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oqaatigineqarpoq 

EQQARTUUSSUT: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 13. 

juni 2018. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U pinerluttuerinermi inatsimmi 

§ 106, imm. 1, nr. 1 peqquserluttuliorneq ataasiarlugu unioqqutitsinermut pisuutinneqarluni. 

Tillissimanermut unnerluutigineqarnerminut pinngitsuutinneqarpoq. 

 

U eqqartuunneqarpoq ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortinneqarluni. 

 

Piumasaqaatit 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa U-mit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitas-

sanngortinneqarpoq, eqqartuussisoqarfiup uppernarsaasiinermi inerniliinera atuuttus-

sanngorteqqullugu, oqaatigivaalu eqqartuussisoqarfiup aalajangiiffisimanngimmagu pisima-

soq 2-mi peqquserlunnerup annertussusia. Taamatuttaaq aamma U piumasaqaateqarpoq sak-
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kukillisaaffigineqarnissamik, pingaarnertut utaqqisitamik eqqartuussutip sivitsorneqarnis-

saanik, tamanna pisinnaanngippat tulliullugu nalunaaquttap akunnerini 40-ni inuiaqatigiinni 

sulisitaanissamik ukiumik ataatsimik sivisunerpaaffilikkamik. 

 

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigivaat eqqartuunneqassasoq eqqartuussivimmut un-

nerluutigineqarnermisut aamma sivisussusiliinerup atuuttussanngortinneqarnissaanik. Unner-

luussisussaatitaasut I1 sinnerlugu piumasaqaateqarput, U akiliissasoq 9.000 kr.-inik I1-imut 

taarsiissutitut. 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit. 

 

Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 

I1-ip taarsiiffigineqarnissamik piumasaqaatini naatsorsuusiorfigisimavai annaasaminut, 

qarasaasiaq aamma harddiske katillugit 1.200 kr.-inut. Pisimasullu aappaanni isertitassaralu-

anik annaasaqarnini imatut naatsorsuusiorfigisimallugu:  

 

Immiaaqqat 192-it tunineri ataaseq 40 kr.-ilerlugu 7.680 kr. 

Atisaajartafimmi isersimasut 44-t, isernermi akiliut 30 kr.   1.320 kr. 

katillugit  9.000 kr. 

 

Kostereapportimi 10. august 2017-imeersumi ersersinneqarpoq, Sermersuup politiivisa ulloq 

taanna qarasaasiaq angallattagaq meqqeqartoq Samsung aamma Samsung Hard disket marlut 

I1-imut tunniunneqarsimasut. 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U Kulusummi Pilersuisup pisiniarfiani atorfeqarpoq. Maannakkut ruujorilerisutut ilinniarnini 

unitsinnikuuvaa Kulusummilu atsammini najugaqarpoq. Junimi ilinniarnini aallarteqqik-

kusuppaa. Tasiilamilu praktikkerfissaminik ujarlerpoq. 

 

U kingullermik pineqaatissinneqarpoq Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi eqqartuussutikkut 

ulloq 9. juni 2017 assingusumik pinerluuteqarsimanerminut, tassani eqqartuunneqarluni uta-

qqisitamik ulluni 30-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni 

ukiumik ataatsimik misiligaaffilikkamik, tillinniarsimanermut tunngasumik. 

 

Nassuiaatit 
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Nunatta eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarput unnerluutigineqartoq U kiisalu ilisiman-

nittut I3 aamma I5.  

 

U ilisimatitsivoq eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasani eqqortumik issuarneqartoq. 

