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Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 9. juli 

2020 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. 949/20).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmut unnerluutigi-

neqaataattut eqqartuunneqassasut aamma sakkortusaaffigineqassasut. Taamaattorli unner-

luussisup inaarutaasumik piumasaqaatigivaa suliami pisimasoq 7-mi pinngitsuutitsisoqarnis-

saa.  

 

U1 suliami pisimasuni 1, 7 aamma 7b-mi pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq 

aamma eqqartuussisuuneqarfiup pisimasuni 2 aamma 3-mi inerniliinera atuuttussan-

ngortinneqassasoq. Unnerluutigineqartoq piumasaqaateqarpoq eqqartuussisoqarfiup pineqaa-

tissiissummi sivisussusiliinera atuuttussanngortinneqassasoq.  

 

U3 suliami pisimasuni 1 aamma 3-mi pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq 

kiisalu eqqartuussisoqarfiup pineqaatissiissummi sivisussusiliinera atuuttussanngortinneqas-

sasoq.  

  

U4 suliami pisimasoq 7 aamma 7-mi eqqartuussisoqarfiup uppernarsaasiinermi inerniliinera 

atuuttussanngortinneqassasoq piumasaqaateqarpoq aamma pisimasuni 1, 2, 8 aamma 11-mi 

pinngitsuutinneqarnissamik.  Unnerluutigineqartoq piumasaqaateqarpoq eqqartu-

ussisoqarfiup pineqaatissiissummi eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqassasoq.  

  

U5 suliami pisimasuni 1, 7, 7b aamma 8-mi pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq. 

Unnerluutigineqartoq piumasaqaateqarpoq eqqartuussisoqarfiup pineqaatissiissummi 

eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqassasoq.  

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Nassuiaatit 

U1, U3, U4, U5 aamma ilisimannittut I4 aamma I8 pingaarnertigut eqqartuussisoqarfimmi 

nassuiaanermissut nassuiaateqarput. 

 

U1 ilassutitut pisimasoq 1-mi nassuiaavoq, takusani tassaasut isimmitaanerit aamma tukkaan-

erit. Eqqaamasaqanngilaq kina qanoq iliornersoq. Nammineq pooqattaq I1-miit tiguvaa. 

Eqqaamanngilaa sooq tigunerlugu. Pooqattaq tigutinnagu eqqartoqqaarnikuunngilaat. 
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Eqqaamanngilaa qanga isumaqatigiissutiginerinertik I1 unatarniarlugu. Brugseneeqqamiit-

illutik tamanna pivoq. Nammineq takuvaa U5-p I1 tillukkaa. Niaquatigut kasuppaa. 

Eqqaamanngilaa U5-p assani sorleq atorneraa. Ataasiaannarluni tilluineruvoq. 

 

Pisimasoq 2-mut ilassutitut nassuiaavoq, ”ruleriniarneq” isumaqatoq tillinniarneq, imaluun-

niit ujajaanertut ittoq. U4-p oqaluttuuppaa I2 rulerniarlugu. U4-p profiliminut iseqquaani. 

Nammineq profilerinngilaa, kisianni profili salloqittaataavoq U4-p sananikuusaa. Niviarsi-

aqqap atia atorlugu profili sananeqarnikuuvoq. Eqqaamanngilaa oqartoqarnikuusoq an-

ingaasanik rulerisoqassasoq.  

 

Pisimasoq 3-mut nassuiaavoq, U3-p I3 qajannaaqqammagu nakkartoqarsimasoq, taakkuu-

sorivaalu tigusatik. Ilaatigut mobiltelefoneq. Oqarasuaat pooqattaaqqaminut ikivaa, 

eqqarsaraluarpoq tunniunniarlugu. Ingerlareerlutik paasivaa U3-p mobilerinngikkaa. 

Aatsaallu tassa tassani paasilerpaa I3-p mobilerigaa. I3-mut utertinngilaa, blokkinukaramik 

pujortariartorlutik. Eqqarsaraluarput utertitsinniarlugu, kisianni anorlerpallaaqimmat inger-

laannarsimapput. Nunami takusai tassaapput nalunaaqutaaraq, tusanaarutit aamma mobiltele-

foni. 

 

Eqqaamavaa I3 qajannaaqqaneqartoq. Arlaannaataluunniit tillunngilaa. Sakkortuumik iliorfi-

gineqanngilaq. Nammineq uppitinngilaa.  

 

Pisimasunut 7 aamma 7b-mut nassuiaavoq, nammineq I4 ikinngutiginagu. Imminnut sa-

neqqutiinnartarput. I4 500 kr.-imik atorniarnikuuvoq hashimut atugassamik. Eqqaamanngilaa 

qanga aningaasanik atorniarnersoq. Naluvaa sooq qaavatigut 100 kr.-inik ilasisitsinerluni. I4 

akerliunikuunngilaq 600 kr.-inngortinneqarmata. Nalunngilaa bacardip puua puujaasoq imi-

innarmik imaqartoq.  

 

U3 pisimasoq 1-mut ilassutitut nassuiaavoq, nammineq vagtiunissani isumaqatigiissutigisi-

manngikkitsik. Nammineq I1 attorusussimanngilaa. Kina aallartittuussanersoq nalunngin-

neritsik nalunerarpaa. U2 aallartittuuvoq tillualerlugu, taavalu ilai akulerutilerlutik. I1-p ka-

suttarneqarnera aamma isimmittarneqarnera takunngilaa. Nakuuserneq pisoq isiginngilaa. 

X9-p aamma qatserisartoqarfiup tungaanut isigigami marserluni.   U1-p I1-miit pooqattaq 

tigummagu oqaaseqarfiginngilaa. U2 I1-mut sakkortukujulluni annersaavoq. Nammineq siu-

ninnguami U2 nikorfavoq I1-mut annersaalerami.  

Pisimasoq 3-mut nassuiaavoq, I3 sakkukitsumik assammigut tillunneqartoq hashimik tigumi-

aminik aperaatinniarneqarami. Sakkukitsumik nunamut uppitippaa.  

 

Pisimasoq 8-mut nassuiaavoq eqqaamasaqarani kiap pooqattaq tigussaneraa oqallittoqarner-

soq.  
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U4 pisimasoq 1-mut ilassutitut nassuiaavoq, U1-p pooqattaq tigugaa. Nammineq qimareer-

lugit pooqattaq tiguneqarpoq. Takusaqanngilaq pooqattap tiguneqarneranik, aatsaat qanillim-

manni takuvaa. Eqqaamanngilaa kia pooqattaq tigummineraa, U3-unngikkuni U1-p tigum-

mivaa. U2 pinnannerpaajugunarpoq. Ilaasa mamakujuit pooqattamiittut pinnaassutigivaat.  

 

Pisimasoq 2-mut nassuiaavoq, nalunngisami oqaluttuussimagaani I2 assinik aningaasivim-

mioqartoq tigorusutaminik. Eqqaamanngilaa qanga paasinerlugu I2-p assit tigummigai. U2-p 

I2-p aningaasivia tigummagu nammineq I2 qajannaaqqavaa. U2-p I2 tilluppaa. Tulliatigut 

isimmigapajaarneruvaa. Nammineq I2 qajannaaqqavaa aalassassinnaajunnaarsillugu. U2-p 

aningaasivik tiguvaa takutillugu, taava piffimmiit qimaapput. Nammineq suli I2 qajan-

naaqqagini U2-p aningaasivik tiguvaa. U2 oqarfigivaa I2-mut sakkortuallaaqqunagu. U2-p 

aningaasivik tigummagu oqaaseqarfiginngilaa. Assit kisiisa tiguniarpaat, kortiutai at-

tornianngilaat. Aningaasanik tigoriaannagassaqanngilaq. Eqqarsaqqaaginnarsimagaluarpoq 

taamaallaat mattaangasunik assilisat I2-p aningaasivianiit tiguniarlugit. Assitai so-

qutiginngikkaluarpai, kisiannili ikinngutimi arnat asserivaat. Nuannarisimanngilaalu assini 

aningaasivimmiitinneqarmata. Assit iginniarsimavai. I2-p aningaasiviata imarisai soqutigisi-

manngilai. Tarrikkamik aningaasivianiit assit tiguvaat. Suli assit taakkua iginngikkitik politiit 

takkupput. Nammineq U2-mut oqarami I2-mut sakkortuumik pinnissanngitsoq, ingerlaannaq 

nakuuserfiginninnerminik unititsinngilaq. Nammineq attunngilaa. Nammineq I2 qajan-

naaqqajunaareerlugu U2 oqarfigivaa nakuuserpallaaqqunagu. I2 nakuuserfigineqareerami in-

gerlaannarluni nikuissinnaanngilaq. Nammineq piffik siulliulluni qimappaa. U2-p isimmit-

tarpaa nunamullu uppitillugu. I2-lu nunami nalasoq qajannaaqqavaa. Tilluarpaa aamma tulli-

atigut seeqqummissarlugu. Naluvaa qanoq sivisutigisumik taamaaliornersoq. 

 

Pisimasoq 7 b-mut nassuiaavoq, oqarami tamarmiullutik, tassani pivaa U1 ilatillu. Ingerlare-

ersut aneqqippoq. Kammalaatini ilagalugit aningaaseriviup tungaanukarpoq. Naluvaa sooq 

aningaaseriviup tungaanukarnerluni. Aningaaseriviup eqqaani nammineq ilaanngilaq ilani 

900 kr.-inik tigusimmata. Sianerfigigaluarpai aperiniarlugit sumiinnersut, kisianni akinngil-

lat.  

 

Pisimasoq 8-mut nassuiaavoq, aatsaat anigamik isumaqatigiissimallutik. Isumassaarsiareri-

ataarneqarpoq pooqattap tigunissaa. U5-lu oqqassutigivaat sorliup pooqattaq tigussaneraa. 

Nammineq tigusisoorusunngilaq. Taamaammat U5-p tiguvaa. Nammineq ikasarluni 

oqaqqaartuuvoq pooqattaq tigusinnaagitsik. Naallu ikasaannaraluarluni eqqarsarpoq arlami 

pooqattaaq tigussagaa.  
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Pisimasoq 11-mut nassuiaavoq, inissiami najugaqartoq anillaqquniarlugu igalaaq eqqortoor-

simallugu. Isumaqarluni kammalaatimi najaata igalaavanut ujaqqamik miloriarluni. Taanna 

pineqartoq utoqqatserfiginiarlugu eqqarsaatigisimavaa. Tassaniitilluni assilineqarsimavoq.  

 

Issuaaffigineqarluni arnap ilisarisimanngisami tungaanut ussersorsimasoq, nassuiaavoq 

taamaallaat inussani seqqortissimallugit. Arnaq politiinut nassuiaasimavoq kunissinertut ni-

pilimmik nipiliorsimasoq. Aamma arnaq nassuiaasimavoq usuni attuuasimagaa, kisianni 

nammineq taamaaliunngilaq. Naluuvippaa arnaq kinaanersoq. Oqaluutinngilaa. Igalaaq am-

manngilaa. Eeqi 4-ip siorngata tungaani inussani seqqortippai.  

 

U5 pisimasoq 1-mut ilassutitut nassuiaavoq, nammineq U4-lu I1 isimmissimagitsik. Suli ni-

korfasoq isimmippaa. Aamma nunami nalasoq U4-p isimmippaa. Tamatuma kingornatigut 

nammineq, U4 aamma U2 qimagupput. Takusaqanngilaq taassuminnga tukkaasumik. Nalu-

vaa ilami tungaanut qassi miiteriunersoq. U1-p U3-llu qanillimmatik takuvaa pooqattaq nas-

saraat. U3-p aamma U1-p pooqattaq tiguniarsarivaat. Aatsaat nammineq qimareerlugit 

pooqattaq tiguneqarpoq. Marluullutik pooqattaq I1-miit tiguniarpasippaat. I1-p pooqattaq 

tigummigaa arsaarneqarpoq. Naluvaa qanoq pisutsigereersimanerlutik pooqattaq tigunia-

rneqalermat. Immaqa 50 miiterit missaanni, naluvaali. Arpaasaannarlutik qimagupput. Nam-

mineq unikaallakkami qiviarniarlugit takuvaa U1-p pooqattaq I1-miit tiguniarsarigaa. Taa-

valu nammineq U3-llu ingerlapput.  

 

/ b-mut nassuiaavoq, blok 1-ip eqqaaniit nammineq angerlarsimalluni.  

 

Pisimasoq 8-mut nassuiaavoq, ilami U4-p aamma U3-p oqarfigisaqattaaginnarmanni pooqat-

taq tigussagaa, nammineq tigusimallugu. Imminnut oqaluupput: qaa, tigujuk. 

 

I4 ilassutitut nassuiaavoq, pisuttuartilluni taakkua kammalaatigiaat naapissimallugit, ciga-

retsimillu qinuffigisimagaanni. Aamma aqqutissaanik assersorpaat ingerlaqqissinnaajunaar-

sillugu. Pingaartumik U4-p, U2-p aamma U5-p. Taakkuujuaannarput. Ilaannikkullu aamma 

arlaat ataasiinnaq. Assigiinneq ajorpoq sumi pisarnera. Kisianni assersuutigalugu illoqarfiup 

qeqqata nalaani. Nipituumik oqarfigalugu tupanik qinnuvigivaat. U4-p, U2-p aamma U5-p 

taamatut oqarfigivaat. Piffissap sivikitsuararsuup iluani pivoq. Immaqa asamiit ukiornissaata 

tungaanut. Piffissaq iluamik eqqaamanngilaa. Nalulluinnarpaa sooq taamatut pisoqarnersoq.  

 

Pisimasoq 7 b-mut nassuiaavoq, U2-p aamma U4-p U5-llu saniatigut aamma allamik najuut-

toqartoq. Nammineq kisimiilluni blok 1-ip eqqaaniippoq. U2-p ilaasalu puujaasaq takutippaat 

oqarfigalugu pisiarissagaa. Nammineq naaggaarpoq, taakkuali aalajangiusimavaat taanna pi-

siarissagaa. Oqarfigaanni ”pisiariniaruk, pisiariniaruk”. Nipimikkut aalajangersimasorujus-

suupput. Siunermini nikorfallutik aperivaanni. Nammineq taxamik innimiivoq taxarniarmata. 
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Oqarfigivaanni taxamik inniminneeqqulluni. Tamarmiullutik taxaqataapput. Nammineq 

siorngani issiavoq, ilani tunuani issiasut. Arlaannaataluunniit taxa akilerusunngilaa tamar-

millu niullutik. Namminerlu taxa akilertariaqarsimallugu. Taava nammineq automatimukar-

poq. Annilaangavorlu oqaluinnarmata puujaasaq pisiareqqullugu. Aningaasanik tigusivoq 

U2-mullu tunniullugit. Nammineq unnerluutigineqartut arlaannaalluunniit aningasanik akiit-

soqarfiginngilai. Aningaasat U2-mut tunniukkamigit taakkua ingerlapput.  

 

Blok 1-mi 4. salimiilluni taakkunannga attavigineqarpoq. Pinerit tamaasa naameertarpai puu-

jaasamik piseqqugaanganni. Arlaleriarluni tassanngaanniit ingerlaniarsarigaluarpoq. Asser-

tortarpaannili siunerminut pillutik. Qularuteqanngilaq tassaammata U2, U4 aamma U1 ta-

xaqataasut. Blok 1-ip eqqaani aamma aningaaseriviup eqqaani. Puujaasaq pisiarinngikkuniuk 

tilluartittussaalluni. Eqqaamanngilaa taakkunannga sorleq taamatut oqarnersoq.  

 

U5 ilisimannittup nassuiaataanut ilassutitut nassuiaavoq, nammineq najuugani. U1, U2 

aamma X8 taxanut ilaapput.  

 

U4 ilisimannittup nassuiaataanut ilassutitut nassuiaavoq, taxanut inuit arfinillit ilaasin-

naanngimmata. U2 ilaasalu taxanik ingerlaneranni nammineq U5-lu nammineq ataatami an-

gerlarsimaffianiit ingerlapput. Ilumuunngilaq I4-p tilluarneqassamik siorasaarneqarsimanera. 

Nammineq eqqaanni nikorfatilluni tusaasaqanngilaq tilluinissamik oqartoqarneranik. Nam-

mineq taxaqataanngilaq.  

 

U1 ilisimannittup nassuiaataanut ilassutitut nassuiaavoq, taamaallaat U2 kisimi oqarsimasoq 

puujaasaq tuniniarniarlugu. Taanna kisimi siorasaarisuuvoq. U2 I4-mut oqarpoq puujaasaq 

pisiariumanngippagu tilluarniarlugu. Nammineq iliuuseqanngilaq. Aamma aqqutissaanik as-

sersuinngilaq.  

 

I8 ilassutitut nassuiaavoq, malugisimallugu tunimini nikorfasoqartoq. Tusaavaa nipilimmik 

iliuuseqartoq namminerlu oqalorujuullugu. Taava taanna qimaguppoq. Taavalu kingornatigut 

uterluni igalaavanut ujaqqamik miloriarluni. Assani atorlugit kujannertut isikkulimmik ilior-

poq. Namminerlu assani atorlugit peeqquvaa, kisianni tassani nikorfaannarpoq. Peersinnia-

rsaralugu nammineq taanna assilivaa. Isumaqarsimanngikkaluarpoq tamanna pillugu nammi-

neq eqqartuussivimmiissutigissallugu. Malugisinnaavaa taanna tunumini qeqartoq, isu-

maqarsimallunilu pujartaannartoq. Immaqa imminiit 3-4 meterinik ungasitsivoq. Nammineq 

blokkit akornaniipoq atisanik manisiveqarfiusumi. Nipiliorfigivaani. Nalunngilaa nipit ania-

titai imminut tunngatinneqartut, noqqaarpasiivillunimi isigimmani. Oqarfigivaa ”get the fuck 

off” assigisaanilluunniit. Angutit qanillattorusukkunik inussiarnisaarlutik aperisussaapput, 

arnarli itigartitserpasippat peerniarlik. Nuanniitsorujussuuvoq usuni tigummillugu tungiminut 
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kunitsinertut nipiliormat. Paatsuuinerusimasinnaavoq, taamaassimappallu taava paatsuine-

rujussuusimassaaq. Pingaartumik taanna piniinnarmat. Igalaamilu tungaanut miloriarami 

namminerlu nuilluni, tassani taassuma nalunngilluinnarpaa namminiusoq piffissami tama-

tumani tassani ineqartoq. Assani atorlugit kujattuusaarinniliorpoq, assammi illuanik tikini 

atorlugu illuanik putuliorluni tikiminik kullorminillu. Aallaqqaammut nammineq ersiortitaa-

galuarpoq, annilaangagalugu nuanniitsumik kinguneqartinneqaqinammat, imaluunniit nivi-

arsiaqqanut ukiukinnerusunut assigisaanilluunniit tutsinneqaqinammat. Kingorna 

taamaalioqqinnikuunngilaq. Tamatuma kingornatigut arlaleriarlugu aqqusinikkut naapit-

tarpaa. Assammi atorneri allatut isumaqartissimappagu tusarusuppaa qanoq isumaqartissima-

neraa. Nammineq igalaami silateerannguaniippoq. 

 

U4 ilisimannittup nassuiaataanut ilassutitut nassuiaavoq, ilisimannittup assamminik takutitaa 

imminut iliuuserisimaneragaasut, assamminik seqqortitsinertut iliornermini assingusut. As-

sani kaasarfimminiitippai, aamma usuni attunngilaa.  

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U5 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, KTi aqqutigalugu sanasutut ilinniarnini aallartin-

nikuullugu. Maannakkut atuagarsorpoq. Atuarnera taanna siulliuvoq. Taava 7. juni 2020-mi 

atuagarsornerup tullia aallartittussaavaa. Maannakkuugallartoq Sisimiuni anaananmini naju-

gaqarpoq. Hashimik pujortarunnaarnikuuvoq. Unnerluussaaqatini ullumikkut atassuteqarfi-

ginngilai takussaarnikuuvaalu.     

