelse i thorax, hele 

højresidig brystkasse er ømt. 

Ansigtet er uden blåmærker, uden ømhed uden hævelse. Tænder er normale.” 

 

Samme bilag, pkt. 6; er der foretaget røntgenfotografering? 
”Røntgen billeder viser sig en lille pneumothorax (håndskreven ”hul”) i højre lunge” 

(maskinskrevet). 

I håndskrift nedenunder står der: ”Hvis den er en hul i lunge der er fraktur i ribene.” 

 

Samme bilag, pkt. 7, hvilken behandling blev foretaget? 
”Smertestillende medicin er givet. Ingen indlægglse patient ville dette ikke.” 

 

Samme bilag, pkt. 8, henvist til speciallæge: 
”Nej, patient blev konfereret med kirurg hvis der skal anlægges pleuradræn til høre lunge. Ingen 

pleuradræn.” 

 

Samme bilag, pkt. 10, forbigående eller varige mén? 
”JAA, arbejdesudygtighed 3 uger).”  



 

Personlige oplysninger 

T er ikke tidligere foranstaltet.  

 

Det fremgår af Personundersøgelsen af T1 fra Kriminalforsorgen, pkt. 9 resume og konklusion:  
”Det drejer sig om en ung mand på snart 20 år. Begge sigtedes forældre bor i Qaanaaq. 

Sigtede er næstældste i en søskendeflok på 8 

Alle søskende har samme moder, men 4 af søskende har en anden far samt 2 andre ligeledes en 

anden far 

Sigtede startede med at fortælle at forældrene var alkoholiske under opvæksten. 

Barndomshjemmet havde haft et præg af fester med korte mellemrum. Under festerne plejede 

der opstår tumulter, og forældrenes skænderi skete ofte under alkohol indtagelse. I dag er 

forældrene dog blevet afholdsfolk. 

Sigtede kunne huske at han engang forsøgte at hjælpe sin mor fra at blive tævet af sin far. 

Sigtede kunne ikke huske hvor gammel han var dengang, men sagde at han muligvis var 

omkring 8-9 år gammel. 

Sigtede sov nogen gange hos andre, men sover ofte i barndomshjemmet, trods alkohol 

indtagelserne. Sigtede voksede også op hos sine bedsteforældrene, men de var også alkoholiske 

i sin tid. 

Sigtede har ikke været under børne- og ungdomsforsorgs varetægt under opvæksten. 

Sigtede er single, og har ingen børn. 

Sigtede har ingen særlige fritidsinteresser for tiden, og opholder sig mest hjemme. Sigtede 

fortalte, at han er vågen om natten og sover om dagen, da han pt. ikke er beskæftiget. 

Sigtede er ikke på boligventelisten. Sigtede bor hos sin tidligere stedfar, og havde ellers boet 

hos sin biologiske moder. 

Sigtede ar en god fysisk helbredstilstand, og har ingen skavanker. Sigtede har en god psykisk 

helbredstilstand. 

Sigtede fortalte, at han er blevet tilbageholdende med at indtage alkohol efter den sidste 

hændelse. 

Sigtede har dog indtaget alkohol sidste lørdag. 

Sigtede plejede at indtage alkohol hver fredag og lørdag. 

Sigtede drikker op til 20 genstande pr. en festaften, og ofte får blackout. Sigtede indtager 

Carlsberg og Tuborg øl. 

Sigtede smagte første gang alkohol som 15-16 år gammel. 

Sigtede har tidligere ikke været under behandling mod alkohol eller andet. 

Sigtede er interesseret i afvænningsbehandling mod alkohol. 

Sigtede har prøvet at ryge hash og pot. Hashrygningen startede i Danmark på efterskoleophold 

i 2014-15, men er ikke bruger af hash i dag. 

Sigtede har ikke brugt andre euforiserende stoffer en hash. 

Som 8-10 år gammel havde sigtede prøvet at sniffe benzin og lightergas. 

Sigtede er interesseret i at modtage tilbud om afvænningsbehandling mod euforiserende stoffer. 