Ilassutitut nassuiaatigivaa unnuk taanna pineqartoq imerniartarfimmi X1 aamma X2 su-

leqatigisimallugit. I3 aamma tamaaniikkunarpoq, eqqaamanngilaali. Kisianni pingasuullutik 

sulipput. Unnuk taanna aningaasarsiassatik aningaasanngorlugit tiguvaat. Tamarmik anin-

gaasarsisarput sulereersimanerit tamaasa. Tamarmik immikkut 500-600 kr.-inik akissarsip-

put. I3 aningaasarsitsitsisuuvoq. I3-p oqarfigivaani aningaasat qarasaasiaq angallattagaq 

harddiskellu paarissagai. Imerniartarfik matugaangat piginnittup aningaasat il.il. angerlaat-

tarpai. I3-p oqarfigivaani pigisat paarissagini, I3-p imernera pissutigalugu. Qarasaasiaq hard-

diskellu anaanamini atisat akornannut toqqorpai. Angerlarsimaffimmi kisimiippoq taamaat-

tumik pigisat toqqoramigit takunnittoqanngilaq. Taamanikkut anaanamini najugaqarpoq. 

Aamma angajua I2 anaanaminni najugaqarpoq. Anaanaminut angerlarami puussiamiiput 

7.000 kr.-it missaat. Arfininngorninngortoq unnuami aningaasat toqqorpai. Arfininngornermi 

puussiamiit 300 kr.-it tiguvai puussiarlu inaanut tassunga ileqqillugu. Isumaqarporlu ullaak-

kuusoq imaluunniit ualikkut. 300 kr.-it immiaararsiutigivai allamik naamik. Arfininngor-

nermi pigisat tamarmik tamaaniipput, sapaammilu tammarlutik. I3 sapaammi takkuppoq 

aningaasat aallugit. I3 peqatigalugu puussiaq pigisanik aningaasanillu imalik ujaraluarpaat. 

Arnaa immaqa aamma ujarleqataavoq. Illup ilua tamaat ujarlerfigivaat. Nalunngilaa pigisaat 

sumut toqqorsimanerlugit. Eqqarsaatigeriarsinnaanngilaa pigisat aningaasallu sumut pisima-

nersut. Arnaa oqaluttuarpoq pigisat nassaarisimallugit. Eqqaamarpianngilaa anaanami pigisat 

sumerpiaq nassaarinerai. Pigisat tammarmata eqqarsaatigisimanngilaa politiinut nalunaaru-

tigineqarnissaat. I1 oqarfigivaa pigisat tammarnerarlugit. Eqqaamarpianngilaa qanga I1 

oqaloqatiginerlugu. Eqqaamanngilaa I1-ip sianerfigisimaneraani nammineq akinngisaminik. 

Naluvaa sapaatip akunnerata naanerani inunnik allanik illumiittoqarsimanersoq. Taamanikkut 

X6 akilerpaa. Aningaasat annertussusiat eqqaamanngilaa. Nammineq aningaasaatini ator-

lugit. Eqqaamanngilaa aningaasat qanoq annertutigisut tigumminerlugit. 

 

 

I3 ilisimatitsivoq eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasani eqqortumik issuarneqartoq. 

Ilassutillu nassuiaavoq reservebetjentiulluni nalinginnaasumillu fiisterneq ajorpoq. Ilaannik-

kooriarluni imerniartarfimmi ikiuuttarnikuuvoq kisiannili atorfeqartuunikuunani. Anger-

larsimaffimminiit sillimasuusarpoq resevebetjentitut suligaangami, taamaattumik imertar-

fimmi sulisinnaanani. Qularnaatsumik oqaatigisinnaanngilaa unnuk taanna pineqartoq 

imerniartarfiliarsimanerluni. Tassunga taamaallaat orniguttarpoq I1 sulitillugu. Unnuk taanna 

imerniartarfik qaqugukkulluunniit akisussaaffiginikuunngilaa. Qularinngilaalu aqaguani 

aningaasat harddiskellu U-mut aasimagaluarlugit, tassaniinngillalli. Tallimanngornerup un-

nuaani arfininngorninngortoq aqqusinermi U naapippaa. U oqarpoq aningaasat angajumini 
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I2-miittut. Ilisimannittup naluvaa U arnaalu I2-mi najugaqarnersut, kisianni I2 namminerisa-

minik ineqarpoq.  

