
Den 22. marts 2018 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen 

Kredsdommer Nicolaj Geisler behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

 

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

 

Rettens nr. 226/2018 

Politiets nr. 5512-97412-00020-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

T forklarede på dansk blandt andet, efter at F1 havde været i Sisimiut, at hun skulle hente noget til 

børnene, og kom hen til F1’s lejlighed. 

Mens T var der fortalte F1, at han havde fundet en anden dame, som han elskede og viste hende 

billedet. 

T gik hjem og tænkte meget på dette og efter nogle dage, efter at hun ikke havde sovet i 3 dage, den 

16. november 2017 bestemte hun sig til at gøre noget. T ville hente en riffel i skuret, men kunne 

ikke komme ind i skuret, da nøglen var frosset fast, så hun fik en nabo til at hjælpe sig. T tog riflen 

og tog nogle patroner i lommen og gik hen til […]. T vidste ikke hvad for nogle patroner, som riflen 

skulle lades med, det lykkedes dog at få en patron i hylstret.  

T gik hen til […] og ringede til F1, at han skulle komme derhen og ventede. Da F1 ankom til stedet, 

sigtede T på ham med riflen for at gøre ham bange. T har skudt med en riffel for mange år siden. T 

sigtede på F1 som var i bilen. F1 kørte væk med det samme, han stod ikke af. 

Inden F1 kom, kom et af hans arbejdskollega og T kikkede på ham og sagde til ham, uden at sigte, 

”hvis du ikke går tilbage skyder jeg”. 

Der kom en voksen og 2 børn forbi, og T kunne aldrig finde på at skyde.  

F2 gik ind i lejligheden igen. Hun kan ikke huske om det var F1 først eller F2.  

Da politiet kom, råbte de, at T skulle lægge riflen. T kan ikke huske om hun sigtede på dem.  

T huskede kun at de råbte, at hun skulle lægge geværet.  

Adspurgt om hvad tid på dagen det var, svarede T, at det var ved otte tiden om aftenen.  

T stod ved trappen ved […]`s lejligheder. F2 havde nok været ca. 3-4 meter væk. Der var lyst og T 

kunne se F2 hele tiden.  

F1 kom kørende til […] og billygterne var tændt og han kørte væk med det samme, da han så, at T 

sigtede på ham med riflen.  

Da politiet kom, kan T ikke huske om de sagde, at de var politiet. Da T blev anholdt, kørte hun med 

2 politibetjente til politistationen. 

Hun kan ikke huske hvad der videre skete. 

F1 rejste til Sisimiut efter de havde skrevet under på separationen. T havde mange tanker om hvad 

der skulle med dem. F1 havde skrevet sammen med en på facebook. T og F1 har været gift i 17 år 

og boet sammen i 20 år. T har 2 børn i forvejen med en anden mand, men de anser F1 som deres 

far. De har et fælles barn på 17 år.  



De skrev under på separationspapirerne den 23. oktober 2017. Børnene har det meget hårdt lige nu.  

F1 rejste væk i november måned efter at T var blevet tilbageholdt. 

Da episoden skete havde T ikke sovet i 3 dage. T får førtidspension nu. T fik ikke noget fra 

kommunen, da de var gift, fordi F1 tjente pengene. 

T får meget medicin for ondt i ryggen, epilepsi og afslappende medicin. 

T havde ikke tænkt på konsekvenserne da hun sigtede på F1, F2 og politiet.  

T ved godt, at det var hende, som var der, men det var ligesom, det ikke var hende. 

Når T skulle gøre noget, så var det altid børnene hun tænkte på, men den aften, tænkte hun ikke på 

børnene. 

Der var 3 eller 4 rifler i udhuset. T gik fra […] med riflen til […].  

 

[…] 

 

P1 nassuiaavoq, ulloq 16. november 2017 unnukkut qulaaluap missaani biilerluni center-imut 

pisiniarsimalluni. Mobilia sianersimavoq sunaaffa U, taassumalu […]-mukaquvaa. […]-mukarpoq. 

Apuukkami takuaa U-p aallaammik umeraani. Tupattorujussuuvoq biilinik aallaqqilluni 

uteqqinnanilu.  