 

Inummik misissuinermit 8. juli 2020-meersumi U5 pillugu eqqikkaanertaani aamma inernili-

inertaani ilaatigut ersersinneqarpoq, meeqqat atuarfianni 10. klasse tikillugu atuarnikuusoq, 

aammalu misilitsinnikuunngitsoq sulerusunnerugami. Taamatullu aamma ersersinneqarpoq 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup innersuussutigigaa pinerluttulerinermi inatsimmi § 152 

malillugu immikkut inuusuttunut ikiorsiissuteqarfigineqarluni eqqartuunneqarnissaa innersu-

ussutigineqartoq. 

 

U1 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, hashimik pujortassaarnikuuvoq. Unnerluutigi-

neqaqatini suli ikinngutigivai, kisiannili takorpiassaarnikuullugit. Ilaannikkooriarluni U3 ta-

kullattaartarpaa.  

 

X10, U1-mut anaanaasoq akisussaasuusorlu, U1-p inuttut atugai pillugit nassuiaavoq, ullormi 

6. august 2020 U1 isikkivimmiit angerlarmalli assut eqqartuisarsimallutik tassanngaaniit ili-

kkagai pillugit. Inuttaanut iluaqutaasimavoq isikkivimmiissinera. Hashimik pujortartar-

nikuuvoq, maannakkulli pujortassaarnikuulluni. Ilinniagaqarnissamut iliuusissamik pilersaa-

rusiornikuuvoq. Sanasuni sulisuinnartut sulilernikuuvoq. Suli meeqqat atuarfianni soraarum-

meernissartaa amigaatigivaa. Angerlasimanerulernikuuvoq maannakkullu imminut uiminullu 
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allatut ataqqinninnerusimavoq. U1-mut pasilliutigineqartut aamma iliuuserisimasai pillugit 

kommunimiit attavigineqarnikuunngillat. Aprilimi 2020-mi tigummigallartinneqalernera 

sioqqullugu kommunimiit ikiorneqarnikuunngillat.  

 

U1 pillugu inummik misissuinermit 8. Juli 2020-meersumi inerniliinermi ilaatigut ersersin-

neqarpoq Pinerluttunik isumaginnittoqarfiup innersuussutigigaa inuusuttumut immikkut 

ikiorsiinertalimmik eqqartuunneqarnissaa innersuussutigineqartoq piumasaqaatitaliunneqas-

salluni inunnik isumaginnittoqarfimmit nakkutigisaanissaa, tak. Pinerluttulerinermi 

inatsimmi kapitali 32.  

 

U1 tigummigallagaaqqavoq piffissami 19. aprilimiit 6. august 2020-ip tungaanut.  

 

U3 inuttut atugarisani pillugit nassuiaavoq, iliuuserisimasani eqqissimissutigalugit. 

Pinngortitaq atortarpaa qamani pigisaminik piiaaffittut. Hashimik pujortarunnaarnikuuvoq. 

Tassungalu atatillugu suna eqqummaariffissani sianigilernikuullugu. Anaanani oqaloqatigisa-

lernikuuvaa, arnaatalu tupaallaatigisimavaa nammineq piumassutsimik ingerlariaqqinnissani 

eqqumaffigimmagu. Aamma qatanngutini erlersorniartarpai siunnersortarlugit suna ajunngin-

nersoq aamma suna ajortuunersoq. Inunnik allanik avatangiiseqalernikuuvoq. Unner-

luussaaqatimi ilaat, aamma hashimik pujortartarunnaarnikoq oqaloqatiginikuuvaa qanoq in-

gerlaqqeriarnissartik pillugu. Qajartotalernikuuvoq, ikinngutinilu ujakkaartalernikuulluni. 

Maannakkut isumaqatigiissutiginikuuvaat ujakkaaqatigiittalerniarlutik. Suli ileqqaagaqarpia-

lernikuunngilaq.  

 

U3-p anaanaa akisussaasualu, X11 nassuiaavoq, aasaq pisimasut kingornatigut aalajangersi-

mallutik allannguiniarlutik imminnut tapersersorlutik inissaqartinnerullutillu. Ilaqutariittut 

inuuneranni annertuumik allannguutaasimavoq misigissutsiminnik oqaasinnguisinnaanngor-

lutik aamma toqqissisimanerusumik inuuneqalerlutik. Soorngunami unammillernartoqartar-

poq, kisiannili akuersinikuupput. Namminerlu anaanatut taannaagunarpoq allannguerusun-

nerpaajusoq.  

 

Inummik misissuinermi 9. juli 2020-meersumi U3 pillugu ilaatigut ersersinneqarpoq, Piner-

luttunik Isumaginnittoqarfiup unnerluutigineqartup inuusunnera pissutigalugu innersuus-

sutigimmagu immikkut inuusuttumut ikiorsiissutissamik pineqaatissinneqassasoq pinerluttu-

lerinermi inatsimmi § 152 naapertorlugu. Eqqartuussisut isumaqarpata suliaq aalajangiiffigi-

neqassasoq inuiaqatigiinni sulisitaanermik eqqartuussuteqarnermik, taassani innersuussutigi-

neqarpoq ilanngunneqassasoq piumasaqaatitaliunneqarluni nakkutigineqarnissaq, naliler-

neqarmat nakkutigineqarnissamik pisariaqartitsisoqartoq.  
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U3 suliamut pingaarutilimmik siusinnerusukkut pineqaatissinneqarsimavoq Qeqqata 

Eqqartuussisoqarfiata eqqartuussutaatigut ulloq 14. maj 2020. Eqqartuussummi tamatumani 

pingasoriarluni iserternikkut tillinniarsimanermi pineqaatissinneqarluni nakkutigineqarnissa-

mik eqqartuussummik ukiunik pingasunik sivisunerpaaffilikkamik.  

 

U4 inuttut atukkani pilllugit nassuiaateqarpoq, assingusumik iliuuseqaqqissimanani. Unner-

luutigineqaqatini allat takussaarnikuuvai. Nutaanik kammalaateqalernikuuvoq. Kammalaatai 

nutaat hashimik pujortarneq ajorput aamma nakuusertuunatik. Majoriami atuarpoq. Ingerlal-

luarpoq nuannarivaalu. Qaammatit kingulliit sisamat hashimik pujortarnikuunngilaq. Aamma 

qangarsuarli imigassamik aalakoornartulimmik imerpoq. Aappaqarpoq. Imarsiornermut at-

tuumassutilimmik ilinniagaqarusuppoq. ”qatserisartuaqqat” ilaasortaaffigivai, pikkorissarne-

rit peqataaffigisimallugit aamma naammassisaqarsimalluni. Tamatumunnga atatillugu di-

plominnannikuuvoq.  

 

Inummik misissuinermi U4 pillugu inerniliinertaani ilaatigut ersersinneqarpoq, Pinerluttunik 

Isumaginnittoqarfiup innersuussutigimmagu immikkut inuusuttumut ikiorsiissutissamik 

pineqaatissinneqassasoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 152 naapertorlugu. Eqqartuussisut 

isumaqarpata suliaq aalajangiiffigineqassasoq inuiaqatigiinni sulisitaanermik eqqartuus-

suteqarnermik, taassani innersuussutigineqarpoq ilanngunneqassasoq piumasaqaatitaliun-

neqarluni nakkutigineqarnissaq, nalilerneqarmat nakkutigineqarnissamik pisariaqartitsiso-

qartoq.  

 

Qeqqata kommunianit oqaatigineqarpoq unnerluutigineqartut sisamat tamarmik nakkutigi-

neqarnissaat isumagerusukkitsik.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit ulloq 9. juli 2020 unnerluutigineqartut pisuutinneqarpoq ar-

laleriarlutik ujajaanermut, aamma ujajaanermut peqataanermut, kiisalu imigassamik 

aalakoornartulimmik imersimalluni qamummik motorilimmik ingerlatsisimanermut, tassani 

pineqarpoq U3, aamma U4-mut atatillugu kannguttaatsuliorfiginninnermut.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiani pisimasut 4, 5, 9 aamma 10 sivissususiliilluni suliareqqi-

tassanngortitsinertut suliarineqarput. Unnerluussisup piumasaqaatigivaa suliami pisimasoq 7-

mi pinngitsuutitsisoqarnissaa, tamannalu unnerluutigineqartunit akuersaarneqarpoq.  

 

Pisimasoq 1 

Unnerluutigineqartut namminneq nassuiaanerat tunngavigalugu nunatta eqqartuus-

sisuuneqarfiata tunngavigivaa, unnerluutigineqartut tamarmik sisamaallutik, U2 peqati-
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galugu, tassunga suliaq immikkut suliarineqarpoq, isumaqatigiissimasut I1 nakuuserfigi-

neqassasoq. Uppernarsaaseereernermi uppernarsineqarpoq, I1 unnerluutigineqartunit U4-mit, 

U1-mit aamma U5-mit arlaleriarluni isimmigarneqarsimasoq kasuttarneqarlunilu, tamakkua 

tamarmik pipput U3 nakkutilliisuutillugu. Uppernarsineqanngilaq unnerluutigineqartut I1 ni-

aquatigut tukkarsimaneraat. 

 

Taamatullu aamma uppernarsineqarpoq, U4-p aamma U5-p piffimmiit qimagussimasut, 

tamatumalu kingornatigut U1-p aamma U3-p I1-p pooqattaa ilaatigut qarasaasiamik angallat-

takkamik imalik tigusimallugu. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata qulaani oqaatigineqartut tunngavigalugit taamaallaat up-

pernarsineqartutut isigivaat, unnerluutigineqartut siunertaqarsimaneri nakuusernissamut, 

tamatumanilu pisuutinneqarput. Tamatumani eqqartuussisoqarfimmiit pingaartinneqarpoq, 

unnerluutigineqartut pilersaarusiorsimammassuk I1-p nakuuserfigineqarnissaa, aammalu 

pooqattap tigunissaanut aalajangersimanerat piffissami nakuusernermi pilersaarutaareersi-

manngimmat. 

Pinerlunneq pinerluttulerinermi inatsimmi § 88-nngortinneqarpoq, annikinnerusumiit anner-

tunerummat, taamaalilluni pinngitsuutitsisoqarluni pinerluttulerinermi inatsimmi § 112 ujaj-

aanermi. Pissutsillu imaannerat, tassa U3 taamaallaat nakkutilliisuusimanera aammalu 

nakuuserfiginninnermut peqaataasimannginnera, tassunga tunngatillugu allatut inerniliis-

sutaasinnaanngilaq, unnerluussut peqatigiilluni pinerluutaammat, taamaattumillu pi-

umasaqaataanani pinerluttulerinermi inatsip § 13-iata immikkut issuarneqarnissaa. 

 

U1-p aamma U3-p nassuerutigimmassuk I1 nammattagaanik arsaarsimallugu unnerluutigi-

neqartut taakkua marluk pisuutinneqarpoq tillinnermit pinerluttulerinermi inatsimmi § 102 

malillugu.  

 

Pisimasoq 2 

Uppernarsaaseereernermi nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavigivaa, U4-p U2 peqati-

galugu isumaqatigiissimasut  I2-p nakuuserfigineqarnissaa, taamaalillutik arsaarniarlugu mat-

taangasunik assinik aningaasivimminiitaanik. Taamatullu aamma tunngavigineqarpoq, I2 

uukapaasiaralugu aqqusinermukartinneqarsimasoq faceprofiili salloqittaat atorlugu, tassani 

U1-p taanna sanasimavaa niviarsiaqqap atia atorlugu, tassanilu pineqartoq U4-mit aamma 

U2-mit saassunneqarsimalluni.   

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq U4 qulaani oqaatigineqartut tunngavigalugit 

peqataasimasoq U2-p nakuuserfiginninnerani, tassami I2 qajannaaqqasimagamiuk, taassuma 

nakuuserfigineqarnerani, taamatullu aamma peqataffigisimallugu taassuma aningaasiviata til-

linneqarnerani, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88 aamma § 102. 
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Nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq taaneqartuni mattaangasunik assit tiguneqarne-

rini imaluunniit imminut imaluunniit allanik pisussaanani iluanaartinniarnerusimanngitsoq.  

Taamaalilluni pinerluttulerinermi inatsisip § 112-ia piviusunngortinneqanngilaq, taamaat-

tumillu unnerluutigineqartut ujajaanermut pinngitsuutinneqarlutik. Tamatumani nunatta 

eqqartuussisuuneqarfiata tunngavigivaa, assit taakkua pineqartut nalilittut oqaatigineqarsin-

naanngimmata, aamma arsaarinninneq U4 tunngatillugu pisimammat ikinngutaasa ilaata 

arnap mattaangalluni assinganik ”isumannaarinissaq”. 

 

Saassunertaa U1-p peqataaffigisimanngilaa, tamatumani U1 pisuutinneqarpoq nakuuserner-

mut peqataasimasutut, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 88. Nunatta eqqartuussisuuneqar-

fia isumaqanngilaq U1 iliuuserisaa aamma tamatuma kingornatigut aningaasivimmik tillun-

nermut taputartuunneqarsinnaasoq, tassami najuutinngimmat, isumaqarsimammallu taamaal-

laat oqaatigineqareersut mattangaalluni assit tiguniniarneqartut.  

 

Naak U1 piumasaqaateqarsimagaluartoq pisimasumi tamatumani eqqartuussisoqarfiup aala-

jangigaata atuuttussanngortinneqarnissaanik, nunatta eqqartuussisuuneqarfiata, qulaani 

oqaatigineqartut tunngavigalugu pinerluttulerinermi inatsimmi § 88-inngortinneqartari-

aqartoq, tak. Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 476, imm. 3, aamma tassanngaaniit mattun-

neqartutut isumaqanngimmat. 

 

Pisimasoq 3 

Unnerluutigineqartut U1-p aamma U3-p atuuttussanngortitsipput taamaallaat I3-p hashiutaata 

tiguneqarnissaa siunertaasimasoq, aammalu ujattaasoqarlunilu naalliisoqarsimasoq tigusaqar-

niarnermi. U1 aamma nassuiaavoq, isumaqarsimalluni mobitelefoni, nalunaaqutaaraq aamma 

tusarnaarutit  U3-p pigigai, saassussinerup kingornatigut tigusimasani.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq unnerluutigineqartup qulaani nassuiaaneranut 

tunuartitsinissaminnik tunngavissaqarlutik, tassami I3 eqqartuussivimmi nassuiaateqarmat, 

kaasarfissiorneqarsimalluni mobiliminik, nalunaaqutaaqqamik aamma tusarnaarutiminik 

arsaarneqarsimalluni, aammalu tamanna sioqqullugu unnerluutigineqartut arsaarniarsarisima-

gaanni hashiutiminik akileeqqaaratik. Taamaalilluni uppernanngitsutut isumaqarfigineqar-

poq, U1-p isumaqarsimanera pigisat U3-mit pigineqartut. 

 

 

Qulaani oqaatigineqartut tunngavigalugit nunatta eqqartuussisuuneqarfianit uppernarsineqar-

poq, unnerluutigineqartut pisuusut aqqusinermi ujajaanermi unnerluussisumit pi-

umasaqaatigineqartutut. Pissutsillu imaannerat, tassa nakuuserneq peqqarniitsuusimanngit-

soq, allatut inerniliissutaasinnaanngilaq. Tamatumunnga tunngatillugu oqaatigineqassaaq 
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pinerluttulerinermi inatsimmi § 112-ip imarisaa piviusunngortinneqareermat annikikkalua-

mik nakuusernikkut kingornatigullu tillinnikkut.  

 

Pisimasoq 7 

Unnerluussisut piumasaqaatigivaat pisimasumi tamatumani pinngitsuutitsisoqarnissaa, 

tamannalu unnerluutigineqartunit akuersaarneqarsimavoq. 

 

Pisimasoq 7 b 

I4-p nassuiaateqareerneratigut, tassa tillunniarneqarsimalluni puujaasaq U2-mit tigummi-

neqartoq pisiarinngippagu. Taamatullu aamma tunngavigineqarpoq, unnerluutigineqartut si-

unermini qeqarsimasut ingerlaqquneqarani, aammalu toqqaannartumik siorasaarneratigut 

aammalu nakuuserfiginissaanik nipilimmik iliuuseqarnermikkut taxa akilertissimagaat 

aamma 900 kr.-inik tigusitillugu, taakkualu U2-mut tunniussimagai.  

 

Uppernarsaasiisoqareerneratigut nunatta eqqartuussisuuneqarfianit uppernarsineqarpoq, un-

nerluutigineqartut U5 aamma U4 ujajaanerup nalaani najuussimanngimmata, taakkua U4-p 

ataataani blok 1-imiimmata, ilaallu taxarlutik aningaaseriviliarsimammata tassanngaaniit 

anigamik. Taamaalilluni uppernarsineqanngilaq qularnarunnaarutaasumik unnerluutigi-

neqartut pinerliinerup nalaani najuussimaneri pinngitsuutinneqartariaqarlutillu eqqartuussiso-

qarfiup inerniliinera assigalugu.  

 

 

U1 nassuiaavoq, I3 imminut 500 kr.-inik taartissaqartoq, taakkualu aningaasat, qaavatigullu 

100 kr. I4-p tigusisarfimmit tigusimagai.  

Isiginiarneqarluni pingaartumik I4-p nassuiaataa qanoq pisoqarsimaneranik, U1-p nas-

suiaatigisaa pisumut sanarfisatut isigineqarpoq, taamaattumillu pingaaruteqartinneqarani.  

 

 

Uppernarsineqartutut isigineqarpoq U1 U2 peqatigalugu, tassunga suliaq immikkut suliari-

neqarpoq, najuussimasut taxami pineqartumi kingornatigullu Grønlandsbankinimi, tassani 

U2-p iluatsissimallugu puujaasaq imermik imalik I4-mut 900 kr.-ilersissimallugu, 

taamatuullu iliorneq taamaallaat iluatsissimammat toqqaannartumik nakuuserfiginninnissa-

mik siorasaarinikkut unnerluutigineqartut peqatigiillutik iliuuserisaanni, taamaalilluni U1 un-

nerluussisup piumasaqaatigisaasut ujajaanermi pisuutinneqarluni.  

 

Pisimasoq 8 

Unnerluutigineqartut U5, U4 aamma U3-p ilaannakortumik pisuunerarnerisigut aammalu up-

pernarsaasiissutigineqartunit, nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tunngavigineqarpoq, unner-

luutigineqartut peqatigiillutik I5 pooqattaanik arsaarsimallugu, pisuullutillu tillinniarnermi 
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pinerluttulerinermi inatsimmi § 102 malillugu. Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata uppernarsi-

neqartutut isumaqarfigivaa, U5 taannaammat pooqattamik tillittuusoq, tamannalu pisimam-

mat unnerlluutigineqartut allat tinnersaanerisigut takoreeramikku I5 pooqattalisartoq imerni-

artarfiup Kukkukuup siorngata tungaani.  

 

Pisimasoq 11 

Ilisimannittup I8-p qularnaatsumik allannguuteqanngitsumillu attatiinnarmagu nassuiaatini 

uppernarsineqarpoq, U4 pisuusoq kannguttaatsuliorfiginninnermut tamatumunnga unnerluus-

sissut malillugu. Taamaalilluni nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tunngavigineqarpoq, U4-p 

usuni qarlimmi silataatigut tigummisimagaa ilisimannittullu tungaanut kunissinertut nipilim-

mik nipiliortitsilluni, tassungalu atatillugu pineqartoq peeqqusimagaa iniminullu iserluni. 

Taamatullu aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavigivaa, U4 tamatuma kingorna-

tigut uteqqissimasoq, malugeqqusimallunilu ilisimannittumut igalaavata ujaqqamik milorne-

ratigut, aamma assani atorlugit kujanninniarnertut isikkulimmik iliuuseqarsimalluni taassuma 

isigaani. Aatsaallu ilisimannittumit oqarasuaatimininngaaniit assilineqarami piffik qimassi-

mallugu.  