Unnuk taanna aningaasat isertitat attunngivippai. Aningaasat takunngilai, taamaattumik ki-

mulluunniit aningaasanik tunniussaqarnikuunngilaq. Aamma aningaasanik aningaasarsisitsi-

nikuunngilaq. Matunerata nalaani isumaqatigiissusiortoqanngilaq. Oqaannarpoq aqaguani 

aningaasat aaniarlugit. Arfininngornermi siullermik biilerluni U-p arnaanukaqqaarpoq, ualeq 

taanna U tassaniippoq. Aningaasat ujarpaat nassaarinagilli. Tamatuma kingorna biilinik I2-

mukarpoq aningaasallu apeqqutigalugit. I2 oqarpoq ”taakku” aaneqaqqissimasut. Naluvaa 

taakku pineqartut kiap aasimanerai, imaluunniit suna aaneqarsimanersoq. Politiinut nas-

suiaatigisimasamik issuaaffigineqarpoq killisiorneqarnermiit ulloq 8. august 2017 (ilanngus-

saq D-3-1, qupperneq 3, immikkoortut sisamaat): ”Tamatuma kingorna apersorneqartoq U-p 

qatanngutaanut I2-mukarpoq. I2-p apersorneqartoq oqaluttuuppaa Ul-p arfininngornermi 

aningaasat imminut aasimagai. Puussiamiipput imertarfiup isertitai, qarasaasiaq aamma hard-

disket marluk. Eqqartorneqanngilaq qanga aasimanerai.” I3 nassuiaavoq eqqoqqissaartumik 

politiinut qanoq oqarnerluni eqqaamanagu, kisianni issuaaneq naapertuuttorujussuuvoq. Na-

linginnaasumik imerniartarfimmi I1 akisussaasuuvoq, aamma ileqqorivaa isertitat, harddisket 

qarasaasiarlu angerlaattarlugit. Imerniartarfimmi upernaakkut aasaaneranilu ikiuunnikuuvoq. 

Eqqaamanngilaa qanoq sivisutigisumik ikiuunnerluni. Imertarfimmi ikiuukkaangami anin-

gaasarsissutigineq ajorpaa, kisiannili ilaannikkut aningaasanik tunisittarpoq. Naluvaa siusin-

nerusukkut allanit pigisat angerlaanneqartarsimanersut, kisianni imerniartarfiup matoreerne-

ratigut qimaannarneqarneq ajorput. 

 

 

I5 nassuiaavoq, taamanikkut najugarisamini skaaveqartoq matuusalimmik. Igaffimmi suli-

aqarluni malugilerpaa arlaannik pissusissamisuunngitsoqartoq. Skaavik nikisinneqarsimasu-

tut isikkoqarpoq. Ammut qiviarluni takusani tiguvaa. Tassaniipput qarasaasiaq aningaasaasi-

villu karsi. Nalunngilaa U politiinit ujaasiffigineqartoq, taamaattumillu pigisat taakkua poli-

tiinut tunniuppai. Naluvaa U-p taakkua suminngaaniit pissarsiarisimanerai. Paasitinneqar-

nikuunngilaq. Nalunngiinnarpaa politiit ujagaqartut. Taamanikkut nammineq imerajut-

tuuvoq. Ullualuit qaangiuttut silattorami politiillu immineereernikuusut pigisat nassaarivai 

qaqillugillu. Eqqaalerpaa U killisiorneqarnikuusoq ingerlaannarlu pigisat politiinukaappai. 

Sivisuumik aalakoornikuuvoq. Pigisallu illup iluani allami takunikuunagit. Taamanikkut an-

gerlarsimanaannartuuvoq kisimiillunilu. U angerlarsimarpiarneq ajorluni. Takusaqar-

nikuunngilaq U-p puussiamiit aningaasanik tigusineranik. Taamanikkut U-miit aningaasanik 

tunisinnikuunngilaq. Politiinit killisiorneqarnermini nassuiaatigisimasaminik ulloq 10. august 

2017 issuaaffigineqarpoq (ilanngussaq D-4-1, qupperneq 1, immikkoortut pingajuat: ”Nal. 