Sigtede gennemførte folkeskolens 1.- 3. klasser i Savissivik, underliggende bygd til Qaanaaq. 

Sigtede gennemførte 4. - 10. klasser i Avanersuup Atuarfia i Qaanaaq. 

Sigtede har ingen videregående uddannelse. 

Sigtede har ingen faguddannelse. 

Sigtede har arbejdet i en månedstid på Alderdomshjemmet som støtte i år. 

Sigtedes erhvervsønske er som pedel på skolen eller som tømrer. 

Sigtede har strejfet tømreuddannelsen i tankerne, men ikke har rigtigt besluttet sig endnu. 

Sigtede har ingen indkomst. 

Sigtede har ingen formue. 

Sigtede har ingen faste udgifter. 

Sigtede har en gæld til TELE-POST, men kan ikke huske beløbet. 



Sigtede har ingen gæld til bankerne eller det offentlige myndigheder. 

Sigtede er ikke modtager af socialydelser fra Socialforvaltningen. 

Sigtede har ikke noget imod samfundstjeneste. 

Konklusion: 

Finder retten, at sagen kan afgøres med en mildere foranstaltning end samfundstjeneste, 

anbefales en dom til tilsyn, idet der vurderes at være behov for tilsyn” 

 

T2 er ikke tidligere foranstaltet.  

 

Det fremgår af Personundersøgelsen af T2 fra Kriminalforsorgen, pkt. 9 resume og konklusion:  
”Det drejer sig om en ledig ung mand på 22 år. Sigtedes mor bor i Qaanaaq, hvor faderen bor i 

bygden Savissivik. 

Sigtede er midterste i en søskendeflok på 4. 

Sigtede voksede op på barndomshjemmet i Qaanaaq. 

Sigtedes forældre har være alkoholiske og indtog alkohol hver weekend. Festerne har ikke altid 

været festlige, idet forældrene plejede at komme op at slås og skændtes ofte under påvirkede 

tilstande. Disse tilstande under opvæksten er sigtede ikke glad for. 

Sigtede virker ikke til at være påvirket af forældrenes forhold til alkohol under opvæksten. 

Sigtede har ikke været under børne- og ungdomsforsorgs varetægt under opvæksten. Men 

lillebrødrene var blevet anbragt på Børnejemmet i Uummannaq samtidigt. Den ene er stadig 

Børnehjemmet i Uummannaq, mens den anden var begået selvmord i Qaarsut, mens han opholdt 

sig i forbindelse med fiskeriet. 

Sigtede er single, og har 2 børn med to forskellige mødre henholdsvis en pige på 2 år gammel 

og en pigebarn på under 1 år. Den anden bor i Upernavik og den anden på bygden Tasiusaq, 

underliggende bygd i Upernavik. 

Sigtede foretager sig ikke meget i sin fritid, udover at være hjemme. Sigtede dyrker ikke motion 

og sport. 

Sigtede bor hos sin onkel i Qaanaaq. 

Sigtede har en fysisk god helbredstilstand. Sigtede har en god psykisk helbredstilstand, trods 

tabet af sin lillebror for en lille månedstid siden. 

Sigtede har ikke drukket alkohol i 3 uger nu. 

Sigtede smagte alkohol første gang i 2008, og han drak Smirnoff Ice, men blev ikke påvirket. 

Sigtede har holdt fester hver weekender, hvor han kunne indtage omkring 20-25-30 genstande 

i løbet af en festforløb, som kunne vare i 2 dage i træk. 

Sigtede har tidligere ikke været under behandling mod misbrug af alkohol eller andet. 

Sigtede er interesseret i alkohol afvænningsbehandling. 

Sigtede er ikke bruger af hash eller andet. Sigtede har prøvet at ryge hash i 2013 i Maniitsoq. 

Sigtede har ikke prøvet andre euforiserende stoffer end hash. 

Sigtede har prøvet at sniffe lightergas i Qaanaaq på folkeskolen. 

Sigtede har gennemført folkeskolens 1. klasse - 10. klasse i Qaanaaq. 