 

 

U4 nassuiaateqarpoq, assani seqqortaartiinnarsimallugit, aamma kukkusimalluni inissiamut 

ujaqqamik milukkaminut. Nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq taamatut nassuiaa-

nera tunuartinneqartariaqartoq oqaatigalugulu ilisimannittoq malillugu, inissiaq iserfia taku-

simammagu aammalu assamminik ussersuutai paatsorneqarsinnaanngimmata.    

 

U4 pissusilersuutaa naleqquppoq kannguttaatsuliorfiginninnertut isigissallugu, taamaalilluni 

pisuutinneqarluni pinerluttulerinermi inatsimmi § 84 naapertorlugu.  

 

Pineqaatissiissut 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussisoqarfimmit tunngavilersuutit oqaatigineqartut 

isumaqataavoq eqqartuussisoqarfiup pineqaatissiissutaanut, taamaattorli U3-mut akiligassiis-

sut appartinneqarluni. Tassunga atatillugu oqaatigineqassaaq eqqartuussummi matumani 

pineqarmat aappassaaneerluni ingerlatsisinnaanermut akuersissummik pigisaqarani inger-

latsisimanerit taakkualu ataatsimoortillugit aalajangiiffigineqarput, taamaattumik eqqortumik 

akiligassiissut aallajangersarneqarluni 11.000 kr.-inut.  

 

Oqaatigineqartut allannguutigitillugit eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttus-

sanngortinneqarpoq.  

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 
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Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa imatut allanngortinneqarpoq, unnerluutigineqartut si-

samaallutik ujajaasimanermut pinngitsuutinneqarput aamma eqqartuunneqarput suliami pisi-

masoq 1-mi tillinniarnermut. Unnerluutigineqartut U1 aamma U3 pisimasumi tamatumani 

tillinniarnermi pisuutinneqarput.  

 

U4 aamma U1 suliami pisimasoq 2-mi ujajaasimanermi aamma ujajaasimanermi peqataasi-

manermi pinngitsuutinneqarput, kisiannili pisuutinneqarlutik nakuusernermi, tillinnermi 

aamma nakuusernermut peqataanermi.  

  

 

U1 pisimasoq 7 B-mi ujajaasimanermi pisuutinneqarpoq. 

 

U3-mut akiligassiissut eqqartuussutigineqartoq appartinneqarpoq  11.000 kr.-inut. 

 

Sinnerini eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq.  

 

 

***  

 

afsagt af Grønlands Landsret den 18. december 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 196/20 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

Født den […] 2004 

(advokat Gedion Jeremiassen) 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T3 

Født den […] 2003 

(advokat Finn Meinel) 

 

Anklagemyndigheden 

mod  

T4 

Født den […] 2004 
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(advokat Jens Paulsen) 

 

Anklagemyndigheden 

mod  

T5 

Født den […] 2004 

(advokat Marie Louise Frederiksen) 

 

Qeqqata Kredsret afsagde dom i 1. instans den 9. juli 2020 (kredsrettens sagl.nr. 949/20).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om domfældelse i overensstemmelse med den for 

kredsretten rejste tiltale og skærpelse. Anklagemyndigheden har dog nedlagt en endelig på-

stand om frifindelse i sagens forhold 7.  

 

T1 har nedlagt påstand om frifindelse i sagens forhold 1, 7 og 7 b og stadfæstelse af kredsret-

tens resultat i forhold 2 og 3. Tiltalte har påstået stadfæstelse af kredsrettens udmåling af 

foranstaltning.  

 

T3 har påstået frifindelse i sagens forhold 1 og 3 samt stadfæstelse af kredsrettens udmåling 

af foranstaltningen i øvrigt.  

 

T4 har påstået stadfæstelse af kredsrettens bevisresultat i sagens forhold 7 og 7 og frifindelse 

i forhold 1, 2, 8 og 11. Tiltalte har påstået stadfæstelse af den idømte foranstaltning. 

 

T5 har påstået frifindelse i forhold 1, 7, 7 b og 8. Tiltalte har påstået stadfæstelse af den idømte 

foranstaltning. 

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Forklaringer 

T1, T3, T4, T5 og vidnerne V4 og V8 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første 

instans.  

 

T1 har supplerende til forhold 1 forklaret, at det både var spark og tramp, som han så. Han 

husker ikke, hvem der gjorde hvad. Det var ham, der tog tasken fra V1. Han husker ikke, 

hvorfor han tog den. De havde ikke talt om inden, at han skulle tage tasken. Han husker ikke, 

hvornår de aftalte, at V1 skulle bankes. Det var mens, de var ved Brugseenraq. Han så, at T5 
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tildelte V1 knytnæveslag. Det var slag mod hovedet. Han husker ikke hvilken hånd T5 brugte. 

Det var kun et knytnæveslag.  

 

Til forhold 2 har han supplerende forklaret, at ”rulle nogle” betyder at begå tyveri, eller en 

slags røveri. Enok havde fortalt ham, at han ville rulle V2. T4 bad ham logge ind på sin profil. 

Det var ikke hans egen profil, men en falsk profil, som T4 havde oprettet. Det var et pigenavn, 

der var knyttet til profilen. Han husker ikke om der blev sagt noget om, at der skulle rulles 

penge.  

 

Han har til forhold 3 forklaret, at da T3 fastholdt V3 faldt der nogle ting ned, og det var de 

ting, som han troede at de tog. Det var bl.a. en mobiltelefon. Han lagde telefonen i hans lille 

taske, så tænkte han ellers på, at han ville give den. Efter de var gået, fandt han ud af at det 

ikke var T3s mobil. Det var først der, at det gik op for ham, at det var V3s mobil. Han gav 

den ikke tilbage til V3, idet de gik over til blokkene for at ryge. De havde ellers tænkt, at de 

ville aflevere den tilbage, men det var så meget blæst, at de tog hjem i stedet for. Det var både 

armbåndsur, høretelefoner og mobiltelefon, som han så på jorden.  

 

Han husker, at V3 blev holdt fast. Der var ikke nogen, der gav ham nogle knytnæveslag. Der 

blev ikke gjort nogle voldsomme handlinger mod ham. Det var ikke ham, der fik ham til at 

falde.  

 

Til forhold 7 og 7 b har han forklaret, at han ikke er ven med V4. De plejede bare at gå forbi 

hinanden. V4 havde lånt 500 kr. til hash. Han husker ikke, hvornår pengene blev lånt. Han 

ved ikke, hvorfor han skulle have 100 kr. ekstra. V4 protesterede ikke mod at det blev 600 kr. 

i stedet for. Han vidste godt, at der kun var vand i flasken med Bacardi.  

 

T3 har supplerende til forhold 1 forklaret, at de ikke havde aftalt noget om, at det var ham, 

der skulle holde vagt. Han ville ikke selv røre V1. Han ved ikke, om de ikke kunne finde ud 

af, hvem der skulle starte. Og T2 begyndte ved at tildele ham knytnæveslag, og så begyndte 

de andre at blande sig. Han så ikke, at V1 blev tildelt slag og spark. Han kiggede ikke på selve 

volden. Han kiggede mod X9 og brandstationen, idet han holdt øje. Han sagde ikke noget til 

T1 tog tasken fra V1. T2 var ret voldsom, da han begyndte at slå V1. T2 stod lige foran ham, 

da han begyndte at slå V1.  

 

Til forhold 3 har han forklaret, at V3 fik et let knytnæveslag på sin hånd for at løsne grebet 

om det hash, som han havde i sin hånd. Han fik ham til at falde til jorden på en blød måde.  

 

Til forhold 8 har han forklaret, at han ikke husker, at der var en diskussion om, hvem der 

skulle tage tasken.  
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T4 har supplerende til forhold 1 forklaret, at det var T1, der tog tasken. Han var gået væk fra 

dem, da tasken blev taget. Han så ikke at tasken blev taget, men så det først, da de nærmede 

sig ham. Han husker ikke, hvem der havde tasken, det var enten T3 eller T1, der holdt den. 

Det var vist T2, der fik mest. De andre sloges om at få slikket i tasken.   

 

Til forhold 2 forklarede han, at det var en bekendt, der havde fortalt ham, at V2 havde nogle 

billeder i sin pung, som han gerne ville have fat i. Han husker ikke, hvornår han fik at vide, 

at V2 havde de billeder. Da T2 tog V2s pung, holdt han fast i V2. T2 tildelt V2 knytnæveslag. 

Han trampede ham nærmest i tindingen. Han holdt ham så fast, at V2 ikke kunne bevæge sig. 

T2 tog pungen og viste ham den, og derefter flygtede de fra stedet. Han holdt stadig fast i V2, 

da T2 tog pungen. Han sagde til T2, at han ikke skulle være så voldsom ved V2. Han sagde 

ikke noget til T2, da han tog pungen. Det var kun billederne, de ville tage, de ville ikke røre 

hans kort. Der var ingen kontanter. Han havde oprindeligt bare tænkt, at han ville have fat i 

de nøgenbilleder, som V2 havde i sin pung. Billederne interesserede ham ikke som sådan, 

men en af de af billedede er en af hans veninder. Hun brød sig ikke om, at V2 havde hendes 

billede i hendes pung. Han ville smide billederne ud. Han havde ingen interesse i det, der 

ellers lå i V2s pung. Da de kom ud af, syne tog de billederne ud af hans pung. Politiet kom 

inden de nåede at smide billederne ud. T2 stoppede ikke med det samme med at udøve vold 

over for V2, da han sagde, at han ikke skulle være så voldsom. Han rørte ham slet ikke selv. 

Han holdt ikke fast på V2 længere, da han bad T2 stoppe med at være så voldelig. V2 kunne 

ikke rejse sig op med det samme efter voldsudøvelsen. Det var ham, der forlod stedet som 

den første. T2 sparkede ham og fik ham til at falde omkuld. Han fastholdt V2, mens denne lå 

på jorden. Han tildelte ham knytnæveslag og knæskaller i tindingen. Han ved ikke hvor længe 

det tog.   

 

Vedrørende forhold 7 b har han forklaret, at han med alle sammen mente T1 og de andre. De 

var gået, da han kom ud igen. Han gik med sin kammerat hen mod banken. Han ved ikke, 

hvorfor han gik hen mod banken. Han var ikke med henne ved banken, hvor de andre tog 900 

kr. Han ringede til dem for at høre, hvor de var, men han fik ikke fat på dem.  

 

Til forhold 8 har han forklaret, at det først var, da de gik ud, at de blev enige. Det var en 

pludselig indskydelse om at tage tasken. Han havde et skænderi med T5 om, hvem der skulle 

tage tasken. Han ville ikke selv tage den. Det var derfor, at det blev T5. Det var ham, der 

startede med for sjov at sige, at de kunne tage tasken. Selvom han sagde det for sjov tænkte 

han på, at en af dem skulle tage tasken.  

 

Til forhold 11 har han forklaret, at han ville bede vedkommende i lejligheden om at komme 

ud. Han kom til at ramme vinduet. Han troede, at det var hans kammerats lillesøster, hvis 
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vindue han kastede en sten mod. Han havde tænkt sig at undskylde over for vedkommende. 

Der var blevet taget billeder af ham der.  

 

Foreholdt, at han skulle have lavet nogle tegn til en kvinde, han ikke kender, forklarede han, 

at han bare knækkede sine fingre. Kvinden har forklaret til politiet, at hun hørte han lavede 

kysselyde. Kvinden havde endvidere forklaret, at han skulle have rørt ved sin penis, men det 

har han heller ikke gjort. Han har ingen ide om, hvem kvinden er. Han talte ikke med hende. 

Hun åbnede ikke vinduet. Det var foran Qeqqi 4, at han knækkede fingre.  

 

T5 har supplerende forklaret til forhold 1, at det var ham og T4, der sparkede V1. Han spar-

kede ham, mens han stadig stod op. T4 sparkede ham, mens han lå ned. Derefter gik T4, han 

selv og T2 fra stedet. Han så ikke, at der var nogen, der trampede på ham. Han ved ikke, hvor 

mange meter der var hen til de andre. Da T1 og T3 kom tættere på dem så han, at tasken var 

med. Det var både T3 og T1, der prøvede at tage tasken. Det var først da han selv var gået fra 

stedet, at tasken var blevet taget. Det så ud som om, at de begge prøvede at tage tasken fra 

V1. V1 havde tasken på, da han fik den frataget. Han ved ikke, hvor længe de havde gået 

inden han så, at tasken blev forsøgt taget. Måske omkring 50 meter, men han ved det ikke. 

De løb nærmest, da de forlod stedet. Da han stoppede op for at kigge, så han, at T1 prøvede 

at tage tasken fra V1. Derefter gik han sammen med T3.   

 

Han har til forhold 7 b forklaret, at han tog hjem efter han kom ud fra blok 1.  

 

Til forhold 8 har han forklaret, at han tog tasken, fordi de to andre, T4 og T3 blev ved med at 

sige, at han skulle tage tasken. De sagde til hinanden: kom nu, tag den.  

 

V4 har supplerende forklaret, at han når han var ude at gå tur med sine kammerater og mødte 

de fire tiltalte, så bad de ham mange gange om cigaretter. De spærrede også vejen for ham, så 

han ikke kunne komme videre. Det var primært T4, T2 og T5. Det var altid dem. Nogle gange 

er det også bare en enkelt af dem. Det er forskelligt, hvor det foregik henne. Men f.eks. om-

kring midtbyen. De bad ham om tobak med høj tone. Det var T4, T2 og T5, der sagde det til 

ham. Det skete i løbet af en kort periode. Det var måske fra sommer til vinter. Han husker 

ikke perioden nærmere. Han har ingen ide om, hvorfor det skete.  

 

Vedrørende forhold 7 b har han forklaret, at det ud over T2 også var T4, T5 og en anden 

tilstede, der var til stede. Han var selv alene, og han befandt sig foran blok 1. T2 og de andre 

viste ham flasken og sagde, at han skulle købe den. Han sagde nej, men de fastholdt, at han 

skulle købe den. De sagde ”køb den, køb den”. De var bestemte i deres toneleje. De stod foran 

ham, da de spurgte ham. Han bestilte en taxa, fordi de ville køre med taxa. De sagde, at han 

skulle bestille en taxa. Det var dem alle sammen, der tog med i taxaen. Han selv sad foran, 
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mens de andre sad bagi. Ingen ville betale for taxaen, så de gik bare ud alle sammen. Det var 

derfor ham, der blev nødt til at betale. Han gik efterfølgende hen til automaten. Han var bange, 

fordi de blev ved med at sige, at han skulle købe flasken. Han hævede pengene og gav dem 

alle sammen til T2. Han skyldte ikke nogle af de tiltalte penge. Da han gav pengene til T2 fik 

han flasken, og så gik de.  

 

Han befandt sig på 4. sal i blok 1, da han blev kontaktet af de andre. Han sagde nej hver gang, 

at de tilbød ham at købe flasken. Han forsøgte at gå derfra flere gange. De spærrede for ham 

hver gang han forsøgte at gå ved at de stillede sig op foran ham. Han er helt sikker på, at det 

både var T2, T4 og T1, der var med i taxaen. De var både til stede ved blok 1 og ved banken. 

Han ville få nogle knytnæveslag, hvis han ikke købte flasken. Han husker ikke, hvem af dem, 

der sagde det.   

 

T5 har til vidnets forklaring supplerende forklaret, at han ikke var til stede. Det var T1, T2 og 

X8, der var med i taxaen.  

 

T4 har til vidnets forklaring supplerende forklaret, at der ikke kan være 6 personer i en taxa. 

Han og T5 gik fra hans fars hjem, og på det tidspunkt var taxaen kørt med T2 og de andre. 

Det passer ikke, at V4 blev truet med knytnæveslag. Han har ikke hørt noget om det med 

knytnæveslaget, da han selv stod i nærheden. Han har ikke selv kørt med taxaen.  

 

T1 har supplerende til vidnets forklaring forklaret, at det kun var T2, der sagde, at han ville 

sælge flasken. Det var kun ham, der fremkom med trusler. T2 sagde til V4, at han ville give 

ham knytnæveslag, hvis han ikke købte flasken. Han forholdt sig passiv imens. Han spærrede 

ikke vejen for ham.  

 

V8 har supplerende forklaret, at hun mærkede en, der stod bag ved hende. Hun hørte ham 

lave nogle lyde, hvorefter hun sagde noget ubehøvlet til ham. Han forlod herefter stedet. Han 

kom tilbage og kastede sten mod hendes vindue. Han lavede seksuelle bevægelser med sine 

hænder. Hun gestikulerede med sine hænder for at gå ham til at gå væk, men han blev stående. 

Hun tog hans billede for at få ham til at forlade stedet. Hun havde slet ikke forestillet sig, at 

hun skulle i retten med den hændelse. Hun fornemmede, at han stod bag ved hende, men hun 

troede bare, at han stod og røg. Han stod nok omkring 3-4 meter fra hende. Hun befandt sig i 

smøgen mellem de to blokke, der hvor der hænger vasketøj. Han lavede lyde efter hende. Hun 

ved at det var lyde rettet mod hende, fordi han kiggede insisterende på hende. Hun sagde til 

ham, at han skulle ”get the fuck off” eller noget tilsvarende. Hvis mænd ønsker at gøre til-

nærmelser kan de spørge høfligt, men hvis en kvinde ser afvisende ud, skal de gå væk. Hun 

syntes det var ubehageligt, fordi han holdt om sin penis mens han lavede kysselyde efter 
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hende. Det kunne godt have været en misforståelse, men det ville i givet fald havde været en 

stor en. Navnlig fordi han blev ved.  

 

Han kan ikke have taget fejl af vinduerne, eftersom han så hende gå ind. Da han kastede sten 

mod hendes vindue og hun kom frem, var han i hvert fald bevidst om, at det var hende, der 

boede der, på det tidspunkt. Han gjorde tegn med sine hænder til samleje, hvor den ene hånds 

pegefinger føres ind igennem et hul, der er formet med den anden hånds pege- og tommelfin-

ger.  Hun følte sig skræmt i starten, og hun var bange for, at det kunne udvikle sig grimt, eller 

at det ville gå ud over en yngre pige eller lign. Han har ikke gjort noget tilsvarende igen. Hun 

har mødt ham på gaden efterfølgende. Hvis han har ment noget andet med sine hænder vil 

hun gerne høre, hvad det så kunne have betydet. Han stod lige uden for hendes vindue 

 

T4 har supplerende til vidnets forklaring forklaret, at de tegn vidnet viste med sine hænder og 

som han angiveligt skulle have gjort, ligner det som han gør, når han knækker sine fingre. 

Han havde hænderne i lommen, og han rørte ikke ved sin penis.  

 

Personlige oplysninger 

T5 har om sine personlige forhold forklaret, at han er startet på uddannelsen som tømrer hos 

KTI. Han har teoretisk undervisning. Det er hans første skoleophold. Og fra den 7. juni 2020 

starter næste teoriophold. Han er glad for sin uddannelse. Han bor p.t. i Sisimiut hos sin mor. 

Han ryger ikke længere hash. Hans forhold til de andre tiltalte er således, at han ikke længere 

ser dem.  

 

Af personundersøgelsen af 8. juli 2020 vedrørende T5 fremgår det under resumé og konklu-

sion bl.a., at han har gået op til 10. klasse i folkeskolen, og at han ikke har taget afgangseksa-

men, da han hellere ville arbejde. Det fremgår videre, at Kriminalforsorgen anbefaler dom til 

særlige hjælpeforanstaltninger over for unge efter kriminallovens § 152.  

 

T1 har om sine personlige forhold forklaret, at han ikke længere ryger hash. Han er stadig 

venner med de andre tiltalte, men han ser dem ikke ser så tit. Han ses af og til med T3.  