Unnuk taanna U-mik toquttissalluni misigisimavoq. Apuukkami aqqusinikkut atuarfiup tungaanut 

aqqusinikkut […]-mut pulavoq. Isumaqarpoq U-p umeraani 5 sekund-ini, aalaqqinnginnermini. 

Pisoqarfik qaamavoq […] qulliiniik, biilit qulliiniik aammalu aqquserngup qulliinniik. P1-p naluaa 

video-mut immiissuteqarnersoq […] eqqaani. 

P1 Sisimiunukarpoq sappatit akunneri marluk pingasut kingorna atsiornerminniik 

averusernissaminnut. Taamani P1 facebook-kut allaqateqarneq ajorpoq aamma aallamik 

arnaatitaarnikuunngilaq. 

 

*** 

 

F1 forklarede på dansk blandt andet, den 16. november 2017 om aftenen, var nede på centeret og 

handle i bil. Mobilen ringede og det var T, som bad vidnet om at komme til […]. Han kørte op til 

stedet. Da F1 kom til stedet, kunne han se, at T sigtede på ham med en riffel. F1 blev meget 

forskrækket og kørte væk og kom ikke tilbage. 

F1 følte sig meget truet af T den aften. F1 kørte ind på […] pladsen ved skolevejen. F1 tror at T 

sigtede på ham ca. i 5 sekunder, før han kørte væk. Der var ikke mørkt, der var lys fra […], 

billygterne samt gadelys.  

F1 ved ikke om der er videoovervågning på pladsen. 

F1 var i Sisimiut 2-3 uger efter, de skrev under på separationspapirerne. 

F1 har ikke skrevet sammen med nogen på facebook og havde ikke fundet en anden dame på dette 

tidspunkt. 

 

 

[…] 

 

 

T forklarede supplerende, at det ikke passer, at F1 fandt en anden dame senere. Den 3. november 

sagde F1, at han havde fundet en anden dame og viste billedet af hende. F1 sagde selv, at han havde 

skrevet sammen med hende i en længere periode.  

 



V1 forklarede på dansk blandt andet, at de den 16. november 2017 fik en opringning om en kvinde 

med en riffel. V1 gjorde sig klar og F3 kom også, da de var de første som blev klar, kørte de til 

stedet ved […]. De parkede bilen et stykke væk derfra. De trak deres pistoler, da de havde fået at 

vide, at kvinden havde truet sin samlever med en riffel. De så en person bag ved en container. V1 

gik højre om containeren og makkeren gik venstre om containeren. Kvinden var der ikke. F3 var ca. 

5 meter foran V1, og F3 fik øje på kvinden og råbte hende an:" Det er politiet, smed riflen!" Dette 

skete 3 gange. Først da F3 skød varselskud, smed kvinden riflen foran sig.  

V1 og F3 gik imod kvinden med pistolerne trukket. Til sidst knælede kvinden og de kunne komme 

helt hen til hende, og mens V1 sikrede, sigtede på kvinden, kunne F3 give hende håndjern på.  

Da de råbte hende an, var de ca. 25 meter fra hende.  

T smed riflen foran sig og de råbte ”læg dig ned”. T knælede foran riflen, og de kunne komme hen 

til hende og de fik hende på maven, V1 sikrede med pistolen og F3 gav hende håndjern på, og 

visiterede hende. 

Da T blev anholdt så hun forvirret ud og havde lidt mærkelig adfærd.  

V1 er ikke sikker på om hun var chokkeret eller forvirret. 

I mellemtiden er den anden patrulje kommet frem og de tog sig af riflen. De oplyste, at der var 

patron i hylsteret, men at ladehåndtaget ikke var skubbet frem. Patruljen tog sig af riflen til videre 

undersøgelse. V1 og F3 kørte den anholdte til stationen, og der sagde T, at hun ville have skudt 

manden, men undlod, da der kom børn forbi. 

Den anholdte blev indsat i detentionen og der efterforskedes efter normal procedure. 

Klokken var omkring 20, da han fik opringningen og hun blev anholdt ved 20.30 tiden. 