4.00 missaani U I2-p illuanut iserpoq. U imerniartarfimmi sulinikuulluni. Puussiaq plastikki 

nassarpaa, apersorneqartullu takuvaa imarigai qarasaasiaq angallattagaq, harddisket marluk 

aningaasallu. Puussiaminngaaniit U-p 675 kr.-it tiguvai, oqarlunilu unnuk taanna sulinermini 
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aningaasarsiaralugit.” I5 nassuiaavoq, taamanikkut imertorujussuusimalluni, eqqaamasaqar-

piaranilu. Eqqaamanngilaa taamatut politiinut nassuiaateqarsimanerluni. Eqqaamavaa politiit 

takkummata misissuiartorlutik. Ullualuit qaangiuttut igaffimmi nassaarivai qarasaasiaq an-

gallattagaq aningaasivillu karsi. Naluvaa U puussiamiit tigusisimanersoq, kisianni aningaasa-

nik tunisissimavoq. Killisiuinermit nalunaarusiamit issuaaffigineqarluni (ilanngussaq D-4-1) 

qupperneq 2, immikkoortoq siulleq, tassani ersersinneqarluni. ”Aqaguani ullaap tungaani (ar-

fininngornermi) apersorneqartoq angerlamut pisuppoq. Illuminut isinngilaarluni takuvaa U 

X7-ilu illumiit ingerlasut. Tamarmik immikkut puussiamik plastikkimik tigummiarput…… 

kingusinnerulaartukkut apersorneqartoq pisiniarfiliarluni ammukarpoq, tassanilu pisiarivai 

nerisassat 300 kr.-imut, unnuami U-p imminut paareqqusai atorlugit. U pisiniarfimmi naam-

mattoorpaa, immiaararsiniaraluarluni itigartitaasoq aalakoornini pissutigalugu. Taamaat-

tumik apersorneqartup immiaaqqanik 32-nik pisissuppaa…”, uppernarsarpaa takusimallugit 

U X7-ilu nammineq angerlartilluni. Naluvai sumunnarnersut. Takuvai U X7-ilu qummukar-

lutillu ammukartut. Eqqaamanngilaq nammineq pisiniarfimmiissimanerluni imaluunniit im-

miaararsinerluni nalunaarusiami oqaatigineqartutut. 

  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu: 

U aamma I3-p nassuiaareernerisigut, nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavigivaa U-p 

aningaasaasivik karsi unnuup ingerlanerani isertitanik imatik, qarasaasiq aamma harddisket 

imertarfimmiit nassarsimagai, marluullutik ersarissumik paasinikuugamikku pigisat anin-

gaasallu imerniartarfimmiissanngitsut. 

 

Pisimasumi siullermi pinerliinerup allaaserineqarnerani, nunatta eqqartuussisuuneqarfiata 

eqqartuussisoqarfik isumaqatigivaa, U pisimasumi siullermi pinngitsuutinneqassasoq. 

 

U nassuiaavoq unnuup ingerlanerani isertitat 7.000 kr.-it missaaniittut angerlaassimallugit, 

aningaasallu taakkua sapaatip akunnerata naanerata ingerlanerani tammarsimasut, nammineq 

annertuumik aalakoornermini. Nassuerutigivaa isertitaniit 300 kr.-it missaat tigusimallugit, 

naluvaalu aningaasat sinneri sumut pisimanersut. Suliami ilisimannittut sinnerisa nassuiaa-

teqarnerisigut U-p sapaatit akunnerata naanerani pineqartumi aningaasanik atuisimanera pil-

lugu, imigassanik nioqqutissanillu allanik aammalu I4-p aningaasartuutaanik akiliussisima-

neratigut, nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq uppernarsineqartoq unnerluussis-

summi pisimasut aappaanni oqaatigineqartutut peqquserluttuliorsimasoq.  