 

X10, mor og værge for T1, har om T1s personlige forhold forklaret, at hun og T1 siden den 

6. august 2020, hvor han kom hjem fra Isikkivik, har talt meget om de ting, han har lært derfra. 

Det har været til gavn for ham, at han har været på Isikkivik. Han har haft røget hash tidligere, 

men ryger ikke længere. Han har lavet en handlingsplan med hensyn til uddannelse. Han er 

blevet anset som ung arbejdsmand ved tømrerne. Han mangler stadig at tage folkeskolens 

afgangsprøve. Han er meget mere hjemme og han respekterer hende og hendes mand på en 

anden måde nu. De er ikke blevet kontaktet af kommunen i forbindelse med de ting, som T1 
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blev sigtet for at have begået. Inden han blev tilbageholdt i april 2020 fik de ingen hjælp fra 

kommunen.  

 

Af personundersøgelsen af 8. juli 2020 vedrørende T1 fremgår det under konklusionen bl.a., 

at Kriminalforsorgen anbefaler en dom til særlige hjælpeforanstaltninger over for unge med 

vilkår om tilsyn af de sociale myndigheder, jf. kriminalforsorgslovens kapitel 32.  

 

T1 har været tilbageholdt i perioden fra den 19. april 2020 og frem til den 6. august 2020.  

 

T3 har om sine personlige forhold forklaret, at han angrer de ting han har gjort. Han er i gang 

med at gøre fremskridt. Han plejer at gå ud i naturen, hvor han kommer ud med de ting, han 

har i sig. Han ryger ikke længere hash. I den forbindelse blev han opmærksom på, hvad han 

skal være holde øje med. Han er begyndt at tale med sin mor, og hans mor er overrasket over, 

at han af egen drift er opmærksom på, hvordan han kommer videre. Han prøver også at be-

skytte sine søskende ved at rådgive dem i forhold til, hvad der er godt og mindre godt. Han 

har skiftet sin omgangskreds ud. En af de andre tiltalte, som også er med i dag, og som også 

er holdt op med at ryge hash, har han talt med om hvordan de kommer videre. Han selv er 

begyndt at ro kajak, mens han ven løber på langrendsski. De er nu enige om, at de vil løbe på 

langrend sammen. Han er ikke så langt med opsparingen endnu.  

 

T3s mor og værge, X11 forklarede, at de efter episoden i sommer har de besluttet at de vil 

foretage ændringer og støtte hinanden i at få mere rum. Det har gjort en forskel i deres fami-

lieliv at de kan sætte ord på deres følelser, og de har et mere trygt liv. Selvfølgelig er der 

udfordringer, men de har valgt at acceptere det. Som mor er hun nok den, der mest er indstillet 

på at ændre tingene.  

 

Af personundersøgelsen af 9. juli 2020 vedrørende T3 fremgår det bl.a., at Kriminalforsorgen 

på grund af sigtedes unge alder anbefaler dom til særlige hjælpeforanstaltninger over for unge 

efter kriminallovens § 152. Såfremt retten finder, at sagen kan afgøres med dom til samfunds-

tjeneste anbefales det, at der tillige knyttes vilkår om tilsyn, idet der vurderes at være behov 

for tilsyn.  

 

T3 er af betydning for sagen tidligere foranstaltet ved Qeqqata Kredsrets dom af 14. maj 2020. 

Ved dommen blev han for 3 tilfælde af indbrudstyveri foranstaltet med en tilsynsdom med en 

længstetid på 3 år.  

 

T4 har om sine personlige forhold forklaret, at han ikke har gjort noget tilsvarende efterføl-

gende. Han ser ikke længere de andre tiltalte. Han har fået nye kammerater. Der er ingen af 

de nye kammerater, der ryger hash eller er voldelige. Han går i skole på Majoriaq. Det går 
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godt, og han er glad for det. Han har ikke røget hash de sidste fire måneder. Det er også længe 

siden, at han har drukket alkohol. Han har en kæreste. Han vil stadig gerne uddannes inden 

for søfart. Han er medlem af ”unge brandmænd”, hvor han har deltaget i og gennemført nogle 

kurser. Han har fået et diplom herfor.   

 

Af personundersøgelsen vedrørende T4 fremgår det under konklusionen bl.a., at Kriminalfor-

sorgen anbefaler dom til særlige hjælpeforanstaltninger over for unge efter kriminallovens § 

152. Såfremt retten finder, at sagen kan afgøres med dom til samfundstjeneste anbefales det, 

at der tillige knyttes vilkår om tilsyn, idet der vurderes at være behov for tilsyn.  

 

Qeqqata kommune har erklæret, at de er villige til at påtage sig tilsynet med alle fire tiltalte.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Ved Qeqqata Kredsrets dom af 9. juli 2020 blev de tiltalte fundet skyldige i flere tilfælde af 

røveri, medvirken hertil, samt spirituskørsel og brugstyveri af motorkøretøj for så vidt angår 

T3, og blufærdighedskrænkelse for så vidt angår T4.  

 

For landsretten har forholdene 4, 5, 9 og 10 været behandlet som udmålingsanker. Anklage-

myndigheden har nedlagt påstand om frifindelse i sagens forhold 7, hvilket de tiltalte har taget 

bekræftende til genmæle over for.  

 

Forhold 1 

På baggrund af de tiltaltes egen forklaring herom lægger landsretten til grund, at alle fire 

tiltalte, i forening med T2, hvis sag behandles særskilt, havde aftalt at V1 skulle udsættes for 

vold. Efter bevisførelsen findes det bevist, at V1 af de tiltalte T4, T1 og T5 blev tildelt flere 

spark og slag, alt imens T3 holdt vagt. Det findes ikke bevist, at de tiltalte tillige skulle have 

trampet V1 på dennes hoved.  

 

Det findes endvidere bevist, at T4 og T5 herefter gik fra stedet, hvorefter T1 og T3 tilegnede 

sig V1s taske indeholdende bl.a. en bærbar computer.  

 

Landsretten finder det på baggrund af ovenstående alene for bevist, at de tiltalte har haft for-

sæt til vold, i hvilket de findes skyldige. Landsretten har herved lagt vægt på, at det alene er 

godtgjort, at de tiltalte havde planlagt at udsætte V1 for vold, og at beslutningen om at tage 

dennes taske ikke forelå på tidspunktet for volden.  

Forbrydelsen henføres herefter til kriminallovens § 88 som det mindre i det mere, således at 

der sker frifindelse for røveri efter kriminallovens § 112. Det forhold, at T3 alene holdt vagt 

og således ikke bidrog aktivt til den udøvede vold, kan ikke føre til et andet resultat for hans 
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vedkommende, idet tiltalen er rejst for en forbrydelse i forening, hvorfor der ikke er krav om 

at kriminallovens § 13 selvstændigt citeres.  

 

Da T1 og T3 har erkendt, at de fratog V1 hans rygsæk findes disse to tiltalte endvidere skyl-

dige i tyveri efter kriminallovens § 102.  

 

Forhold 2 

Landsretten lægger efter bevisførelsen til grund, at T4 sammen med T2 var enige om at ud-

sætte V2 for vold, for derefter at fratage ham nogle nøgenbilleder, som han havde i sin pung. 

Det lægges endvidere til grund, at V2 blev lokket ud på gaden ved hjælp af en falsk facebook-

profil, som T1 havde lavet i et pigenavn, og at han der blev overfaldet af T4 og T2.  

 

Landsretten finder, at T4 ved ovenstående har gjort sig skyldig i medvirken til den af T2 

udøvede vold, idet han fastholdt V2, imens denne blev udsat for vold, ligesom han medvir-

kede til det efterfølgende tyveri af pågældendes pung, jf. kriminallovens § 88 og 102.  

 

Efter landsrettens opfattelse skete fratagelsen af de nævnte nøgenbilleder ikke for at skaffe 

sig eller andre en uberettiget vinding. Gerningsindholdet i kriminallovens § 112 er herefter 

ikke realiseret, hvorfor de tiltalte frifindes for røveri. Landsretten har herved lagt til grund, at 

de omtalte fotos ikke repræsenterer en reel værdi, og at fratagelsen for T4s vedkommende 

skete for at bringe et nøgenbillede af en af hans veninder ”i sikkerhed”.  

 

Da selve overfaldet ikke var sket uden T1s medvirken hertil findes T1 skyldig i medvirken til 

vold, jf. kriminallovens § 88. Landsretten finder ikke, atT1s forsæt kan udstrækkes til også at 

gælde det efterfølgende tyveri af pungen, idet han ikke var til stede, og idet han var af den 

opfattelse, at det alene drejede sig om at skaffe de førnævnte nøgenfotos.  

 

Uanset T1 har påstået stadfæstelse af kredsrettens resultat i dette forhold, finder landsretten, 

at forholdet som ovenfor anført bør henføres til kriminallovens § 88, jf. retsplejelovens § 476, 

stk. 3, og finder sig ikke afskåret herfra.  

 

Forhold 3 

De tiltalte T1 og T3 har gjort gældende, at de alene havde forsæt til at tage V3s hash, og at 

der blev anvendt skub og benspænd for at sikre fratagelsen. T1 har endvidere forklaret, at han 

troede, at det var T3s mobiltelefon, ur og høretelefoner, som han tog med sig efter overfaldet.  

 

Landsretten finder grundlag for at tilsidesætte de tiltaltes forklaring om ovenstående, idet V3 

for kredsretten har forklaret, hvordan han fik gennemrodet sine lommer og fik frataget sin 

telefon, sit ur og sine høretelefoner, og at de tiltalte forinden havde villet have fat i hans hash 
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uden at betale for det. Det findes herefter utroværdigt, at T1 skulle have været af den opfat-

telse, at genstandene var T3s.  

 

På baggrund af ovenstående finder landsretten det bevist, at de tiltalte har gjort sig skyldige i 

gaderøveri som påstået af anklagemyndigheden. Det forhold, at volden ikke har været grov, 

kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes hertil, at gerningsindholdet i kriminallovens 

§ 112 er realiseret allerede ved udøvelsen af simpel vold og det efterfølgende tyveri.  

 

Forhold 7 

Anklagemyndigheden har påstået frifindelse i dette forhold, hvilket de tiltalte har taget be-

kræftende til genmæle over for.  

 

Forhold 7 b 

Efter V4s forklaring lægges det til grund, at han ville få tildelt knytnæveslag, hvis han ikke 

købte den flaske, som T2 var i besiddelse af. Det lægges endvidere til grund, at de tiltalte stod 

foran ham og ikke ville lade ham gå, og at de ved både en direkte og en underliggende trussel 

om vold fik ham til at betale for en taxa og hæve 900 kr., som han overdrog til T2.  

 

Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at de tiltalte T5 og T4 ikke var til stede på 

tidspunktet for røveriet, idet de befandt sig hos T4s far i blok 1, og at de andre var kørt mod 

banken, da de kom ud derfra. Da det således ikke er bevist ud over enhver rimelig tvivl, at de 

tiltalte var tilstede på gerningstidspunktet vil de være at frifinde i overensstemmelse med 

kredsrettens resultat. 

 

T1 har forklaret, at V4 skyldte ham 500 kr., og at det var disse penge, samt 100 kr. ekstra, 

som V4 hævede. Henset til navnlig V4s forklaring om det passerede anses T1s forklaring som 

konstrueret til lejligheden, hvorfor den ikke tillægges nogen værdi.  

 

Det anses herefter for bevist, at T1 sammen med T2, hvis sag behandles særskilt, var til stede 

i den omtalte taxa og efterfølgende ved Grønlandsbanken, hvor T2 formåede at overdrage en 

flaske indeholdende vand til V4 for 900 kr., at overdragelsen alene fandt sted på grund af en 

direkte trussel om vold fremsat af de tiltalte i forening, og at T1 herved har gjort sig skyldig i 

røveri som påstået af anklagemyndigheden.   

 

Forhold 8 

Efter de tiltalte T5, T4 og T3s delvise erkendelse heraf og efter bevisførelsen i øvrigt, lægger 

landsretten til grund, at de tiltalte i forening fratog V5 hendes taske, og at de derved har gjort 

sig skyldige i tyveri efter kriminallovens § 102. Landsretten har herved fundet det bevist, at 
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T5 var den, der stjal tasken, og at dette skete på de andre tiltaltes foranledning efter de havde 

set V5 med tasken foran værtshuset Kukkukooq.  

  

Forhold 11 

Ved vidnet V8´s sikre og konsistente forklaring finder landsretten det bevist, at T4 har gjort 

sig skyldig i blufærdighedskrænkelse i overensstemmelse med tiltalen herom. Landsretten har 

således lagt til grund, at T4 holdt om sin penis uden på sine bukser, mens han lavede kysselyde 

efter vidnet, og at hun i den forbindelse bad ham om at gå, hvorefter hun gik ind i sin lejlighed. 

Landsretten har endvidere lagt til grund, at T4 efterfølgende vendte tilbage, og at han påkaldte 

sig vidnets opmærksomhed ved at smide småsten på hendes vindue, og at han gjorde tegn til 

samleje med sin hænder, mens hun kiggede på ham. Først på det tidspunkt, hvor vidnet tog et 

billede af tiltalte med sin telefon forlod han stedet.  

 

T4 har forklaret, at han bare knækkede sine fingre, og at han havde taget fejl af den lejlighed, 

han kastede sten mod. Landsretten finder, at tiltaltes forklaring herom må tilsidesættes og 

bemærker, at han ifølge vidnets forklaring så hvilken lejlighed hun gik ind i, og at den gesti-

kulation han gjorde med sine hænder ikke var til at misforstå.  

 

Da T4s opførsel var egnet til at krænke vidnets blufærdighed, findes han således skyldig i 

overtrædelse af kriminallovens § 84.  

 

Foranstaltningen 

Landsretten kan af de af kredsretten anførte grunde tiltræde kredsrettens fastsættelse af for-

anstaltningen, dog således at bøden til T3 nedsættes. Det bemærkes hertil, at der ved nærvæ-

rende dom er tale om to andengangskørsler uden førerret til samtidig påkendelse, hvorfor 

bøden rettelig bør fastsættes til 11.000 kr.   

 

Med de ovenfor anførte ændringer stadfæstes kredsrettens dom.  

 

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

 

Kredsrettens dom ændres således, at alle fire tiltalte frifindes for røveri og dømmes for tyveri 

i sagens forhold 1. De tiltalte T1 og T3 findes endvidere skyldige i tyveri i dette forhold.  

 

T4 og T1 frifindes for røveri og medvirken hertil i sagens forhold 2, men findes skyldige i 

vold, tyveri og medvirken til vold.  

 

T1 findes i forhold 7 b skyldig i røveri. 
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Den til T3 idømte bøde nedsættes til 11.000 kr.  

 

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Mette Munck Grønbæk 

 

*** 

 

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

 

oqaatigineqartoq  Qeqqata Eqqartuussivianit  ulloq 9. juuli 2020 

 

Eqqaartuussiviup no. 949/2020  

Politiit no. 5508-97646-00002-20 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugit 

U1 

cpr-nummer […]2004-[…], 

U3 

cpr-nummer […]2003-[…], 

U4 

cpr-nummer […]2004-[…] og  

U5 

cpr-nummer […]2004-[…] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 15. juuni 2020. 

 

U1, U2, U3, U4, U5 makkuninnga  unioqqutitsisimasutut unnerluutigineqarput: 

 

Pisimasoq 1 

Unnerluutigineqartut tamarmik aamma U2 taassuma suliassartaa immikku suliarineqas-

saaq. 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 112 – Ujajaaneq 

21. januar 2020 nal. 23.40-p missaani Sisimiuni Glahnip Aqq., peqatigiillutik aammalu isu-

maqatigeereerlutik imaluunniit paaseqatigeereerlutik, namminneq allalluunniit iluanaaru-

teqartinniarlugit I1 nakuuserfigigamikku nammattagaanillu qarasaasiamik angallattakkamik 
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mrk. ”Lenovo” kiisalu mamakujunnik assigiinngitsunik assigiinngitsunik imalimmik arsaar-

lugu, U4-p I1 timaatigut ataasiartumik isimmikkamiuk U2-llu kiinaatigut arlaleriartumik til-

lugaraa nunamut uppisillugu, kingornalu unnerluutigineqartut tamarmik I1 niaquatigut ti-

maatigullu tillugarlugulu, isimmigarlugulu tummarpaat, kingornalu unnerluutigineqartut ta-

marmik I1 niaquatigut timaatigullu tillugarlugulu, isimmigarlugu tummarpaat, kingornalu 

qimagutileramik U1p U3-llu I1-p taskia tiguaat. 

 

2 

U1, U4 pillugit 

 aammalu U2, taassumunnga suliassaq immikkut sulerineqassaaq 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 112, U1 pillugu tak. 13 – Aqqusinermi ujajaaneq 

aammalu ujajaaqataaneq 

14. april 2020 nal. 03.15-ip missaani Sisimiuni Deichmannip Aqq. […]-imi blokkip sila-

taani, peqatigiillutik aammalu isumaqatigeereerlutik imaluunniit paaseqatigeereerlutik, U1-

imullu atatillugu pilerisaarneqareerluni siunnersorneqareerluniluunniit, nakuuserlutik aam-

malu namminneq allalluunniit iluanaaruteqartinniarlugit, I2 aningaasivianik arsaaramikku, 

U1-p Facebookimi eqqunngitsumik profililiaq aqqutigalugu I2 aqqusinermukartikkamiuk, 

tassanilu U2-p U4-llu ornippaat, U2-llu tunuatigut isimmippaa U4-llu ajakkaa nunamut up-

pisillugu, kingornalu U4-p nunami aalajangeqqavaa U2-p I2 kiinaatigut timatigullu tillugar-

lugulu isimmigaraa, kingornalu I2 aningaasivianik akiliutinik kortinik assigiinngitsunik 

imalimmik arsaarlugu. 

 

Pisimasoq 3 

U1 aammalu U3 pillugit 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 112, imm. 1 – Aqqusinermi ujajaaneq 

19. april 2020 nal. 00.00-ip aammalu nal. 00.30-p akornanni Sisimiuni Umiivitsiami sanguf-

fissakkut, peqatigiillutik aammalu isumaqatigeereerlutik imaluunniit paaseqatigeereerlutik, 

nakuuserlutik imaluunniit ingerlaannaq nakuusernissamik sioorasaaralutik, namminneq al-

lalluunniit iluanaaruteqartinniarlugit, 15-inik ukiulik I3 ajallugu nunamut uppisikkamikku, 

kingornalu tillugarpaat aalajangeqqallugulu kiisalu mobiltelefonianik, nalunaaqutaaraanik, 

tusarnaarutaanik hashimillu annertunngitsumik arsaarlugu. 

 

Pisimasoq 4 

U3 aammalu U2, taassumunnga suliassaq immikkut sulerineqassaaq 

Pinerluttulerinermik inatsimmik § 114, imm. 1 aammalu aqqusinertigut angallanner-

mut inatsimmi § 13, imm. 1 – Oqaqqaarani atuineq kiisalu ingerlatitsisinnaanermut 

allagartaqarani biilerneq 

19. februar 2019 nal. 00.00-ip aammalu nal. 08.00-ip akornanni, U4, piffissami pinerluffiu-

sumi pinerlunnermi ukiukitsuusoq, peqatigalugu aammalu isumaqatigererlugu imaluunniit 

paaseqatigereerlugu, biilit reg.nr. GL[…] matuersaat eqqortoq atorlugu aallarukkamikku 
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aammalu sinnerseraallutik Sisimiuni biilit aqullugit biilissutigalugit, naak biilersinnaaner-

mut allagartartaarsimanatik. 