Da T hævede riflen imod den anden politimand, blev der skudt varselskud. 

Hvis T havde taget ladegreb, var hun blevet skudt. 

Da T var blevet lagt i håndjern og visiteret, blev hun oplyst om sine rettigheder som anholdt.  

 

[…] 

 

F2 forklarede på dansk blandt andet, at han var på besøg hos en ven og de lavede mad. De 

manglede nogle ting til madlavningen, så han skulle i butikken og købe og var på vej ned ad trappen 

ved […] indkvartering. 

F2 så en kvinde, som holdt et riffel, og han tænkte, at hun nok skulle besøge en ven der. 

Da kvinden opdagede F2, sigtede hun med riflen på vidnet og sagde:"ammukassanngilatit 

uterniarit!" (Du må ikke gå ned, gå tilbage!), hvorefter F2 panikkede og løb tilbage til lejligheden 

og låste døren. 

F2’s ven ringede til politiet.  

F2 kunne se, at det var en riffel, T havde, da der var lys ved […]. 

Geværløbet pegede lige imod F2, da T bad ham gå tilbage. T stod ca. 4-5 meter væk fra F2. 

F2 blev foreholdt sin forklaring til politiet den 16. november 2017, side 1, sidste afsnit: "Afhørte 

oplyste, at A uopfordret hævede riflen op mod skulderen og sigtede på ham imens hun udtalte: ”Gå 

tilbage eller jeg skyder". Herefter trak afhørte sig de 5-6 meter tilbage til lejligheden og låste 

hovedøren.  

F2 oplyste, at han ikke havde sagt det ord, som der stod i politirapporten og holdt fast på de ord, han 

forklarede i retten. 

 

[…] 

 

 



F3 forklarede på dansk blandt andet, at han havde fri den aften, men blev ringet op og tilkaldt, da 

der var en med riffel. F2 blev hentet af politibilen og mødte på stationen og gjorde sig klar. V1 var 

klar og da F2 var klar, tog de afsted for at lede efter personen. 

De ledte efter en dame med våben som skulle være omkring […]. De parkerede bilen ved Jysk, og 

gik det sidste stykke mod […]. De så en person ved en container, men det var ikke kvinden med 

våbnet, det var en tilfældig borger. 

De fortsatte fremad, de var nervøse, opmærksomme og påpasselige og havde trukket deres pistoler. 

De kom forbi krydset ved […] og så en person, og da han rykkede lidt frem, kunne han se, at det var 

kvinden med våbnet, som hun holdt med den ene hånd. 

Da F3 rykkede lidt til venstre for at bedre at kunne se, opdagede kvinden F3, og hev sin riffel og 

pegede på F3. F3 råbte: "Det er politiet, jeg har set dig, smid våbnet!", og afgav 2 varselskud og 

råbte: "Det er politiet smid våbnet, ellers bliver du skudt!". F3 råbte 3-4 gange.  

Da F3 skød de 2 varselsskud, pegede kvinden med våbnet direkte på ham. 

Da F3 havde skudt varselsskud, smed kvinden våbnet foran sig og blev stationært stående. Hun 

knælede foran våbnet, og det var ligesom om, hun kunne finde på at springe efter våbnet og skyde 

på dem, så de var meget forsigtige. De havde begge deres pistoler pegende på kvinden, da de 

rykkede frem, V1 sikrede med pistolen, imens F3 gav kvinden håndjern på og visiterede hende.  

En anden patrulje ankom til stedet og tog sig af våbnet. X2, som tog sig af våbnet oplyste, at der var 

patron i kammeret, men skæftet var rykket frem, men ikke lukket ned. Hvis kvinden havde trykket 

på aftrækkeren havde riflen ikke gået af.  

Da kvinden pegede på F3 med riflen, var det akavet, da hun holdt riflen i armhulen op ikke helt 

oppe på skulderen. Kvinden holdt våbnet med den ene hånd på løbet og den anden hånd omkring 

aftrækkeren, men F3 kunne ikke se om hun havde fingeren på aftrækkeren.  

 

 

 

Nicolaj Geisler 

Kredsdommer 
 