Derefter gik sigtede på Efterskolen i Maniitsoq i skoleåret 2013/14 

Sigtede har ingen videregående uddannelse. 

Sigtede har arbejdet på Royal Greenland A/S i Nutaarmiut og Tasiusaq, underliggende bygder 

til Upernavik 2015-17 

Sigtede har ingen tanker om sine erhvervsønsker. 

Sigtede har ingen visioner om sin fremtid endnu. 

Sigtede har ingen lønindkomst. 

Sigtede har ingen formue. 

Sigtedes eneste faste udgift/afdrag om måneden er som følger: 

Isit Optik kr. 264,- og restgælden er på over kr. 1.000,- 

Sigtede modtager socialydelse på kr. 800,- hver anden uge, når han stempler ind som 

arbejdssøgende. 



Sigtede har ikke noget imod samfundstjeneste. 

Konklusion: 

Finder retten, at sagen kan afgøres med en mildere foranstaltning end samfundstjeneste, 

anbefales en dom til tilsyn, idet der vurderes at være behov for tilsyn” 

 

T3 er ikke tidligere foranstaltet. 

 

Det fremgår af Personundersøgelsen af T3 fra Kriminalforsorgen, pkt. 9 resume og konklusion:  
”Det drejer sig om en ung mand på 22 år. Begge sigtedes forældre bor i Qaanaaq. 

Sigtede er midterste i en søskendeflok på 4. 

Sigtede voksede op i Qaanaaq frem til han fylder 12 år gammel. 

Sigtedes barndomshjem var forældrenes hjem, som sigtede dog ikke havde sovet meget i, da 

sigtede for det meste af tiden sover hos sine forældre fra sin moders side. 

Forældrene var brugere af alkohol, og når de fester i hjemmet, så overnatter sigtede hos sine 

bedsteforældre. Sigtede havde oplevet at forældrene skændes under alkoholpåvirkede. 

Sigtede opholdt sig meget hos bedsteforældrene, som han fandt tryghed hos under opvæksten. 

Som 10-11 år gammel havde sigtede traumatiserende oplevelse, da han fandt sin storesøster 

som havde forsøgt at taget sit liv ved hængning. Søsterens ansigt var blevet helt rød, da sigtede 

fandt hende. Men heldigvis kunne sigtede hente hjælp i tide, som reddede storesøsterens liv. I 

dag bor storesøsteren i Danmark. 

Som 12-årige blev sigtede anbragt på Børnehjemmet i Uummannaq. 

Sigtede blev anbragt på Børnehjemmet i Uummannaq som 12-årige, da forældrene var 

alkoholmisbrugere. Efter den traumatiserende oplevelse havde sigtede ændret adfærd. 

Sigtede er single og har ingen børn. 

Sigtede fisker i sin fritid, som han bruger som hundefoder. Sigtede spiller computerspil - FIFA 

spil. Sigtede dyrker ikke motion. 

Sigtede er indskrevet på boligventelisten i Qaanaaq. 

I dag bor sigtede på en Børnehjem i anneks, og bor kollektivt med to andre personer som er 

anbragt på børnehjemmet. 

Sigtede har en god fysisk helbredstilstand, men har allergiske reaktioner når han spiser 

muslinger i form af hævelse af tungen. 

Sigtede havde på tidspunktet efter storesøsterens selvmordsforsøg en følelsesmæssigt reaktion 

og var blevet ustyrlige, som bragte ham på børnehjemmet i Uummannaq. Sigtede har dog en 

god psykisk helbredstilstand i dag. 

Sigtedes alkoholdrikkevaner er omkring 1-2 gange om måneden, når han er sammen med sine 

kammerater. 

Sigtede drikker sjældent stærke sprut, og indtager kun Carlsberg øl. Sigtede indtager omkring 

10 genstande hver gang, og forbliver i fuldt bevidsthed. Men sigtede havde oplevet blackout 

sidste år et par gange. 

Sigtede begyndte at indtage alkohol som 19-årige. 

Sigtede smagte første gang alkohol som 14-årige, og han drak dengang en Comfort whisky. 