 

Pisimasoq 5 

U3 pillugu 

Pinerluttulerinermik inatsimmi 102 – Tillinneq 

18. marts 2019 nal. 02.40-p missaani Sisimiuni Nikkorsuarni Spar Qiviarfimmi, X2 aam-

malu X3, immikkut unnerluutigineqartussat, peqatigalugit aammalu isumaqatigereerlugit 

imaluunniit paaseqatigereerlugit, peqquneqaratik niuertarfimmut matu silarleq kuubiimik 

nassataminnik aseroriarlugu iserlutik, puujaasanik imigassanik kimittuunik 18-inik ikinne-

runngitsunik aammalu cigaretsinik 450-inik ikinnerunngitsunik, katillugit 19.794,19 kr.-inik 

ikinnerunngitsunik naleqartunik, tillikkamik. 

 

Pisimasoq 7 

U2 pillugu piffissaq tamaat  taassumunnga suliassaq immikkut sulerineqassaaq 

U5 pillugu 18. maj 2019 tikillugu 

U4 pillugu 26. juni 2019 tikillugu 

U1 pillugu 4. september 2019 tikillugu 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 112, imm. 1 – Ujajaaneq 

2019-imi februarip aallaqqaataata aammalu decemberip 28-ata akornanni Sisimiuni piffinni 

assigiinngitsuni, peqatigiillutik aammalu isumaqatigeereerlutik imaluunniit paaseqatigee-

reerlutik, nakuuserlutik imaluunniit ingerlaannaq nakuusernissamik sioorasaaralutik nam-

minneq allalluunniit iluanaaruteqartinniarlugit, cigaretsinik I4-miit, inuusoq september 

2002, tillikkamik, arlaleriartumik I4 ornittaramikku aammalu sioorasaaralutik aammalu 

nakuusernissamik sioorasaaralutik I4 cigaretsinik nalingi ilisimaneqanngitsunik tunniussi-

tikkamikku. 

Pisimasoq 7A 

Immikkut suliarineqassaq 

 

Pisimasoq 7B 

Pillugit: U1, U5, U4 aammalu U2, taassumunnga suliassaq immikkut sulerineqassaaq 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 112 – Ujajaaneq 

28. december 2019 nal. 02.30-p missaani Sisimiuni TelePostip eqqaani, Aqqusinersuaq 48, 

aammalu GrønlandsBANKENIPip eqqaani, peqatigiillutik aammalu isumaqatigereerlutik 

imaluunniit paaseqatigeereerlutik, nakuuserlutik imaluunniit ingerlaannaq nakuusernissamik 

siorasaaralutik, 900 kr.-it I4-miit tillikkamikkit kiisalu taxanik ingerlaneq akilersillugu, I4 

TelePostimiit GrønlandsBANKip tunugaanut taxanut ilaatikkamikku, tassanilu sioorasaar-

alutik kiisalu nakuusernissamik sioorasaaralutik I4 taxanut akiliisippaat kiisalu bankimiit  
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900 kr.-inik tigusitillugu, aningaasallu taakku atorlugit puujaasamik kimittuup puua 

imermik imalik U2-mit paarlaallugu. 

 

Pisimasoq 8 

U3, U5 aammalu U4 pillugit. 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 – Tillinneq 

11. januar 2020 nal. 18.45-p missaani Sisimiuni imerniartarfiup Kukkukuup saavani bussi-

nut unittarfimmi, peqatigiillutik aammalu isumaqatigeereerlutik imaluunniit paaseqatigee-

reerlutik, taski I5-miit tillikkamikku, peqatigiillutik I5 malikkamikku, kingornalu U5-p taski 

tiguaa unnerluutigineqartullu marluk peqatigalugit qimaallutik, taassumalu taskip ima-

risaanik, ilaatigut sodavandit aningaasallu, avitseqatigai. 

 

Pisimasoq 9 

U3 pillugu 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 114, imm. 1 – Oqaqqaarani atuineq 

1.februar 2020 peqquneqarani biilit assartuutit reg. nr. GL[…] Sisimiuni Salliamiit 

Adammip Aqqusernanut biilissutigigamigit. 

 

10 

U3 pillugu. 

Aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 9, imm. 1 aammalu § 13, imm. 1, tak. § 

56, imm. 1 –Imigassartorsimalluni biilerneq aammalu ingerlatitsisinnaanermut al-

lagartaqarani biilerneq 

Pisimasoq 9-mi taaneqartutut piffimmi sumiiffimmilu, pisimasoq 9-mi taaneqartut biilit as-

sartuutit aqukkamigit biilersinnaanermut allagartartaarsimanani kiisalu biilit aqullugit imi-

gassamik aalakoornartulimmik ima annertutigisumik imersimalluni aavata imigassamik aa-

lakoornartulimmik akoqarnerata biilernerani kingornaluunniit 0,50 %o sinnersimallugu. 

 

Pisimasoq 11 

U4 pillugu. 

Pinerluttulernermik inatsimmi § 84, imm. 1 – kannguttaatsuliorneq 

11 maj 2020 nal. 2200-2230-p missaani Sisimiuni Qeeqi 5-ip silataani, I8-p tungaanukariar-

luni atisat qaavisigut usuni attuualaarlugu aammalu isigiutigalugu kunissuuttutut nipiliorluni 

kiisalu I8 inimut isereersorlu igalaaq ujaqqamik milorlugu qiviarteriarlugu atoqatigiinnis-

samut piareeqqasutut assamminik takutitsilluni, taamaalilluni I8-mut kannguttaatsuliorluni. 

 

Pisimasoq 12 

U2 pillugu 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 114, imm. 1 – Oqaqqaarani atuineq (qallunaat 

inatsisaannik § 293a – Qamutinik motorilinnik oqaqqaarani atuineq 



 30 

16.juni 2019 nal. 14.30-p missaani peqquneqarani biilit assartuutit reg.nr. AW[…] Holbæk-

motorvejimiit Roskilde Kommunemi Hedehuenemiit afkørsel 9-mut biilissutigigamigit. 

 

Pisimasoq 13 

U2 pillugu. 

Aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 13, imm. 1 aammalu § 23, imm. 1 (Qallu-

naat Aqqusinertigut angallannermut inatsisaanni § 117d, imm. 2, tak. § 56, imm. 1, 1. 

pkt. aammalu § 118, imm. 1, tak. § 4, imm. 2) 

Pisimasoq 12-imi taaneqartutut piffissami sumiiffimmilu, pisimasoq 12-imi taaneqartutu bi-

ilit assartuutit Hedehusenemi Holbækmotorvejimi afkørselimi kangimukarluni biilissutigi-

gamigit naak biilersinnaanermut allagartaartaarsimanani aammalu politiit uneqqoreeralua-

raanni unigani. 

 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq  

 

U1 

1. ukiumi ataatsimi qaammatinilu pingasuni inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

 

U3 

1. Qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussangortitsineq 

2. Akiligassiineq 12.000 kr. 

3. Inaarutaasunik eqqartuunneqarfianiit ukiunik pingasunik misilinneqarfilerlugu inger-

latitsisinnaanermut allagaraanik arsaarinninneq. 

4. Spar Qiviarfik sinnerlugu 19.794,19 kr.-inik taarsiivigineqarnissaq piumasaqaatigi-

neqarpoq (pisimasoq 5) 

 

U4 

1. ukiumi ataatsimi inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

 

U5 

1. Qaammatini qulingiluani inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

 

I1 (pisimasoq 1), I2 (pisimasoq2), I3 (pisimasoq 3), X12 (pisimasoq 5), I4 (pisimasoq7, 7A 

aammalu 7B) aammalu I5 (pisimasoq 8) sinnerlugit taarsiivigineqarnissamik piumasaqaa-

teqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq. 

 

 

U1 immikkoortuni 1-imi, 2-mi, 3-mi, 7-imi, 7B-imi, pisuunnginnerarpoq. 
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U3 immikkootuni 1-imi, 3-mi, 5-imi 8-mi, 10-mi ilaannakortumik pisuunini nassuerutigaa, 

pisuuninilu nassuerutigalugu immikkoortuni 4-mi, 9-mi. 

 

U4 immikkoortuni 7-imi iaamma 7B-imi, 11-mi pisuunnginnerarpoq, ilaannakortumillu 

pisuunini nassuerutigalugu immikkoortuni 1-imi, 2-mi, 8-mi. 

 

U5 immikkoortumi 1-imi ilaannakortumik pisuunini nassuerutigaa, immikkoortunilu 7-imi, 

7B-imi pisuunnginnerarluni, immikkortumilu 8-mi pisuunini nassuerutigalugu. 

 

U1 piumasaqaateqarpoq immikkoortumi 7-imi ujajaanermit pinngitsuutitaanissani, 

eqqartuunneqarnissanili nakuusernermut tillinnermullu, immikkooprtoq 2-mi nakuuserner-

mut peqataasimasutut, immikkoortumi 3-mi ilaannakortumik pisuutitaneq, immikkoortopq 

7-imi aamma 7B-imi pinngitsuutitaanissaq piumasaqatigaa, kiisalu inunnik isumaginnit-

tussaatitaasunit nakkutigisaaneq, pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 152-at toqqammavi-

galugu, ukiuni marlunni. 

 

U3-p immikkoortoq 1-imi, immikkoortoq 3-mi, immikkoortoq 8-mi, pinngitsuutitaanissaq 

piumasaqaatigaa kiisalu inunnik isumaginnittussaatitaasunit nakkutigisaaneq, pinerluttuleri-

nermi inatsisip §-iisa 152-at toqqammavigalugu, ukiuni marlunni. 

 

U4-p immikkoortoq 1-imi ujajaanermit pinngitsuutitaanissaq kisianni nakuusersimasutut 

eqqartuussut, immikkoortoq 7-imi aamma 7B-imi pinngitsuutitaanissaq, immikkoortoq 8-mi 

ilaannakortumik pisuutitaaneq, immikkoortoq 11-mi pinngitsuutitaanissaq piumasaqaatigaa 

kiisalu inunnik isumaginnittussaatitaasunit nakkutigisaaneq, pinerluttulerinermi inatsisip §-

iisa 152-at toqqammavigalugu. 

 

U5-p immikkoortoq 1-imi, immikkoortoq 7-imi aamma immikkoortoq 7B-imi pinngitsuuti-

taanissaq kiisalu inunnik isumaginnittussaatitaasunit nakkutigisaaneq, pinerluttulerinermi 

inatsisip §-iisa 152-at toqqammavigalugu. 

 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliap suliarineqarnerani U1, U3, U4, U5 aamma ilisimannittut I1, I2, I3, I4, I5, I6, I7, I8 

nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigisat U1, U3, U4, U5 nassuiaateqarput ulloq 7. juuli 2020. Nassuiaat eqqartuussi-

sut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima:  

 

I1, I2, I3, I4, I5, I6 I7, I8 nassuiaateqarpoq ulloq 8. juuli 2020 Nassuiaat eqqartuussisut su-

liaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima:  

 

 

Allagartat uppernarsaatit 
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Qeqqata Kommuniata oqaaseqaataa 8. juuli 2020-meersoq saqqummiunneqarpoq U5-mut, 

U4-mut, U3-mut aamma U1-mut tunngasoq, mkommunip taakkuninnga nakkutiginninnis-

saq ingerlakkusukkaat inunnik isumaginnittussaatitaasunit nakkutigisassanngortinneqarlutik 

eqqartuussaassappata. 

 

Pinerluttunik isumaginnittoqarfimmit oqaaseqaatit: 

Inuttut atukkat pillugit misissuineq 08.07.20-meersoq U1-mut tunngasoq saqqumivoq, tas-

sanilu inerniliinermi erserpoq: 

 

”Pasisaq 18-it inorlugit ukioqarmat Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup inassutigaa 

eqqartuussuteqassasoq ikiorsiissutaasunik pineqaatissiissutinik inunnik isumaginnittussaati-

taasunit nakkutigisaalluni, pinerluttulerinermi inatsisip kapitaliisa 32-at toqqammavi-

galugu.” 

 

Inuttut atukkat pillugit misissuisoqarsimavoq 08.07.20-meersoq U5-mut tunngasumik, tas-

sanilu inerniliinermi erserpoq: 

 

”Pasisap inuusuttuaraanera pissutigalugu Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup inassutigaa 

eqqartuussuteqassasoq ikiorsiissutaasunik pineqaatissiissutinik inunnik isumaginnittussaati-

taasunit nakkutigisaalluni, pinerluttulerinermi inatsisip kapitaliisa 32-at toqqammavi-

galugu.” 

 

Inuttut atukkat pillugit misissuisoqarsimavoq 08.07.20-meersoq U3-mut tunngasumik, tas-

sanilu inerniliinermi erserpoq: 

 

”Pasisap inuusuttuaraanera pissutigalugu Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup inassutigaa 

eqqartuussuteqassasoq ikiorsiissutaasunik pineqaatissiissutinik inunnik isumaginnittussaati-

taasunit nakkutigisaalluni, pinerluttulerinermi inatsisip kapitaliisa 32-at toqqammavigalugu. 

Imaluunniit 

Eqqartususisut isumaqarpata suliaq aalajangiivigineqarsinnaasoq inuiaqatigiinni sulisi-

taanissamut eqqartuussummik kiisalu inassutigineqarpoq nakkutigisassanngortitsilluni 

eqqartuussut, nalilerneqarmat nakkutigisaanissaq pisariaqartinneqartoq.” 

 

Inuttut atukkat pillugit misissuisoqarsimavoq 08.07.20-meersoq U4-mut tunngasumik, tas-

sanilu inerniliinermi erserpoq: 

 

”Pasisap inuusuttuaraanera pissutigalugu Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup inassutigaa 

eqqartuussuteqassasoq ikiorsiissutaasunik pineqaatissiissutinik inunnik isumaginnittussaati-

taasunit nakkutigisaalluni, pinerluttulerinermi inatsisip kapitaliisa 32-at toqqammavigalugu. 

Imaluunniit 

Eqqartususisut isumaqarpata suliaq aalajangiivigineqarsinnaasoq inuiaqatigiinni sulisi-

taanissamut eqqartuussummik kiisalu inassutigineqarpoq nakkutigisassanngortitsilluni 

eqqartuussut, nalilerneqarmat nakkutigisaanissaq pisariaqartinneqartoq.” 

 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

T1 siornatigut pineqaatissinneqarsimanngilaq. 
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U3 siusinnerusukkut pineqaatissinneqarsimavoq, kingusinnerpaamik eqqartuussutikkut 14. 

maaji 2020-mi eqqartuunneqarsimalluni inunnik isumaginnittussaatitaasunit nakuutigisaa-

neq ikiorsiissutinik pineqaatissiissutinik inunnik isumaginninnermi inatsisit malillugit, 

tamatumanilu inunnik isumaginnittussaatitaasut maleruagassiissutaanik maleruaannissasoq. 

Pineqaatissiissut piffissamik sivisunerpaaffilerneqarpoq ukiunut pingasunut. 

 

U4 siornatigut pineqaatissinneqarsimanngilaq. 

 

U5 siornatigut pineqaatissinneqarsimanngilaq. 

 

U1-p angajoqqaatut sinniisua, X10, inuttut atukkat pillugit nassuiaavoq, 2018-imi oktoba-

rimi maluginialersimagini U1-p atuarnini paariunnaarsimagaa, nassuerutigerusussimanngi-

laa ikiaroornartumik pujortartarneq ajornartorsiutigigaa, aatsaallu qaammatit sisamat-talli-

mat qaangiummata ajornartorsiutaa akuersaarsimallugu, U1-llu nalunaarfigisimagaani 

pujortartarnini unitsissinnaanagu. 2019-imi februaarimi atuarfimmit anisimavoq, 9. klasse-

miit, namminerlu inunnik isumaginnittoqarfimmut saaffiginneqattaarsimavoq ikiorserneqar-

nissaq siunertaralugu, kisiannili ikiorserneqarsimanngilaq, tusarsimavaa kommuni taamaat-

tunik ikiorsiiniaruni akissaqanngitsoq. Allorfimmut saaffiginnissimavoq facebookimilu eqi-

mattanut, taamaattunik ajornartorsiutilinnut, ilanngussimavoq, tassuunaqquullunilu siunner-

sorneqarsimalluni. Ernini oqaloiqatigisalersimavaa hashimik ajornartorsiuteqarnera pillugu, 

Allorfillu ikiuutilersimavoq kisianni atornerluinermut ajornartorsiummut tunngasuunngitsu-

mik, U1-lli oqaloqateqartarnermut. Maannakkut nuannaartuuvoq hashimillu atornerluinini 

nassuerutigisimavaa. Angerlarsimaffimminniit oqaqqaarani anisalersimagaluarpoq, maan-

nakkulli oqartarluni ajornartorsiutini qanoq ililluni qaangersinnaallugu, tamatumuunalu Al-

lorfiup ikiorpaa. 

 

U3-p inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, imminut naalagarerusuppoq, ilinniagaqarnissa-

mut qinnuteqarsimagaluarpoq sulili akissutisinani, taamaattumik ullumikkut aali-

sartoorusuppoq maannamullu aalisartuulluni. Nammineq umiatsiartaarniarluni aningaasanik 

katersivoq. 

 

U4-p inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, kommunimi ilaqutariinnut immikkoortortaqar-

fimmi oqaloqartalersimalluni. Angajoqqaami avinnerat tamatumalu qaavatigut aanami toqu-

nera misigisaapput sakkortusimasut. Siunissami Imarsiornermi Ilinniarfimmi atualerusup-

poq RAL-imilu imarsiortutut aallartikkusulluni. 

Angajoqqaatut sinniisua X11 nassuiaavoq U4 pillugu, atuarnini ajunngitsumik malinnaaffi-

gigaa, uvinilu averusernermik kingorna U4-llu aanaata toqunera U4-mut sakkortuumik tus-

simasut. Klassemut allamut nuussimavoq atuaqatiminullu uteqqinniarsarisimavoq, taman-

nali tassunga assut artornarsimavoq, kommunimut ikiorserneqarnissaq siunertaralugu saaffi-

ginnissimagaluarpoq. U4 inuusuttut sammisaannut ”Timi aamma Asimi” peqataasimavoq 

aasarulu Assaqutamukaqataasussaavoq inuusuttuaqqat 12-inik 17-inut ukiullit ilagalugit, 

tassani sammisarineqassalluni inuuneq ajunngitsoq. U4 kommunimi oqaloqatiginnittarpoq. 

 

U5-p inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, ullumikkut ilinniarfissarsisimalluni sana-

sunngorniartutut atuarfimmilu atualernissaminut tigusaasimalluni, ullumikkut sanasup sulif-

fiutaani sulisarpoq suliffimmillu ilinniarfigisassaminik pissarsisimavoq. Sanasunngorusup-

poq. Pinerlunniartarneq unitsissimavaa februaarimi sulilerami. Ullumikkut aanngajaarniuti-

nik atuisuunngilaq. 
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Illuatungeriit isumaat 

 

 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 

Unnerlussissut ullulerneqarsimavoq ulloq 12. juuni 2020 eqqartuussivimmilu tiguneqarsi-

malluni ulloq 17. juuni 2020. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

U1: 

Naak unnerluutigisaq ataatsimut unnerluussaanerminut pisuunnginneraraluartoq, nas-

suiaavoq, kiisalu unnerluutigisaaqataasut nassuiaataat, ilisimannittut nassuiaataat unnerluus-

sisussaatitaasunillu eqqartuussisunut saqqummiunneqartut, tunngavigalugit, eqqartuussisut 

isumaqatigiillutik isumaqarput, unnerluutigisaq pisuusoq unioqqutitsisimanermut pinerluttu-

lerinermi inatsisip §-iisa 112-ianik – ujajaaneq – marloriarluni. 

Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 112-ianik, §-iisa 13-iat toqqammavigalugu – ujajaaner-

mut peqataaneq – ataasiarluni 

Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 112-ianik – ujajaaneq – marlorialruni (immikkoortoq 7-

imi aamma 7B-imi). 

 

Immikkoortoq 1-imut tunngatillugu unnerluutigisaq pisuunnginnerarpoq, nassuiaalluni isu-

maqatigiissimallutik I1 qanoq ilillutik nakuuserfigissanerlugu, tusarnikuugamikku pinngit-

saaliisimasoq. Unnerluutigisap nassuerutigaa I1 ataasiarlugu tillussimallugu. 