Ilisimannittut nassuiaateqareernerisigut U taannatuaasimavoq unnuup ingerlanerani isertita-

nik takunnittoq, isertitallu maskinat atorlugit imaluunniit isertitat nalunaarsuutaannik 

peqanngimmat, eqqartuussisut tunngavissaqanngillat U-p nassuiaatigisaa tunuartissallugu, 

tassa unnuup ingerlanerani isertitat 7.000 kr.-iusimanerinik. 
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Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq nalunaaquttap akunnerini 60-ni inuiaqatigiinni suli-

sitaanermik ukiumik ataatsimik sivisunerpaaffilikkamik aamma nakkutigineqarnissaanik uki-

umi ataatsimi qaammatinilu arfinilinni. Pineqaatissiissutissamik aalajangersaanermi nunatta 

eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa, pineqarmat imminut pisuttorsarnermik piner-

luuteqarneq, U-p imminut pigititassanngortissimallugit aningaasat 7.000 kr.-it. Pinerluutigi-

neqartoq piliarineqarsimammat misiligaaffiup ingerlanerani utaqqisitamik pineqaatissin-

neqarsimasunut inissiisarfimmiitussanngortitsissutaasoq assingusumik pinerluuteqarnermut, 

utaqqisitamik eqqartuunneqarnissaa pineqaatissiissutissatut naleqquttutut isigineqanngilaq. 

Suliap isikkua isiginiarlugu aamma U-p inuttut atugai pillugit, nunatta eqqartuussisuuneqarfia 

isumaqarpoq utaqqisitaanngitsumik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortitsinissaq pisariaqanngitsoq. 

 

U taarsiissuteqassaaq I1-ip isertitanik annaasaanut 7.000 kr.-inik. 

 

 

TAAMAATTUMIK  EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U eqqartuunneqarpoq nalunaaquttap akunnerini 60-ni inuiaqatigiinni sulissussisussanngortin-

neqarluni. Sivisunerpaaffiliineq aalajangersarneqarpoq ukiumut ataatsimut aamma nakkutigi-

neqarnissaa aalajangersarneqarluni ukiumi ataatsimi qaammatinilu arfinilinni. 

 

U sapaatit akunneri sisamat qaangiutsinnagit I1-imut taarsiissuteqassaaq 7.000 kr.-inik. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

***  

 

Den 17. april 2019 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 198/18 

(Sermersooq Kredsrets sagl.nr. 

1406/2017) Anklagemyndigheden 

 (J.nr. 5517-97642-00014-17) 

 mod 

 T 

 Født den […] 1994 

 (advokat Naja Joelsen, Nuuk 

 j.nr. 198-2018) 
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afsagt 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

Dom i første instans blev afsagt af Sermerooq Kredsret den 13. juni 2018. Ved dommen blev 

T dømt for overtrædelse af kriminallovens § 106, stk. 1, nr. 1 om underslæb i 1 tilfælde. Han 

blev frifundet for en tiltale om tyveri. 

 

T blev idømt anbringelse i anstalt i 60 dage.  

 

Påstande 

Kredsrettens dom er anket til landsretten af T med påstand om stadfæstelse af kredsrettens 

bevisresultat, idet han bemærker, at kredsretten ikke har taget stilling til omfanget af under-

slæb i forhold 2. Endvidere har T nedlagt påstand om formildelse, principalt ved forlængelse 

af den betingede dom, subsidiært til samfundstjeneste i 40 timer med en længstetid på 1 år. 

 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten 

rejste tiltale og stadfæstelse af udmålingen. På vegne af V1 har anklagemyndigheden nedlagt 

påstand om, at T skal betale 9.000 kr. i erstatning til V1. 