Sigtede drak ikke meget, men var blevet påvirket meget af den stærke spiritus. 

Sigtede har tidligere ikke været under afvænningsbehandling mod alkohol eller andet. 

Sigtede bearbejder selv sit forhold til alkoholen, og mener ikke at det er nødvendigt med 

afvænningsbehandling, idet sigtede ikke har lyst til alkohol længere. 

Sigtede er ikke bruger af hash eller andre euforiserende stoffer. 

Sigtede har prøvet at ryge hash som 17 år gammel i Uummannaq. 

Sigtede har ikke prøvet andre euforiserende stoffer end hash. 

Sigtede har sniffet lightergas som barn i Qaanaaq i tiden lige før han skulle anbringes på 

Børnehjemmet i Uummannaq. 

Sigtede gennemførte folkeskolens 1. klasse - 6. klasse i Qaanaaq. 



Da sigtede blev overflyttet til Uummannaq var sigtede ikke været på skolen i 1 år, da han skulle 

vænnes til byen og omgivelserne først. 

Derefter gennemførte sigtede folkeskolens 7. klasse – 10. klasse i Uummannaq. 

Efter folkeskolen tog sigtede på efterskolen i Qasigiannguit i skoleåret 2014/15 

Sigtede har ingen videregående uddannelse. 

Sigtede har ingen faguddannelse. 

Sigtede var ellers optaget på Jern- og Metalskolen på Automekanikerfaget, men måtte droppe 

uddannelsen inden den påbegyndtes på grund af manglende praktikplads. 

Sigtede har været på fiske indhandlingsskib ”[…]” som ejes af Færingerne. Indhandlingsskibet 

var lejet af Halibut Greenland ApS. 

Sigtede fisker om sommeren. 

Sigtedes erhvervsønske er fiskeriet. 

Sigtede har pt. ingen indkomst. Børnehjemmet tager sig af sigtede. 

Sigtede modtager lommepenge fra Børnehjemmet på kr. 250,- pr. uge. 

Sigtede har ingen formue. 

Sigtede har ingen faste udgifter. 

Sigtede har ingen bankgæld. 

Sigtede er ikke modtager af socialydelser fra Socialforvaltningen. 

Sigtede har ikke noget imod samfundstjeneste. 

Konklusion: 

Finder retten, at sagen kan afgøres med en mildere foranstaltning end samfundstjeneste, 

anbefales en dom til tilsyn, idet der vurderes at være behov for tilsyn” 

 

T3 har supplerende forklaret om sine personlige forhold, at han er opvokset i Moriusaq. Da de flyttede 

til Qaanaaq, begyndte hans forældre at drikke hver uge, og faderen begyndte under drikkeriet at slå 

på tiltaltes mor. Som 12 årig havde han en traumatisk oplevelse, da han fandt sin storesøster, der 

havde hængt sig for at begå selvmord, og hendes ansigt var blevet fuldstændigt rød, men heldigvis 

døde hun ikke. Siden dengang kunne han ikke omdanne sine følelser i ord, senere flyttede han til 

Uummannaq, men han fik ingen hjælp. Når hans hjem bliver utryg, plejede han at tage til sine 

bedsteforældre for at overnatte hos dem. Som 12 årig blev han anbragt i Børnehjemmet, og nu har 

han boet der i ca. 10 år. Det går godt med hans skolegang, og han har et godt forhold til andre. Han 

søgte til en efterskole og blev optaget, så han har gået i efterskole i et år. Da han søgte at tage en 

uddannelse som automekaniker i Nuuk, måtte han stoppe sin ansøgning, fordi han ikke havde en 

praktikplads, hvorfor han søger at tage en anden uddannelse. De sidste 2 år havde han været 

besætningsmedlem om bord på en fiskekutter, der fisker efter hellefisk, og han har sat sig som mål at 

få licens til fiskeri. 

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Om skyldspørgsmålet 

 

T1 

 

 

Tiltalte kunne hverken erkende eller nægte sig skyldig, da han grundet alkoholindtagelse ikke husker 

noget. Han husker dog, at T2 og T3 ville give V1 bank, så han blev draget med (ilaaqquppoq). Han 

havde smerter i sin fod dagen efter, og var blevet fortalt, at han sammen med T2 og T3 havde tævet 

V1. 