Pinerloqataasoq, U3 eqqartuussisunut nassuiaavoq unnerluutigisap qanoq ililluni I1-p taskia 

tigusimallugu I1 nunami nalasoq. Taskip imai, taakkununnga ilaallutik mamakujuit ta-

marmiullutik pissarsiffigisimavaat. Unnerluussummi oqaatigineqartoq ”isumaqatigeereerlu-

tik imaluunniit ataatsimoorlutik paaseqatigiinnikkut ” ujajaanermut tunngatillugu eqqartuus-

sisunut uppernarsineqanngilaq. 

Eqqartuussisut isumaqarput, pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 112-iani –ujajaaneq, piner-

lunnerup allaaserineqarnerani piumasaqaataanngimmat tamanna siumoortumik isumaqatigi-

innikkut imaluunniit ataatsimut paaseqatigiinnikkut pissasoq, taamaattumillu unner-

luutigisaq unnerluutigineqarnerminut pisuusutut isigineqarpoq. 

 

Immikkoortoq 2-mut tunngatillugu unnerluutigisaq pisuunnginnerarpoq, unnerluutigisaq 

nassuiaavoq, pisoq sioqqullugu qanoq ililluni paasisimagini U4-p I2 ”rulle”-rniaraa. Unner-

luutigisaq pinerloqataasumit U4-mit qinnuigineqarsimavoq I2 atassuteqarfigeqqullugu kina-

assuseq eqqunngitsoq, U4-p pilersissimasaa, atorlugu, kissaatigisimagamikku I2 anillas-

sasoq. I2 annersarneqareermat aningaasivianillu arsaarneqareermat, unnerluutigisaq taakku 

ilaannit pissarsisimavoq, aningaasivimmiittut assit pissarsiarisimagamigit. 

Unnerluutigisaq pisuutinneqarpoq unioqqutitsisimanermut pinerluttulerinermi inatsisip §-

iisa 112-ianik, §-iisa 13-iat toqqammavigalugu – ujajaanermut peqataaneq. 
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Immikkoortoq 3-mut tunngatillugu unnerluutigisaq pisuunnginnerarpoq, nassuiaalkluni 

pinerloqatinilu, U3, qanoq ilillutik isumaqatigiissimallutik I3 ”rulle”-rniarlugu siu-

nertaralugu hashiutaanik arsaarnissaa. 

U3-p I3 tillussimavaa nunamullu nallartillugu, tamatumanilu unnerluutigisap U1-p kaasar-

fissiorsimavaa nassaaranili, taamaaliornerani U4-p I3-p talii tigummivai. Unnerluutigisat 

paarlaassimapput U3-llu hashi nassaaraa unnerluutigisallu I3-p oqarasuaataa angallattagaq, 

høretelefonii nalunaaqutaalu tigullugit. 

Unnerluutigisaq unnerluutigineqarnerminut pisuutinneqarpoq. 

 

Immikkoortoq 7-imut tunngatillugu eqqartuussisut isumaqarput unnerluussissutaasoq pi-

umasaqaataasunik eqqartuussisarnermi inatsisip §-iisa 437-anik naammassinnissimanngit-

soq, tamatumanilu ilisimannittup I4-p pisoq, soorlu unnerluussissummi taaneqartoq, 

erseqqissaavigisinnaanngilaa, taamaattumillu unnerluutigisaq pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Immikkoortoq 7B-imut tunngatillugu unnerluutigisaq pisuunnginnerarpoq. Ilisimannittoq I4 

nassuiaavoq U2-p qanoq ililluni sioorasaarsimagaani qinnuigalunilu U2-p puiaasaataa 900 

koruunilerlugu pisiarissagaa, taamaattumik unnerluutigisaq pinngitsuutitaavoq. 

 

 

U3: 

Naak unnerluutigisaq ilaannakortumik pisuulluni nassueraluartoq, pisuulluni nassueralu-

artoq, nassuiaateqarluni kiisalu unnerluutigisaaqataasut nassuiaataat kiisalu unnerluussisus-

saatitaasunit eqqartuussisunut saqqummiunneqartut tunngavigalugit, eqqartuussisut isu-

maqatigiillutik isumaqarput unnerluutigisaq pisuusoq unioqqutitsisimanermut 

Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 112-ianik – ujajaaneq – marloriarluni 

Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 114-iani, imm- 1-imik, aamma aqqusinertigut angallan-

nermut inatsisip §-iisa 13-iani, imm. 1-imik – oqaqqaarani atuineq kiisalu ingerlatitsisin-

naatitaanani ingerlatitsineq -ataasiarluni. 

Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 102-anik – tillinneq – marloriarluni 

Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 114-iani, imm. 1-imik – oqaqqaarani atuineq – ataasiar-

luni 

Aqqusinertigut angallannermut inatsisip §-iisa 9-ani, imm. 1-imik, aamma §-iisa 13-iani, 

imm. 1.imik, §-iisa 56-iani, imm. 1, toqqammavigalugu – aalakoorluni ingerlatitsineq 

aamma ingerlatitsisinnaatitaanani ingerlatitsineq – ataasiarluni. 

 

Immikkoortoq 1-imut tunngatillugu unnerluutigisaq ilaannakortumik pisuulluni nassuerpoq, 

nassuiaalluni tamarmiullutik isumaqatigiissimallutik I1 nakuuserfiginiarlugu, taanna inum-

mik atia taasamik pinngitsaaliisimammat. 

I1 tillullugu uppsinneqareermat unnerluutigisap I1 kaasarfissorsimavaa cigaretiuteqarna-

soralugu aammalu nassaaralugu cigaretit puuat aamma ikittaat, taakkulu I1-mit tigusimal-

lugit, kiisalu U1-p I1-p taskia tigusimallugu. 

Eqqartuussisut isumaqarput, pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 112-iani –ujajaaneq, piner-

lunnerup allaaserineqarnerani piumasaqaataanngimmat tamanna siumoortumik isumaqatigi-

innikkut imaluunniit ataatsimut paaseqatigiinnikkut pissasoq, taamaattumillu unner-

luutigisaq unnerluutigineqarnerminut pisuusutut isigineqarpoq. 

 

Unnerluutigisaq unnerluutigineqarnerminut pisuutinneqarpoq. 
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Immikkoortoq 3-mut tunngatillugu unnerluutigisap ilaannakortumik pisuunini nassueru-

tigaa, nassuiaalluni U1-lu isumaqatigiissimallutik I3 ”rulle”-rniarlugu hashiutaanik arsaarni-

arlugu. I3 tillussimavaa nunamullu nallartillugu U1-llu I3 kaasarsissiorsimavaa. Hashi nas-

saaraat, taavalu I3-p oqarasuaataa angallattagaq, høretelefonii nalunaarutaalu tigusimavaat. 

Unnerluurtigisaq unnerluutigineqarnerminut pisuutinneqarpoq. 

 

Immikkoortoq 4-mut tunngatillugu unnerluutigisap pisuunini nassuerutigaa nassuiaallunilu, 

taamaattumik unnerluutigineqarnerminut pisuutinneqarpoq, 

 

Immikkoortoq 5-imut tunngatillugu unnerluutigisap ilaannakortumik pisuunini nassueru-

tigaa, nassuiaallunilu pinerloqartigisaminillu, X2-mit, qanoq ililluni qinnutigineqarsimalluni 

tillinniaqataanissamut, unnerluutigisallu tillissimavai imigassat cigaretsillu. 

Unnerluutigisaq unnerluutigineqarnerminut pisuutinneqarpoq. 

 

Immikkoortoq 8-mut tunngatillugu unnerluutigisap ilaannakortumik pisuunini nassuerutigaa 

nassuiaallunilu, taamaattumik unnerluutigineqarnerminut pisuutinneqarpoq. 

 

Immikkoortoq 9-mut 10-mullu tunngatillugu immikkoortoq 9-mi pisuunini nassuerutigaa 

immikkoortumilu 10-mi ilaannakortumik pisuunini nassuerutigalugu, taavalu nassuiaa-

teqqarluni, taamaattumik immikkoortuni marlunni unnerluutigineqarnerminut pisuutin-

neqarpoq. 

 

U4: 

 

Ilaannakortumik nassuerneq innersuussutigalugu, kiisalu pisuunnginnerarneq, tamatumanilu 

nassuiaalluni, pinerloqataasut nassuiaataat kiisalu unnerluussisussaatitaasunit eqqartuussis-

unut saqumnmniunneqartut tunngavigalugit eqqartuussisut isumaqatigiillutik isumaqarput, 

unnerluutigisaq pisuusoq unioqqutitsisimanernut 

Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 112-ianik – ujajaaneq – marloriarluni 

Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 102-anik – tillinneq . ataasiarluni 

Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 84-iata, imm. 1-ianik – kannguttaattuliorneq – ataasiar-

luni 

 

Unnerluutigisaq pinngitsuutinneqarpoq pinerluittulerinermi inatsisip §-iisa 112-ianik – ujaj-

aaneq – marloriarluni immikkoortuni 7-imi aamma 7B-imi. 

 

Immikkooretoq 1-imut tunngatillugu unnerluutigisap ilaannakortumik pisuunini nassueru-

tigaa, nassuiaalluni isumaqatigiissimallutik I1 nakuuserfiginiarlugu, taassumap inuk atianik 

taaneqartoq pinngitsaalisimammagu. 

I1 tillunneqarluni uppitinneqareersoq, unnerluutigisap I1 nunami nalasoq taliatigut isimmis-

simavaa, tamatumalu kingorna unnerluutigisaq tassanngaanniit qimagussimalluni. Tama-

tuma kingorna unnerluutigisaq I1 arsaarneqarsimavoq taskiminik, taassumalu iluanniittut 

ilaannik unnerluutigisaq pissarsisimavoq. 

Eqqartuussisut isumaqarput, pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 112-iani –ujajaaneq, piner-

lunnerup allaaserineqarnerani piumasaqaataanngimmat tamanna siumoortumik isumaqatigi-

innikkut imaluunniit ataatsimut paaseqatigiinnikkut pissasoq, taamaattumillu unner-

luutigisaq unnerluutigineqarnerminut pisuusutut isigineqarpoq. 

Unnerluutigisaq unnerluutigineqarnerminut pisuusutut isigineqarpoq. 
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Immikkoortoq 2-mut tunngatillugu unnerluutigisap ilaannakortumik pisuunini nassueru-

tigaa, nassuiaalluni I2 qanoq ilillugu ”rulle”-rniarlugu, tassungalu atatillugu unnerluutigisaq 

eqqunngirsumik kinaassutsimik pilersitsisimavoq, taannalu atorlugu U1-p I2 qinnu-

igisimavaa anillaqqullugu. Unnerluutigisap nalunngilaa arnaq I2-p assiutigigaa, taannalu un-

nerluutigisap assut pilerigisarivaa. 

Unnerluutigisap I2 ajassimavaa aalajangerlugulu tigummillugu, tamatumalu kingorna piner-

loqataata, U2-p, I2 tillussimavaa seeqqormillugulu niaquatígut timaatigullu, tamatumalu 

nalaani I2p aningaasivia tigusinnarlugu tassanngaanniit arpallutik qimagussimallutik. 

Unnerluutigisaq unnerluutigineqarnerminut pisuutinneqarpoq. 

 

Immikkoortoq 7-imut tunngatillugu eqqartuussisut eqqartuussisut isumaqarput unnerluussis-

sutaasoq piumasaqaataasunik eqqartuussisarnermi inatsisip §-iisa 437-anik naammassinnis-

simanngitsoq, tamatumanilu ilisimannittup I4-p pisoq, soorlu unnerluussissummi taa-

neqartoq, erseqqissaavigisinnaanngilaa, taamaattumillu unnerluutigisaq pinngitsuutinneqar-

poq. 

 

Immikkoortoq 7B-imut tunngatillugu unnerluutigisaq pisuunnginnerarpoq. Ilisimannittoq I4 

nassuiaavoq U2-p qanoq ililluni sioorasaarsimagaani qinnuigalunilu U2-p puiaasaataa 900 

koruunilerlugu pisiarissagaa, taamaattumik unnerluutigisaq pinngitsuutitaavoq. 

 

Immikkoortoq 8-mut tunngatillugu unnerluutigisap ilaannakortumik pisuunini nassueru-

tigaa, taamaattumillu unnerluutigisaq unnerluutigineqarnerminut pisuutinneqarpoq. 

 

Immikkoortoq 11-mut tunngatillugu unnerluutigisaq pisuunnginnerarpoq, tassungalu suli-

ami pinerlisaq I8 eqqartuussisunut oqaaqqissaarneqareerluni nassuiaavoq, pisoq qanoq ilil-

luni pisimanersoq. 

Unnerluutigisaq unnerluutigineqarnerminut pisuutinneqarpoq. 

 

U5: 

Naak unnerluutigisaq ilaannakortumik nassueraluartoq aamma nassueraluartoq, tamatuma-

nilu nassuiaataa, pinerloqataasullu nassuiaataat kiisalu unnerluussisussaatitaasunit 

eqqartuussisunut saqqummiunneqartut tunngavigalugit, eqqartuussisut isumaqatigiillutik 

isumaqarput, unnerluutigisaq pisuusoq unioqqutitsisimanernut 

Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 112-ianik – ujajaaneq – ataasiarluni 

Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 101-anik – tillinneq – ataasiarluni 

Unnerluutigisaq pinngitsuutinneqarpoq pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 112-ianik – ujaj-

aaneq – marloriarluni (immikkoortoq 7-imi aamma 7B-imi). 

 

Immikkoortoq 1-imut tunngatillugu unnerluutigisaq ilaannakortumik pisuunini nassueru-

tigaa, nassuiaallunilu tamarmik isumaqatigiissimallutik  

 

I1 nakuuserfiginiarlugu, taassumap inuk atianik taaneqartoq pinngitsaalisimammagu. 

I1 tillunneqarluni uppitinneqareersoq, unnerluutigisap I1 nunami nalasoq taliatigut isimmis-

simavaa, tamatumalu kingorna unnerluutigisaq tassanngaanniit qimagussimalluni. Tama-

tuma kingorna unnerluutigisaq I1 arsaarneqarsimavoq taskiminik, taassumalu iluanniittut 

ilaannik unnerluutigisaq pissarsisimavoq. 
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Eqqartuussisut isumaqarput, pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 112-iani –ujajaaneq, piner-

lunnerup allaaserineqarnerani piumasaqaataanngimmat tamanna siumoortumik isumaqatigi-

innikkut imaluunniit ataatsimut paaseqatigiinnikkut pissasoq, taamaattumillu unner-

luutigisaq unnerluutigineqarnerminut pisuusutut isigineqarpoq. 

Unnerluutigisaq unnerluutigineqarnerminut pisuusutut isigineqarpoq. 

 

Immikkoortoq 7-imut tunngatillugu eqqartuussisut eqqartuussisut isumaqarput unnerluussis-

sutaasoq piumasaqaataasunik eqqartuussisarnermi inatsisip §-iisa 437-anik naammassinnis-

simanngitsoq, tamatumanilu ilisimannittup I4-p pisoq, soorlu unnerluussissummi taa-

neqartoq, erseqqissaavigisinnaanngilaa, taamaattumillu unnerluutigisaq pinngitsuutinneqar-

poq. 

 

Immikkoortoq 7B-imut tunngatillugu unnerluutigisaq pisuunnginnerarpoq. Ilisimannittoq I4 

nassuiaavoq U2-p qanoq ililluni sioorasaarsimagaani qinnuigalunilu U2-p puiaasaataa 900 

koruunilerlugu pisiarissagaa, taamaattumik unnerluutigisaq pinngitsuutitaavoq. 

 

Immikkoortoq 8-mut tunngatillugu unnerluutigisap ilaannakortumik pisuunini nassueru-

tigaa, taamaattumillu unnerluutigisaq unnerluutigineqarnerminut pisuutinneqarpoq. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

U1: 

 

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput, pineqaatissiissutissamik aalajangiiniarnermi 

pingaartutut isigineqassasoq, unnerluutigisaq piffissami sivikitsumi arlaleriarluni ujajaasi-

manera, tamannalu eqqartuussisut sakkortulisaatitut isigaat. Tamatuma saniatigut eqqartuus-

sisut unnerluutigisap inuusuttuaraanera pingaartutut isigaat, taamatuttaarlu suliami taku-

neqarsinnaanngilaq unnerluutigisaq ikiorsiissutaasunik pineqaatissinneqarsimanngitsoq 

pisup siulliup 21. januaari 2020-mi kingorna, pisullu tullia aatsaat qaammatit sisamat qaan-

giummata pisimasoq. 

 

Unnerluutigisaq immikkoortuni marlunni ujajaanermut pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Unnerluutigisaq maannakkut pisortanit ikiorserneqarpoq ajunngitsumik ingerlalernissaa 

anguniarlugu, taamaattumik eqqartuussisut pineqaatissiiniarnerminni pingaartutut isigaat 

unnerluutigisap ukiui aamma inuttut atugai, 

 

Pineqaatissiissut aalajangerneqarpoq pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 152-iani, imm. 1 

aamma 2, malillugit, tassalu inunnik isumaginnittussaatitaasunit nakkutigisaaneq ukiuni 

marlunni. 

 

U3: 

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput, pineqaatissiissutissap aalajangerniarnerani 

pingaartutut isigineqassasoq, unnerluutigisaq kingullerpaamik eqqartuussuteqarfigineqarmat 

ulloq 14. maaji 2020 inunnik isumaginnittussaatitaasunit nakkutigisaanermik ukiuni 

pingasuni. 

Taamaattumik eqqartuussisut isumaqarput, eqqartuussut taanna atortuutiinnarneqassasoq, 

pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 124-at toqqammavigalugu, tamatumanissaaq ilassutitut 
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akiliisitsissut, § 127-mi, imm. 2, toqqammavigalugu kiisalu ingerlatitsisinnaajunnaarsitaa-

neq. 

 

U4: 

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput, pineqaatissiissutissamik aalajangiiniarnermi 

pingaartutut isigineqassasoq, unnerluutigisaq piffissami sivikitsumi arlaleriarluni ujajaasi-

manera, tamannalu eqqartuussisut sakkortulisaatitut isigaat. Tamatuma saniatigut eqqartuus-

sisut unnerluutigisap inuusuttuaraanera pingaartutut isigaat, taamatuttaarlu suliami taku-

neqarsinnaanngilaq unnerluutigisaq ikiorsiissutaasunik pineqaatissinneqarsimanngitsoq 

pisup siulliup 21. januaari 2020-mi kingorna, pisullu tullia aatsaat qaammatit sisamat qaan-

giummata pisimasoq. 

 

Unnerluutigisaq immikkoortuni marlunni ujajaanermut pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Unnerluutigisap ajunngitsumik ingerlalernissani anguniarsaraa, taamaattumik eqqartuussisut 

pineqaatissiiniarnerminni pingaartutut isigaat unnerluutigisap inuusuttuaraanera aamma 

inuttut atugai. 

 

Pineqaatissiissut aalajangerneqarpoq pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 152-iani, imm. 1 

aamma 2, malillugit, taamaattumik inunnik isumaginnittussaatitaasunit nakkutigisaaneq uki-

uni marlunni. 

 

U5: 

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput, pineqaatissiissutissap aalajangerniarnerani 

pingaartutut isigineqassasut unnerluutigisap inuusuttuaraanera kiisalu ujajaanerni marlunni 

pinngitsuutitaanera. 

 

Unnerluutigisap ajunngitsumik ingerlalernissani anguniarsaraa, taamaattumik eqqartuussisut 

pineqaatissiiniarnerminni pingaartutut isigaat unnerluutigisap inuusuttuaraanera aamma 

inuttut atugai. 

 

Pineqaatissiissut aalajangerneqarpoq pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 152-iani, imm. 1 

aamma 2, malillugit, taamaattumik inunnik isumaginnittussaatitaasunit nakkutigisaaneq uki-

uni marlunni. 