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

V1 har opgjort sit erstatningskrav for mistet computer og harddiske til i alt 1.200 kr. For så 

vidt angår mistet indtjening i forhold 2, har han opgjort sit krav således: 

 

Salg af 192 øl til en pris på 40 kr. pr. stk.   7.680 kr. 

Garderobe 44 gæster, som hver har betalt 30 kr. i entre  1.320 kr. 

I alt   9.000 kr. 

 

Af kosterrapport af 10. august 2017 fremgår, at politiet i Sermersooq samme dag udleverede 

en bærbar computer af mærket Samsung og to Samsung Hard diske til V1. 

 

Personlige forhold 

T er ansat i Pilersuisoq butikken i Kulusuk. Han har for tiden stoppet sin uddannelse som 

rørlægger, og bor hos sin faster i Kulusuk. Til juni vil han gerne fortsætte sin uddannelse. Han 

forsøger at finde en praktikplads i Tasiilaq.  
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T er senest foranstaltet for ligeartet kriminalitet ved Sermersooq Kredsrets dom af 9. juni 

2017, hvor han blev idømt betinget anbringelse i anstalt i 30 dage med en prøvetid på 1 år for 

tyveri.  

 

Forklaringer 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T samt vidnerne V3 og V5.  

 

T har oplyst, at kredsrettens gengivelse af hans forklaring er korrekt. Han har supplerende 

forklaret, at han den omhandlede aften arbejdede sammen med X1 og X2 i værtshuset. V3 

var der vist nok også, men det kan ikke huske. De var i hvert fald 3 personer på arbejde. De 

fik deres løn udbetalt kontant den aften. De fik alle sammen løn hver gang de havde været på 

arbejde. De fik omkring 500 – 600 kr. hver. Det var V3, der betalte deres løn. V3 sagde til 

ham, at han skulle passe på pengene, bærbaren og harddiskene. Så snart værtshuset lukkede 

plejede ejeren at tage penge m.v. med hjem. V3 sagde, at han skulle passe på tingene, fordi 

V3 drak. Computeren og harddiskene blev gemt hos hans mor mellem noget tøj. Han var 

alene i boligen, så der var ikke nogen, der så ham gemme tingene. Han boede hos sin mor 

dengang. Hans storebror V2 boede også hos moderen. Der var omkring 7.000 kr. i posen, da 

han gik hjem til sin mor. Det var natten til lørdag, at han gemte pengene. Han tog 300 kr. fra 

posen om lørdagen og lagde posen tilbage samme sted. Han mener, at det var om morgenen 

eller om eftermiddagen. Han brugte de 300 kr. til at købe øl – ikke andet. Alle tingene var der 

om lørdagen, men var væk om søndagen. V3 kom om søndagen for at hente pengene. Han 

ledte efter posen med tingene og pengene sammen med V3. Måske var moderen også med til 

at lede. De ledte i hele huset. Han vidste, hvor han havde gemt tingene. Han har ingen ide om, 

hvor tingene og pengene kan være blevet af. Hans mor fortalte, at hun havde fundet tingene. 

Han kan ikke huske nøjagtig, hvornår moderen fandt tingene. Han ved ikke, hvor hun fandt 

dem. Han havde ikke tænkt på at anmelde til politiet, at tingene var væk. Han sagde til V1, at 

tingene var væk. Han kan ikke huske nøjagtig, hvornår han talte med V1. Han kan ikke huske, 

at han har fået opkald fra V1, som ikke er besvaret. Han ved ikke, om der var andre personer 

i huset i løbet af weekenden. Han betalte X6 dengang. Han kan ikke huske beløbet. Det var 

hans egne penge han brugte. Han husker ikke, hvor mange penge han havde på sig.  