 

 



T2 

 

Tiltalte erkendte sig delvis skyldig i at have at have tildelt V1 et knytnæveslag i ansigtet, og havde 

ikke tildelt spark. Tiltalte så, at T1 og T3 tildelte ukendt antal spark i overkroppen og ryggen.  

 

T3 

 

Tiltalte erkendte sig delvis skyldig i at have tildelt V1 3-4 spark i overkroppen, og han havde ikke 

tildelt knytnæveslag. Tiltalte så, at T1 og T2 tildelte V1 ukendt antal spark i ryggen.  

 

Vidnet V1 var blevet tildelt et knytnæveslag på enten venstre side af ansigtet eller sit baghoved af en 

de tre tiltalte, hvorefter han lagde sig ned på jorden og med sine hænder beskyttede sin ansigt, så han 

så ikke, hvem der gjorde hvad, da han blev tildelt adskillige spark på sin krop foran og bag i ryggen, 

mens han lå på jorden. På sygehuset fik han fortalt, at han havde brækkede ribben og pådraget sig en 

perforeret højre lunge.  

 

Vidnet V2 så, at tiltalte T3 tildelte V1 et knytnæveslag og et spark i kroppen. Tiltalte T2 bemærkede 

hertil, at det var ham, der tildelte V1 knytnæveslaget, og ikke T3. Vidnet så ligeledes, at T1 og T2 

tildelte adskillige spark på V1s krop.  

 

På baggrund af de tiltaltes forklaringer samt vidneforklaringerne, sammenlagt med lægeattesten, har 

retten fået det bevist, at tiltalte T1, T2 og T3 i forening har tildelt V1 et knytnæveslag enten i venstre 

side af ansigtet eller baghovedet og efterfølgende tildelt adskillige spark mod overkroppen og ryggen, 

mens V1 forsvarsløs lå på jorden, hvilket medførte, at V1 pådrog sig 3 cm stort blå mærke og hævelse 

i højre side i af ribbene 6-8 foran samt anden 3 cm stort blå mærke og hævelse i højre side i af ribbene 

6-8 bagfra. T1, T2 og T3 har dermed overtrådt kriminallovens § 88-vold.  

 

Retten har ikke fået det bevist, at V1 pådrog sig en perforeret højre lunge, uagtet at lægen kunne høre 

nedsatte lungelyd i højre lunge. Da de maskinskrevne og de håndskrevne oplysninger i lægeattestens 

punkt 6 modsiger hinanden, er det ikke bevist med sikkerhed, at V1 havde pådraget sig en lille 

perforeret lunge i højre lunge. Patienten ville ikke indlægges, uagtet lægen ville give dræn, hvis han 

indlægges.  

 

Om foranstaltningen 

 

Anklagemyndigheden har påstået 3 måneders anstaltsanbringelse for alle de 3 tiltalte, T1, T2 og T3 

grundet sagens karakter, da de i forening begik vold mod den forsvarsløse V1, der lå på jorden.  

 

T1s forsvarer har påstået tilsyn af Kriminalforsorgen med tilsynstid efter rettens skøn, og under 

tilsynstiden pålægges at overholde Kriminalforsorgens bestemmelser med hensyn til opholdssted, 

arbejde, uddannelse, anvendelse af fritid eller samvær med bestemte personer, og han undergiver sig 

vilkår om misbrugsbehandling mod alkohol eller narkotika om nødvendigt i særlig institution eller på 

hospital i Grønland.   

 

T2s forsvarer har påstået betinget anbringelse i Anstalten for Domfældte i 3 måneder, 

foranstaltningsspørgsmålet udsættes med en prøvetid på 1 år og som bortfalder, såfremt han i 

prøvetiden ikke begår en ny lovovertrædelse.   