 

 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U1 eqqartuunneqarpoq inunnik isumaginnittussaatitaasunit nakkutigisaanermik ukiuni mar-

lunni, pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 152-iani, imm. 1 aamma 2, toqqammavigalugit. 

 

U3 eqqartuunneqarpoq: 

1. Qeqqata Eqqartuussiviata eqqartuussutaa ulloq 14. maaji 2020-meersoq atortuutiin-

narneqarpoq. 

2. Ilassutitut akiliisitsissut annertussuteqartoq 12.000 koruuninik. 
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3. Ingerlatitsisinnaanermut allagartaajagaaneq piffissami misiligaaffiusumi naggataaru-

taasumik eqqartuussutip ulluaniit ukiunik pingasunik sivisussusilimmik utaqqisin-

neqartussaq, aqqusinertigut angallannermut inatsisip §-iisa 59-iani, imm. 1-imi, no. 3, 

imm. 3-lu, toqqammavigalugit. 

4. Spar Qiviarfik sinnerlugu piumasaqaatigineqarpoq taarsiissutissat annertussuseqartut 

19.794,19 koruunit (immikkoortoq 5). 

 

U4 eqqartuunneqarpoq inunnik isumaginnittussaatitaasunit nakkutigisaanermik ukiuni mar-

lunni, pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 152-iani, imm. 1 aamma 2, toqqammavigalugit. 

 

U5 eqqartuunneqarpoq inunnik isumaginnittussaatitaasunit nakkutigisaanermik ukiuni mar-

lunni, pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 152-iani, imm. 1 aamma 2, toqqammavigalugit. 

 

Naalagaaffiup aningaaseriviata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

 

 

 

Ib Lennert Olsen 

Kredsdommer 

 

 
D O M 

 

afsagt af Qeqqa Kredsret den 9. juli 2020 

 

Rettens nr. 949/2020  

Politiets nr. 5508-97646-00002-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

cpr-nummer […]2004-[…], 

T3 

cpr-nummer […]2003-[…], 

T4 

cpr-nummer […]2004-[…] og  

T5 

cpr-nummer […]2004-[…] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 15. juni 2020. 

 

T1, T3, T4, T5 tiltalt for overtrædelse af: 

 

Forhold 1 

Angår alle de tiltalte samt T2, hvis sag behandles særskilt 
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Kriminalovens § 112 – Røveri 

Ved den 21. januar 2020 ca. kl. 23.40 på Glahnip Aqq. i Sisimiut, i forening og efter forud-

gående aftale eller fælles forståelse, for derigennem at skaffe sig eller andre uberettiget vin-

ding, at have forøvet vold mod V1 og frataget hans rygsæk indeholdende en bærbar compu-

ter af mærket ’Lenovo’ samt diverse slikvarer, idet T4 sparkede V1 en gang på kroppen og 

Broberg slog ham flere gange i ansigtet med knyttet hånd, så han væltede ned på jorden, 

hvorefter alle de tiltalte tildelte V1 både knytnæveslag, spark og tramp i hovedet og på krop-

pen, hvorefter T1 og T3 tog V1s taske, da de alle forlod stedet. 

 

Forhold 2 

For så vidt angår: T1, T4 og T2 hvis sag behandles særskilt 

Kriminallovens § 112, for så vidt angår T1 jf. 13 – Gaderøveri og medvirken hertil 

Ved den 14. april 2020 ca. kl. 03.15 på adressen Deichmannip Aqq. […] i Sisimiut på gaden 

ud for blokken i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse, og for så vidt 

angår T1 ved tilskyndelse, råd eller dåd, under anvendelse af vold og med henblik på at 

skaffe sig eller andre uberettiget vinding, at have frarøvet V2 en tegnebog, idet T1 via en 

falsk Facebookprofil lokkede V2 ud på gaden, hvor T2 og T4 opsøgte og T2 sparkede ham i 

ryggen og T4 skubbede ham så V2 faldt til jorden, hvorefter T4 fastholdt ham på jorden, 

mens T2 og til dels T2 tildelte V2 knytnæveslag og spark i ansigtet og på kroppen, hvorefter 

de fratog V2 en pung indeholdende diverse betalingskort. 

 

Forhold 3 

For så vidt angår: T1 og T3 

Kriminallovens § 112, stk. 1 – Gaderøveri 

Ved den 19. april 2020 mellem ca. kl. 00.00 og kl. 00.30 i Umiivitsiaq t-kryds i Sisimiut, i 

forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse, ved vold eller trussel om øjeblik-

kelig anvendelse af vold, med henblik på at skaffe sig eller andre uberettiget vinding, at 

have væltet den 15-årige V3 omkuld, så han faldt ned på jorden, hvor de tildelte ham knyt-

næveslag og holdt ham fast samt fratog ham sin mobiltelefon, armbåndsur, høretelefoner og 

en ukendt mindre mængde hash. 

 

Forhold 4 

For så vidt angår: T3 og T2 hvis sag behandles særskilt 

T2  

Kriminallovens § 114, stk. 1 og færdselslovens 13, stk. 1 – Brugstyveri samt kørsel 

uden førerret 

Ved den 19. februar 2019 mellem ca. kl. 00.00 og kl. 08.00, i forening og efter forudgående 

aftale eller fælles forståelse med T4, der på gerningstidspunktet var under den kriminelle 

lavalder, at have brugsstjålet personbil med reg. Nr. GL[…] med rette nøgle og skiftedes til 

at føre bilen under kørsel rundt i Sisimiut, selvom de ikke havde erhvervet kørekort. 



 42 

 

Forhold 5 

For så vidt angår: T3 

Kriminallovens § 102 – Tyveri 

Ved den 18. marts 2019 ca. kl. 02.40 på adressen Nikkorsuit i Spar Qiviarfik i Sisimiut, i 

forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse med X2 og X3, hvis sag behand-

les særskilt, uberettiget at have skaffet sig adgang til forretningen ved at brække hoveddøren 

op med et medbragt koben og derved ødelagt og tilegnet sig ikke under 18 flasker spiritus 

og ikke under 450 cigaretter til en samlet værdi af ikke under 19.794,19 kr. 

 

Forhold 7 

For så vidt angår T2 hvis sag behandles særskilt for hele perioden. 

 For så vidt angår T5 for perioden efter den 18. maj 2019  

For så vidt angår T4 for perioden efter den 26. juni  

For så vidt angår: T1 for perioden efter den 4. september 2019  

Kriminallovens § 112, stk. 1 – Røveri 

Ved flere gange i tidsrummet mellem den 1. februar 2019 og den 28. december 2019 for-

skellige steder i Sisimiut, i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse, ved 

vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold og med henblik på at skaffe sig eller 

andre uberettiget vinding, at have stjålet cigaretter fra V4, født i september 2002, idet de ad 

flere omgange passede V4 op ved fremsættelse af trusler og under anvendelse af den i situa-

tionen liggende trussel om vold, at have formået at få V4 til at give dem cigaretter til en 

ukendt værdi. 

 

7A 

Udskilt. 

 

Forhold 7B 

For så vidt angår:T1, T5, T4 og T2 hvis sag behandles særskilt 

Kriminallovens § 112 – Røveri 

Ved den 28. december 2019 ca. kl. 02.30 ved TelePost, Aqqusinersuaq 4B og Grønlands-

BANKEN, Kaaleeqqap Aqq. 4 i Sisimiut, i forening og efter forudgående aftale eller fælles 

forståelse, ved vold eller trussel om øjeblikkelig anvendelse af vold, at have stjålet 900 kr. 

fra V4 samt fået ham til at betale for en taxakørsel, idet de formåede at få V4 med i en taxa 

fra TelePost til GrønlandsBANKEN, hvor de under anvendelse af trusler samt under udnyt-

telse af den situationen underliggende trussel om vold, fik V4 til at betale for taxaturen samt 

formåede at få ham til at hæve 900 kr. fra en hæveautomat i banken, hvilket penge han her-

efter overdrog til T2 i bytte for en spiritusflaske indeholdende vand. 

 

Forhold 8 



 43 

For så vidt angår: T3, T5 og T4  

Kriminallovens § 102 – Tyveri 

Ved den 11. januar 2020 ca. kl. 18.45 ved busstoppestedet foran værtshuset Kukkukooq i 

Sisimiut, i forening og efter forudgående aftale eller fælles forståelse, at have stjålet tilhø-

rende V5, idet de tiltalte sammen fulgte efter V5, hvorefter T5 tog tasken og løb fra stedet 

med de to andre tiltalte, som han delte taskens indhold med, i form af bl.a. sodavand og 

kontanter. 

 

Forhold 9 

For så vidt angår: T3  

Kriminallovens § 114, stk.1 – Brugstyveri 

Ved den 1. februar 2020 uberettiget at have gjort brug af varebil med regn.nr. GL[…] til 

kørsel fra Salliaq til Adammip Aqquserna i Sisimiut. 

 

Forhold 10 

For så vidt angår: T3  

Færdselslovens § 9, stk. 1 og § 13, stk. 1, jf. § 56. 1 – Spirituskørsel og kørsel uden fø-

rerret 

Ved på samme tid og sted som i forhold 9, at have ført den i forhold 9 nævnte varebil uden 

at have erhvervet kørekort samt at have ført samme køretøj efter at have indtaget spiritus i et 

sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen oversteg 

0,50%o. 

 

Forhold 11 

For så vidt angår: T4  

Kriminallovens § 84, stk. 1 – Blufærdighedskrænkelse 

Ved den 11.maj 2020 ca. kl. 2200-2230 ud for Qeeqi […] i Sisimiut, at have gået hen til V8 

og befølt sit eget lem uden på tøjet og lavet kysselyde mens han kiggede på hende samt efter 

V8 var gået indenfor i sin stue, at have påkaldt sig hendes opmærksomhed ved stenkast mod 

hendes stuevindue, og herefter gjort tegn til samleje med sine hænder, hvilket var egnet til at 

krænke blufærdigheden hos V8. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

 

T1 

1. Anbringelse i anstalt i 1 år og 3 måneder. 

 

T3 

1. Anbringelse i anstalt i 6 måneder 
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2. Tillægsbøde på 12.000 kr. 

3. Betinget frakendelse i førerretten med en prøvetid på 3 år regnet fra endelig dom, jf. 

færdselslovens § 59, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 3. 

4. Der nedlægges påstand om erstatning på 19.794,19 kr. på vegne af Spar Qiviarfik 

(forhold 5). 

 

T4 

1. Anbringelse I anstalt I 1 år 

 

T5 

1. Anbringelse i anstalt i 9 måneder 

 

Der tages forbehold for påstand om erstatning på vegne af V1 (forhold 1), V2 (forhold 2), 

V3 (forhold 3), X12 (forhold 5), V4 (forhold 7, 7A og 7B) og V5 (forhold 8) 

 

T1 har nægtet sig skyldig i forhold 1, 2,3,7, 7B. 

 

T3 har delvis erkendt sig skyldig forhold 1, 3, 5, 8, 10, og erkendt sig skyldig i forhold, 4, 9. 

 

T4 har nægtet sig skyldig i forhold 7 og 7B, 11, erkender delvis skyldig i forhold 1, 2, 8 

 

T5 har delvis erkendt sig skyldig i forhold 1, nægter sig skyldig i forhold 7, 7B, erkender sig 

skyldig i forhold 8. 

 

T1 har fremsat påstand om frifindelse for røveri i forhold 1, men dom for vold og tyveri, 

dom for medvirken til vold i forhold 2, delvis skyldig i forhold 3, frifindelse i forhold 7 og 

7B, samt tilsyn af de sociale myndigheder jf. kriminallovens § 152 i 2 år. 

 

T3 har fremsat påstand om frifindelse i forhold 1, forhold 3, forhold 8 samt dom til tilsyn af 

de sociale myndigheder jf. kriminallovens § 152 i 2 år. 

 

T4 har fremsat påstand om frifindelse for røveri i forhold 1 men dom for vold, frifindelse i 

forhold 7 og 7B, delvis skyldig i forhold 8, frifindelse i forhold 11, samt dom til tilsyn af de 

sociale myndigheder jf. kriminallovens § 152 

 

T5 har fremsat påstand om frifindelse i forhold 1, i forhold 7 og forhold 7B samt dom til til-

syn at det sociale myndigheder jf. kriminallovens § 152 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T1, T3, T4, T5, og vidneforklaring af V1, V2, V3, 

V4, V5, V6, V7, V8  

 

Tiltalte, T1, T3, T4, T5, har afgivet forklaring den 7. juli 2020. Forklaringen er refereret i 

retsbogen således:  
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V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7 og V8 har afgivet forklaring den 8. juli 2020.  Forklaringen er 

refereret i retsbogen således:  

 

Dokumenter 

 

Der er forelagt udtalelser fra Qeqqata Kommunia af den 8. juli 2020 med hensyn til T5, T4, 

T3, og T1 om at de fra kommunen er villig til at påtage sig tilsyn af dem ved eventuelt dom 

til tilsyn af de sociale myndigheder. 

 

 

Udtalelser fra kriminaforsorgen: 

Der forelå personundersøgelse af den 08.07.20 af T1, hvilket fremgår under konklusionen: 

 

”Da sigtede er under 18 år anbefaler Kriminalforsorgen en dom til særlig hjælpeforanstalt-

ninger over for unge med vilkår om tilsyn af de sociale myndigheder, jf. kriminallovens 

kap. 32.” 

 

Der forelå personundersøgelse af den 08.07.20 af T5, hvilket fremgår under konklusion føl-

gende: 

  

” På grund af sigtede unge alder anbefaler kriminalforsrogen dom til særlig hjælpeforan-

staltninger over for unge efter kriminallovens § 152.” 

 

Der forelå personundersøgelse af den 08.07.20 af T3, hvilket fremgår under konklusion føl-

gende: 

 

”På grund af sigtede unge alder anbefaler kriminalforsrogen dom til særlig hjælpeforanstalt-

ninger over for unge efter kriminallovens § 152 

Eller 

Finder retten at sagen kan afgøres med en samfundstjeneste samt anbefales en dom til tilsyn, 

idet der vurderes at være behov for tilsyn.” 

 

Der forelå personundersøgelse af den 08.07.20 af T4, hvilket fremgår under konklusion føl-

gende: 

 

”På grund af sigtede unge alder anbefaler kriminalforsrogen dom til særlig hjælpeforanstalt-

ninger over for unge efter kriminallovens § 152 

Eller 

Finder retten at sagen kan afgøres med en samfundstjeneste samt anbefales en dom til tilsyn, 

idet der vurderes at være behov for tilsyn.” 

 

  

Personlige oplysninger 

T1 ses ikke tidligere foranstaltet. 

 

T3 er tidligere foranstaltet, senest ved dom af den 14,. maj 2020 idømt tilsyn af de sociale 

myndigheder med hjælpeforanstaltninger efter den sociale lovgivning, herunder at den 
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dømte undergiver sig de forskrifter, de sociale myndigheder pålægger. Længste tiden for 

foranstaltningen fastsættes til 3 år. 

 

T4 ses ikke tidligere foranstaltet. 

 

T5 ses ikke tidligere foranstaltet. 

 

T1´s værge, X10 har om sine personlige forhold forklaret, at hun i 2018 oktober havde be-

mærket at T1 ikke passer sin skole mere, hun har forsægtet at han havde problemer med 

hashrygning, først 4-5 måneder efter har hun accepteret problemet og T1 har meddelte 

hende at han ikke kan holde op med rygningen. I februar 2019 kom han ud af skolen, ud af 

9 kl. hun har gentagende gange henvendt sig i socialforvaltningen for at søge hjælp men der 

kommer ikke noget hjælp, hun har hørt at man ikke har penge til sådanne noget hjælp fra 

kommunen. Hun har rettet henvendelse i Allorfik og begyndt at være med på facebook 

gruppen ang. Dem med sådanne problemer, hvor hun fik vejledning. Hun begyndte at tale 

med sin søn om hans problemer med hash, Allorfik begyndte at hjælpe men ikke med mis-

brug problemer, men samtale med T. Han er nu glad og har erkendt sin hashmisbrug. Han 

var eller begyndt at gå hjemmefra uden at sige noget, men siger nu om hvordan han kan 

komme ud af sit problem, og her hjælper allorfik ham   

 

T3 har om sine personlige forhold forklaret, at han i dag vil gå sine egne veje, har eller søgt 

uddannelse men har ikke fået svar, hvorfor han i dag vil være fisker og fisker den dag i dag. 

Han samler sammen til at kunne købe sin egen båd.  

 

T4 har om sine personlige forhold forklaret, at han er startet på samtaler med afdelingen for 

familie i kommunen. Han forældres skilsmisse og samtidig hans bedstemors død har slået 

hård ned på ham. I fremtiden vil han gå på søfartsskole og uddanne sig inden for søfart hos 

RAL. 

Værge, X11 forklarede ang. T4 at han har fuldt godt med i skolen, men efter deres separa-

tion med sin mand og T4s bedstemors død har taget hård på ham. Han har været flyttet til en 

anden klasse og forsøgte at komme tilbage til sin klasse igen, men det har været svært for 

ham, hun har ellers søgt om hjælp ved kommunen. T4 har deltaget i program for unge 

”Time og Asimi” og skal her til sommer være med i Assaqutaq for unge mellem 12-17 år 

ang. Emnet et værdig liv. T4 går til samtale i kommunen.  

 

T5 har om sine personlige forhold forklaret, at han i dag har fået sig en læreplads som tøm-

rer og er optaget på skole, han arbejder i dag hos den tømrerfirma hvor han har fået praktik-

plads. Han vil uddannes som tømrer. Han holdt op med kriminalitet i februar da han be-

gyndte at arbejde. Han bruger ikke rusmidler i dag.  

 

 

Parternes synspunkter 

 

 

Sagsbehandlingstid 

Anklageskriftet er dateret den 12. juni 2020 og modtaget i retten den 17. juni 2020 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 
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Om skyldspørgsmålet 

 

T1: 

Til trods for at tiltalte har nægtet sig skyldig i samlede rejste tiltaler mod ham, forklaret, 

samt de af de andre medtiltalte afgivne forklaring, vidneforklaringer samt de anklagemyn-

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

overtrædelse af 

Kriminallovens § 112 – røveri – i 2 tilfælde 

Kriminallovens § 112 jf. § 13 – medvirken til røveri – i 1 tilfælde 

Tiltalte frifindes for kriminallovens § 112 – røveri – i 2 tilfælde (forhold 7 og 7B) 

 

Med hensyn til forhold 1, har tiltalte nægtet sig skyldig, forklaret hvorledes at de var enige 

om at forøve vold mod V1, som de havde hørt har begået voldtægt. Tiltalte har erkendt at 

have tildelt V1 et knytnæveslag. 

Medgerningsmand, T3 har til retten forklaret hvorledes at tiltalte tog V1s taske fra ham 

mens V1 lå ned på jorden. Indholdet af tasken, herunder slik fik alle del af bag efter. Det i 

tiltalen nævnte, ”efter forudgående aftale eller fælles forståelse” med hensyn til røveri er 

ikke for retten bevist. 

Det er rettens opfattelse at der i henhold til ordlyden af gerningsindholdet af kriminallovens 

§ 112 – røveri, ikke er påkrævet at dette skal ske efter forudgående aftale eller fælles forstå-

else, hvilket tiltalte kendes skyldig i den rejst tiltale.  

 

Med hensyn til forhold 2 har tiltalte nægtet sig skyldig, tiltalte har forklaret hvorledes at han 

før hændelsen, havde fået kendskab til at T4 ville ”rulle” V2. Tiltalte var fra medgernings-

manden, T4 anmodet om at kommunikere med V2 via en falsk profil, som T4 havde opret-

tet, idet man ønskede at få V2 ud. Efter at V2 var blevet slået ned og frataget hans tegnebog, 

fik tiltalte del heraf, idet han fik de billede der var i tegnebogen. 