 

V3 har oplyst, at kredsrettens gengivelse af hans forklaring er korrekt. Han har supplerende 

forklaret, at han er reservebetjent, og han plejer ikke at feste. Han har nogle gange hjulpet til 

i værtshuset, men han har aldrig været ansat. Han plejer at have hjemmevagt, når han er re-

servebetjent, og derfor kan han ikke arbejde på værtshuset. Han er ikke sikker på, om han tog 

til værtshuset den omhandlede aften. Han plejede kun at komme, når V1 var der. Han havde 

ikke på noget tidspunkt ansvaret for værtshuset den aften. Han er sikker på, at han dagen efter 

forsøgte at hente penge og harddiske m.v. hos T, men de var der ikke. Han mødte T på gaden 

natten mellem fredag og lørdag. T sagde, at pengene var hos hans storebror V2. Han ved ikke, 
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om T og hans mor boede hos V2, men V2 havde sin egen lejlighed. Han rørte slet ikke de 

penge, der kom ind den aften. Han har ikke set pengene, så han har ikke udbetalt noget til 

nogen. Han har heller ikke tidligere udbetalt løn til nogen. Der blev ikke indgået nogen aftale 

omkring lukketid. Han har kun sagt, at han ville hente pengene næste dag. Om lørdagen kørte 

han først over til Ts mor, hvor T var den formiddag. De ledte efter pengene, men fandt dem 

ikke. Derefter kørte han over til V2 og spurgte efter pengene. V2 sagde, at ”de” var blevet 

hentet igen. Han ved ikke, hvem der hentede det omtalte, eller hvad der blev hentet. Foreholdt 

politiets gengivelse af hans forklaring ved afhøringen den 8. august 2017 (Bilag D-3-1, s. 3, 

4. afsnit): ”Efterfølgende tog afhørte hen til Ts bror, V2. V2 fortalte til afhørte, at T hentede 

pengene hos ham om lørdagen. I posen var omsætningen fra værtshuset, en computer og to 

harddiske. Der var ikke snak om, hvornår han hentede dem.” Forklarede V3, at han ikke hu-

sker præcist, hvad han sagde til politiet, men gengivelsen passer meget godt. Normalt var 

ansvaret for værtshuset hos V1, og han plejede at tage omsætningen, harddiskene og compu-

teren med hjem. Han havde hjulpet til i værtshuset om foråret og noget af sommerperioden. 

Han husker ikke, hvor længe han hjalp til. Han fik ikke løn, når han hjalp til i værtshuset, men 

han fik nogle gange nogle penge. Han ved ikke, om det tidligere er sket, at andre har taget 

tingene med hjem, men de plejer ikke at blive efterladt i værtshuset efter lukketid.  

 

V5 har forklaret, at der hvor hun boede dengang, var der et skab med en slags låg. Hun var i 

gang med noget i køkkenet, og så lagde hun mærke til, at der var noget, der ikke så ud, som 

det plejede. Skabet var ligesom flyttet. Hun kiggede ned og tog det, som hun havde fået øje 

på. Der lå en bærbar og en pengekasse. Hun vidste, at politiet var på udkig efter noget hos T, 

og derfor afleverede hun tingene til politiet. Hun ved ikke, hvor T havde det fra. Hun havde 

ikke fået noget at vide. Hun vidste bare, at politiet ledte efter noget. Hun var dranker dengang. 

Da hun blev ædru et par dage efter, at politiet havde været der, fandt hun tingene, som hun 

tog frem. Hun kom i tanker om, at T var blevet afhørt, så hun tog straks til politiet med dem. 