 



T3s forsvarer har påstået om betinget anbringelse i Anstalten for Domfældte i 1 måned, 

foranstaltningsspørgsmålet udsættes med en prøvetid på 1 år og som bortfalder, såfremt han i 

prøvetiden ikke begår en ny lovovertrædelse. Subsidiært ulønnet samfundstjeneste svarede til 1 

måned. 

 

Det fremgik af konklusionen fra de 3 tiltaltes personundersøgelser fra Kriminalforsorgen, at der ikke 

var blevet vurderet fra Kriminalforsorgens side, om de 3 tiltalte var egnet til dom til samfundstjeneste. 

Fælles vurdering for de 3 var, at hvis retten finder, at sagen kan afgøres med en mildere foranstaltning 

end samfundstjeneste, anbefales en dom til tilsyn, idet der vurderes at være behov for tilsyn.  

 

Det er rettens opfattelse, at vold af den karakter, som T1, T2 og T3 i foreningen har begået, som 

udgangspunkt bør medføre ubetinget anstaltsanbringelse i Anstalten for Domfældte. Retten har 

vurderet volden som almindelig gadevold.  

 

I formildende retning for alle 3 tiltalte har retten lagt til grund, at de 3 tiltalte ikke tidligere er dømt, 

og at de er frifundet for at have pådraget V1 en perforeret højre lunge. Retten finder, at de 3 tiltalte 

ikke findes passende til anstaltsanbringelse, da de er meget unge, og er mere passende til dom til 

ulønnet samfundstjeneste med tilsyn af Kriminalforsorgen, eftersom de ikke tidligere er blevet dømt. 

Retten kan ikke dømme til samfundstjeneste, da personundersøgelserne for alle 3 tiltalte ikke gør 

dette muligt. Loven siger, at man skal være egnet, i medfør af kriminallovens § 140 stk. 1, nr. 1. 

 

Retten finder dermed det mere passende, at de 3 tiltalte idømmes til tilsyn af Kriminalforsorgen, som 

anbefalet af konklusionen på personundersøgelserne, som anført: 

- T1: Tilsyn af Kriminalforsorgen i medfør af kriminallovens § 131, da T har behov for støtte 

og da hensynet til lovovertrædelsens grovhed ikke taler afgørende imod at anvende denne 

foranstaltning. Tilsynstiden fastsættes til 1 år i medfør af kriminallovens § 132, stk. 2.  Der 

fastsættes ikke vilkår, som T skal undergive sig, da T ikke har alkohol-eller hashmisbrug. 

- T2: Tilsyn af Kriminalforsorgen i medfør af kriminallovens § 131, da T2 har behov for støtte 

og da hensynet til lovovertrædelsens grovhed ikke taler afgørende imod at anvende denne 

foranstaltning. Tilsynstiden fastsættes til 1 år i medfør af kriminallovens § 132, stk. 2.  Der 

fastsættes ikke vilkår, som T2 skal undergive sig, da T2 ikke har alkohol-eller hashmisbrug. 

- T3: Tilsyn af Kriminalforsorgen i medfør af kriminallovens § 131, da T3 har behov for støtte 

og da hensynet til lovovertrædelsens grovhed ikke taler afgørende imod at anvende denne 

foranstaltning. Tilsynstiden fastsættes til 1 år i medfør af kriminallovens § 132, stk. 2.  Der 

fastsættes ikke vilkår, som T3 skal undergive sig, da T3 ikke har alkohol-eller hashmisbrug. 

 

Da de 3 tiltalte er frifundet for at have pådraget V1 en perforeret højre lunge, henvises erstatning for 

svie og smerte til civilt søgsmål. Lægen havde vurderet en uarbejdsdygtighed på 3 uger, såfremt 

lungen var perforeret, og vidnet V1 havde forklaret, at han havde været uarbejdsdygtig i 5 uger fra 

den 6. april 2018 til og med den 11. maj 2018, som han ikke kunne bevise.  

 

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

 

Thi kendes for ret: 

 

T1 idømmes tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år. 

 

T2 idømmes tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år. 



 

T3 idømmes tilsyn af Kriminalforsorgen i 1 år. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Eleonora Steenholdt Mørch 

Kredsdommer 

 