Hun havde været beruset i lang tid. Hun havde ikke set tingene andre steder i huset. Hun var 

hjemmegående og alene dengang. T var ikke så tit hjemme. Hun har ikke set T tage penge fra 

posen. Hun fik ikke nogen penge fra T dengang. Foreholdt politiets gengivelse af hendes 

forklaring ved afhøringen den 10. august 2017 (bilag D-4-1, s. 1, 3. afsnit): ”Omkring kl. 4.00 

kom T til V2s hus. T havde været på arbejde på værtshuset. Han medbragte en plasticpose, 

og afhørte så, at den indeholdt en bærbar computer, to harddiske og nogle penge. Fra posen 

tog T kr. 675, hvilket han sagde var hans løn for at arbejde denne aften.” forklarede V5, at 

hun drak så meget dengang, og hun husker ikke så godt. Hun husker ikke, om hun forklarede 

sådan til politiet dengang. Hun husker, at politiet kom ind for at undersøge. Efter nogle dage 

fandt hun bærbaren og pengekassen i køkkenet. Hun ved ikke, om T havde taget noget fra 

posen, men han havde fået penge. Foreholdt afhøringsrapportens (bilag D-4-1) side 2, 1. af-

snit, hvoraf fremgår: ”Den næste formiddag (lørdag) gik afhørte hjemad. Lige før hun kom til 

sit hus så hun T og X7 gå fra huset. De medbragte hver en plastic pose. … lidt senere gik 
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afhørte selv ned i butikken, hvor hun købte madvarer for kr. ca. 300 kroner af de penge, hun 

om natten skulle passe på for T. Hun traf T i butikken, hvor han blev afvist med at købe øl, 

idet han var beruset. Derfor købte afhørte 32 øl for ham …”, bekræftede hun, at hun så T og 

X7, da hun var på vej hjem. Hun ved ikke, hvor de var på vej hen. Hun så T og X7 gå op og 

ned. Hun husker ikke, om hun var i butikken eller købte øl, som der står i rapporten.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Efter forklaringerne fra T og V3, lægger landsretten til grund, at T tog pengekassen med af-

tenens omsætning, computeren og harddiskene med fra værtshuset, fordi de begge havde en 

klar forståelse af, at genstandene og pengene ikke måtte blive i værtshuset.  

 

Som gerningsbeskrivelsen i forhold 1 er formuleret, er landsretten herefter enig med kreds-

retten i, at T skal frifindes i forhold 1.  

 

T har forklaret, at han tog aftenens omsætning på omkring 7.000 kr. med hjem, og at pengene 

forsvandt i løbet af weekenden, hvor han var kraftig beruset. Han har erkendt, at han tog 

omkring 300 kr. af omsætningen, og han ved ikke, hvor det resterende beløb er blevet af. Efter 

forklaringerne fra sagens øvrige vidner om Ts forbrug af kontante midler til køb af spiritus 

og andre varer samt betaling af udgifter for V4 i løbet af den omhandlede weekend, finder 

landsretten, at det er bevist, at han har begået underslæb, som beskrevet i anklageskriftets 

forhold 2. Da T efter forklaringerne er den eneste af de afhørte vidner, der har set aftenens 

omsætning, og da der ikke findes en maskinel eller anden objektiv registrering af indtægterne, 

finder landsretten ikke grundlag for at tilsidesætte Ts forklaring om, at aftenens omsætning 

udgjorde 7.000 kr.  

 

Foranstaltningen fastsættes til samfundstjeneste i 60 timer med en længstetid på 1 år og en 

tilsynstid på 1 år og 6 måneder. Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten lagt vægt 

på, at der er tale om en berigelsesforbrydelse, hvor T har tilegnet sig 7.000 kr. Da forbrydelsen 

er begået i prøvetiden for en betinget anstaltsanbringelse for ligartet kriminalitet, findes en 

betinget dom ikke at være en passende foranstaltning. Henset til sagens karakter og Ts per-

sonlige forhold, finder landsretten, at en ubetinget anstaltsanbringelse ikke er nødvendig. 

 

T skal erstatte V1s tabte omsætning på 7.000 kr.  

 

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

 

T idømmes 60 timers samfundstjeneste. Længstetiden fastsættes til 1 år og tilsynstiden til 1 

år og 6 måneder.  
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T skal inden 4 uger betale 7.000 kr. i erstatning til V1. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Kirsten Thomassen 

 