Tiltalte kendes skyldig i overtrædelse af krimninallovens § 112, jf. § 13 – medvirken til rø-

veri. 

 

Med hensyn til forhold 3 har tiltalte nægtet sig skyldig, forklarede hvorledes at han og med-

gerningsmanden, T3 var enige om at ”rulle” V3 med en hensigt at ville fratage ham de hash 

han havde. 

T3 tildelte V3 knytnæveslag og lagde ham ned på jorden, herunder undersøgte tiltalte V3s 

lommer med faldt ikke noget, imens holdt T3 V3 fast i hans arme. De tiltalte skiftede og T3 

fandt hashen og tiltalte tog V3s mobil, høretelefoner samt ur. 

Tiltalte kendes skyldig i den rejste tiltale. 

 

Med hensyn til forhold 7 har retten tillagt den rejste tiltale som værende ikke at opfylde de 

krav der stilles i henhold til retsplejelovens § 437, herunder har den i sagen vidne, V4 ikke 

kunne frembringe klarhed over de hændelser som er nævnt i tiltalen, hvilket tiltalte frifin-

des. 

 

Med hensyn til forhold 7B, har tiltalte nægtet sig skyldig. Vidnet V4 har forklaret hvorledes 

at det er T2 der truede ham og bad ham om at købe hans flaske for kr. 900, hvilket tiltalte 

frifindes. 
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T3: 

Til trods for at tiltalte har erkendt sig delvis skyldig, erkendt sig skyldig, forklaret samt for-

klaringer af medgerningsmænd samt de af anklagemyndigheden for retten fremførte, er det 

et enig rets opfattelse at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af 

Kriminallovens § 112 – røveri – i 2 tilfælde 

Kriminallovens § 114, stk. 1 og færdselslovens § 13, stk. 1  – brugstyveri samt kørsel uden 

førerret – i 1 tilfælde. 

Kriminallovens § 102 – tyveri – i 2 tilfælde 

Kriminallovens § 114, stk. 1 – brugstyveri – i 1 tilfælde 

Færdselslovens § 9, stk. 1 og § 13, stk. 1 jf. § 56, stk. 1 – sprituskørsel og kørsel uden føre-

ret – i 1 tilfælde. 

 

Med hensyn til forhold 1 erkendte tiltalte delvis skyldig, forklarede at de alle var enige om 

at forøver vold mod V1, idet han skulle have begået voldtægt mod et navngivet person.  

Efter at V1 var blevet slået ned, undersøgte tiltalte V1s lommer for cigaretter og fandt en ci-

garetpose og en lighter som han tog fra V1, hvor i at T1 fratog V1 hans taske. 

Det er rettens opfattelse at der i henhold til ordlyden af gerningsindholdet af kriminallovens 

§ 112 – røveri, ikke er påkrævet at dette skal ske efter forudgående aftale eller fælles forstå-

else, hvilket tiltalte kendes skyldig i den rejst tiltale.  

 

Tiltalte kendes skyldig i den rejste tiltale. 

 

Med hensyn til forhold 3 erkendte tiltalte sig delvis skyldig, forklarede at han og T1 var 

enige om at rulle V3 for at ville fratage ham hans hash. Han tildelte V3 knytnæveslag og 

lagde ham ned på jorden og T1 undersøgte V3s lommer. De fandt hashen som de tog sam-

men med V3s mobil, hørertelefoner samt ur. 

Tiltalte kendes skyldig i den rejste tiltale. 

 

Med hensyn til forhold 4 har tiltalte erkendt sig skyldig forklaret, hvilket han kendes skyldig 

i den rejste tiltale. 

 

Med hensyn til forhold 5 har tiltalte erkendt sig delvis skyldig, forklaret hvorledes at han var 

af medgerningsmanden, X2 var blevet bedt om at være med til indbruddet hvor tiltalte tileg-

nede sig spiritus og cigaretter. 

Tiltalte kendes skyldig i den rejste tiltale. 

 

Med hensyn til forhold 8 har tiltalte erkendt sig delvis skyldig forklaret, hvilket han kendes 

skyldig i den rejste tiltale. 

 

Med hensyn til forhold 9 og 10 har han erkendt sig skyldig i forhold 9 men erkendt sig del-

vis skyldig i forhold 10, herunder afgivet forklaring, hvilket han kendes skyldig i begge for-

hold som rejst. 

 

T4: 
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Under henvisning til delvis erkendelse, samt nægtelse herunder forklaret, forklaringer fra 

medgerningsmænd samt de af anklagemyndigheden for retten fremførte, er det et enig rets- 

opfattelse at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af  

Kriminallvoens § 112 – røveri – i 2 tilfælde 

Kriminallovens § 102 – tyveri – i 1 tilfælde 

Kriminallvoens § 84, stk. 1 – blufærdighedskrænkelse- i 1 tilfælde. 

Tiltalte frifindes for kriminallovens § 112 – røveri – i 2 tilfælde (forhold 7 og 7B) 

 

Med hensyn til forhold 1 erkendte tiltalte delvis skyldig, forklarede at de alle var enige om 

at forøver vold mod V1, idet han skulle have begået voldtægt mod en navngivet person.  

Efter at V1 var blevet slået ned, hvortil tiltalte sparkede V1 i hans arm mens han lå ned på 

jorden, hvorefter han forlod stedet. Herefter fik tiltalte del af det der var i V1s taske som var 

blevet taget fra V1. 

Det er rettens opfattelse at der i henhold til ordlyden af gerningsindholdet af kriminallovens 

§ 112 – røveri, ikke er påkrævet at dette skal ske efter forudgående aftale eller fælles forstå-

else, hvilket tiltalte kendes skyldig i den rejst tiltale.  

Tiltalte kendes skyldig i den rejste tiltale. 

 

Med hensyn til forhold 2, har tiltale erkendt sig delvis skyldig, forklaret hvorledes at de ville 

rulle V2, hertil have tiltalte oprettet et falsk profil, hvilket han anmodede T1 om at få V2 ud. 

Tiltalte var vidende om at V2 var i besiddelse af billede af en kvinde han kende som tiltalt 

ville have fat i. 

Tiltalte skubbede V2 og holdt ham fast, hvorefter at medgerningsmand, T2 tildelte V2 knyt-

næveslag og knæspark i hans hoved og krop, og herunder fik fat i V2s tegnebog og løb fra 

stedet. 

Tiltalte kendes skyldig i den rejste tiltale. 

 

Med hensyn til forhold 7 har retten tillagt den rejste tiltale som værende ikke at opfylde de 

krav der stilles i henhold til retsplejelovens § 437, herunder har den i sagen vidne, V4 ikke 

kunne frembringe klarhed over de hændelser som er nævnt i tiltalen, hvilket tiltalte frifin-

des. 

 

Med hensyn til forhold 7B, har tiltalte nægtet sig skyldig. Vidnet V4 har forklaret hvorledes 

at det er T2 der truede ham og bad ham om at købe hans flaske for kr. 900, hvilket tiltalte 

frifindes. 

 

Med hensyn til forhold 8 har tiltalte erkendt sig delvis skyldig forklaret, hvilket han kendes 

skyldig i den rejste tiltale. 

 

Med hensyn til forhold 11, har tiltalte nægtet sig skyldig, hertil har den i sagen forurettede 

V8 til retten forklaret efter formaning, hvorledes at hændelsen skete. 

Tiltalte kendes skyldig i den rejste tiltale.  

 

 

T5: 

Til trods for det delvise erkendelse og erkendelse, herunder forklaring, forklaringer fra med-

gerningsmænd samt de af anklagemyndigheden for retten fremførte, er det et enig rets opfat-

telse at tiltalte har gjort sig skyldig i overtrædelse af  
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Kriminallovens § 112 – røveri – i 1 tilfælde 

Kriminallovens § 102 – tyveri – i 1 tilfælde. 

Tiltalte frifindes for kriminallovens § 112 – røveri – i 2 tilfælde ( forhold 7 og 7B) 

 

Med hensyn til forhold 1 erkendte tiltalte delvis skyldig, forklarede at de alle var enige om 

at forøver vold mod V1, idet han skulle have begået voldtægt mod et navngivet person.  

Efter at V1 var blevet slået ned, hvortil tiltalte trampede V1 i hans skindeben mens han lå 

ned på jorden, hvorefter han forlod stedet. Herefter fik tiltalte del af de der var i V1´s taske 

som var blevet taget fra V1. 

Det er rettens opfattelse at der i henhold til ordlyden af gerningsindholdet af kriminallovens 

§ 112 – røveri, ikke er påkrævet at dette skal ske efter forudgående aftale eller fælles forstå-

else, hvilket tiltalte kendes skyldig i den rejst tiltale.  

Tiltalte kendes skyldig i den rejste tiltale. 

 

Med hensyn til forhold 7 har retten tillagt den rejste tiltale som værende ikke at opfylde de 

krav der stilles i henhold til retsplejelovens § 437, herunder har den i sagen vidne, V4 ikke 

kunne frembringe klarhed over de hændelser som er nævnt i tiltalen, hvilket tiltalte frifin-

des. 

 

Med hensyn til forhold 7B, har tiltalte nægtet sig skyldig. Vidnet V4 har forklaret hvorledes 

at det er T2 der truede ham og bad ham om at købe hans flaske for kr. 900, hvilket tiltalte 

frifindes. 

 

Med hensyn til forhold 8 har tiltalte erkendt sig delvis skyldig forklaret, hvilket han kendes 

skyldig i den rejste tiltale. 

 

Om foranstaltningen 

 

T1: 

 

I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at 

tiltalte inden for et kort periode begår flere røverier, hvilket retten tillægger dette i skær-

pende retning. 

Retten har endvidere tillagt tiltaltes unge alder, ligesom det i sagen ses at der ikke har været 

noget hjælpe foranstaltninger mod tiltalte ved eventuelt første hændelse sket den 21. januar 

2020, hvor næste hændelse først sker 4 måneder efter. 

 

Tiltalte frifindes for 2 forhold for røveri. 

 

Tiltalte får nu hjælp fra det offentlige og forsøger at komme på ret kurs, hvorfor retten har 

med hensyn til foranstaltning lagt vægt på tiltaltes alder og personlige forhold. 

 

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 152 stk. 1 og 2, og derfor som tilsyn af de 

sociale myndigheder i 2 år.   

 

T3: 

I denne sag finder retten, at der ved valg af foranstaltning navnlig lægges vægt på at tiltalte 

senest fik en dom den 14. maj 2020 til tilsyn af de sociale myndigheder i 3 år.  
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Det er derfor retten opfattelse at denne foranstaltning opretholdes jf. kriminallovens § 124 

herunder tillægsbøde jf. § 127, stk. 2 samt betinget frakendelse af førerretten 

 

T4: 

I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at 

tiltalte inden for et kort periode begår flere røverier, hvilket retten tillægger dette i skær-

pende retning. 

Retten har endvidere tillagt tiltaltes unge alder, ligesom det i sagen ses at der ikke har været 

noget hjælpe foranstaltninger mod tiltalte ved eventuelt første hændelse sket den 21. januar 

2020, hvor næste hændelse først sker 4 måneder efter. 

 

Tiltalte frifindes i 2 forhold for røveri. 

 

Tiltalte forsøger at komme på ret kurs, hvorfor retten har med hensyn til foranstaltning lagt 

vægt på tiltaltes alder og personlige forhold. 

 

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 152 stk. 1 og 2, og derfor som tilsyn af de 

sociale myndigheder i 2 år.   

 

T5. 

I denne sag finder retten, at der ved valg af foranstaltning navnlig lægges vægt på tiltaltes 

alder samt at han frifindes for 2 forhold for røveri. 

 

Tiltalte forsøger at komme på ret kurs, hvorfor retten har med hensyn til foranstaltning lagt 

vægt på tiltaltes alder og personlige forhold. 

 

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 152 stk. 1 og 2, og derfor som tilsyn af de 

sociale myndigheder i 2 år.   

 

 

 

Thi kendes for ret: 

 

T1 idømmes tilsyn af de sociale myndigheder i 2 år jf. kriminallovens § 152, stk. 1 og 2. 

 

T3, idømmes  

2. Den af Qeqqa Kredsret afsagte dom af den 14. maj 2020 opretholdes. 

3. Tillægsbøde på 12.000 kr. 

4. Betinget frakendelse i førerretten med en prøvetid på 3 år regnet fra endelig dom, jf. 

færdselslovens § 59, stk. 1, nr. 3, jf. stk. 3. 

5. Der nedlægges påstand om erstatning på 19.794,19 kr. på vegne af Spar Qiviarfik 

(forhold 5). 

T4 idømmes tilsyn af de sociale myndigheder i 2 år jf. kriminallovens § 152, stk. 1 og 2. 

 

T5 idømmes tilsyn af de sociale myndigheder i 2 år jf. kriminallovens § 152, stk. 1 og 2. 
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Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Ib Lennert Olsen 

Kredsdommer 

 

*** 

 

Den 7. juli 2020 kl. 12.30 holdt Qeqqa Kredsret offentlig retsmøde i Sisimiut 

Kredsdommer Ib Lennert Olsen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

 

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

 

Rettens nr. 949/2020 

Politiets nr. 5508-97646-00002-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

U/T1 

cpr-nummer […]2004-[…], 

U/T2 

cpr-nummer […]2001-[…], 

U/T3 

cpr-nummer […]2003-[…], 

U/T4 

cpr-nummer […]2004-[…] og  

U/T5 

cpr-nummer […]2004-[…] 

 

[…] 

 

[…] 

 

Retten beslutter herved at udskille sagerne vedrørende tiltalte, T2 jf. retsplejelovens § 310 

til senere særskilt behandling i retten. 

De øvrige forsvarere i sagen tager rettens beslutning til efterretning. 

 

[…] 

 

U1 forklarede på grønlandsk med hensyn til:  

forhold 1, at taamani brugseneeqqamiippugut,U5, U3, U2 aamma uanga. Taaku peneqartut 

massakkut eqqartuussivimmiipput. Allaat kikkuunersut eqqaamanngilakka. I1 kisimi inger-

lavoq soorlu malinnerlugu eqqamanngilara. Takuvarput I1 tassanngaaniit ingerlasoq. Ma-

lipparput. I1 unitsinneqarpoq kiap unitsinneraa eqqaamanngilara. U2-p tilluppaa taava I1 
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unatarrappaat. Siullermik unnerluutigineqartoq isiginnaaginnaraluarpoq kisianni aamma I1 

tilluppaa ataasiarluni niaquatigut. I1 nikorfaannarpoq. Arlaqarlutik tilluppaat ataatsikkut. 

U5-p tilluppaa. I1 silalulerpoq. Seqqummerpoq allat tukkarpaat. Unnerluutigisap takunngi-

laa sugguuna. Annersaasut unitsinneqarput, taava I1-p taskia tiguneqarpoq. Kiap tigunera 

eqqaamanngilaa. Taava arpallutik qimaapput KTI-ip tungaanut. Tassani taske ammarpaat 

iluaniipput bærbar PC, oplader aamma mamakujuttut. Mamakujuttut pagganneqarput. Taski 

tassunga qimappaat. Pilersaarutaanngikkaluarpoq taski tigunissaa. I1-miit taski peerlugu 

tiguneqarnersoq oqaatigisinnaanngilaa. I1 tikinnginnerani isumaqatigissutigineqarsimanngi-

laq suneqassanersoq. Unnerluutigisap paasisimanerarpaa I1 voldtagisimasoq atornerluilluni. 

Kisiaanni unnerluutigisaq massakkut oqarpoq isumaqatigissutigineqarsimasoq I1 

unatarneqassasoq. Unnerluutigisaq nammineq oqarsimanngilaq isumaqataalluni.  

** 

T1 forklarede på grønlandsk med hensyn til:  

forhold 1, at de var i brugseneeraq dengang, T5, T3, T2 og mig. De pågældende personer er 

i retten nu. Jeg kan ikke engang huske hvem de er. V1 gik alene og jeg kan ikke huske, 

hvorfor jeg fulgte efter ham. Vi så at V1 gik derfra. Vi fulgte efter ham. V1 blev stoppet, jeg 

kan ikke huske hvem der stoppede ham. T2 tildelte ham knytnæveslag så bankede vi V1. Til 

at starte med kiggede tiltalte ellers bare på, men tildelte ham ligeledes et knytnæveslag i 

hans hoved, V1 forblev oprejst. De var flere, der på en gang tildelte ham knytnæveslag. T5 

tildelte ham knytnæveslag. V1 blev svimmel. Han gik på knæ, andre trampede/sparkede på 

ham. Tiltalte så ikke hvor. Dem som udøvede vold blev stoppet, så blev V1´s taske taget. 

Han kan ikke huske, hvem der tog den. Efterfølgende flygtede de løbende mod KTI. Her åb-

nede de taksen, inden i var der en bærbar PC, oplader og slik.  Man nærmest sloges om slik-

kene. De efterlod tasken der. Der var ellers ikke planer om at skulle tage tasken. Han kan 

ikke sige noget om tasken blev fjernet fra V1 og taget. Før han kom til V1 blev der ikke af-

talt om hvad der skulle ske med ham. Tiltalte siger, at han har fået at vide at V1 skulle have 

begået voldtægt, hvor han skulle have misbrugt en. Dog siger tiltalte nu, at der var blevet af-

talt, at V1 skulle bankes. Tiltalte selv, har ikke sagt noget om at han var enig.  

 

 

 

Ang. Forhold 2, pisoq eqqamanerapaa, U4-p I2 ”rullerniaraa” sooq taamassiorniarnersoq 

oqaatigisinnaanngilaa. Kisianni isumaqatigipput unnerluutigisap I2 allaqatigissagaa profil 

X7 U4- oprettigaa aqqutigalugu. Taanna profil eqqortuungilaq opretterneranilu e-mail-

iqanngilaq kisianni kode-qarpoq. Taannalu kode U4-miit pisimavaa. I2 allaqatiginerani paa-

simaat I2 Klubberalammiittoq. Unnerluutigisaq nammineq angerlarsimalluni I2 allaqatigaa. 

I2 Angerlarpoq. I2 allaqatigaa U4 aamma U2 mobil-ikkut oqaloqatigiitillugit. I2-p oriutai 

tiguniarpaat. I2 annersartillugu tusaasimanngilaa, tassami annersaasut mobil-ertik kaasar-

fimminnut ilisimagamikku. Atsaat annersaareeramik oqaloqatigai oqarput I2 annersarsimal-

lugu. Unnerluutigisap U4 aamma U5 bankip qulaanut naapigiarpai. Taava Nuunguamut in-

gerlapput tassani I2-p aningaasivia takutipaat, kiap tigummiarneraa eqqaamanngilaa. 

Anigaasiviup iluaniipput kortit aamma assilissat, taakku tamaasa politiit tiguvaat. Anigaasa-

nik pissarsisimannginnerarput.  

 

Naasujaatai unnerluutigisap saqqummiuterernerata kingorna unnerluutigisaq nassujaaqip-

poq, imatut, nammineq I2 kamaassimanerarpaa, tassami I2 arnanut akililluni atoqateqartar-

mat, taamatullu I2-mik kamaasinerminik U4 aamma U2 sunnersimanerarpai, taakkulu 

taamatut iliornissaannik oqarfigisimallugit.  
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** 

Ang. Forhold 2, siger at han husker episoden, T4 ville ”rulle” V2, kan ikke sige noget om 

hvorfor han ville gøre det. Men de aftalte at tiltalte skulle skrive sammen med V2 via profil 

X7 som T4 havde oprettet. Denne profil er ikke rigtig og i forbindelse med oprettelsen er 

der ikke e-mail men der er en kode. Og denne kode fik han fra T4. I forbindelse med at han 

skrev sammen med ham fandt de ud af at V2 var i Klubberalak. Tiltalte var hjemme da han 

skrev sammen med V2. V2 tog hjem. V2 skrev sammen T4 og fik dem til at tale sammen 

via T2´s mobil. De ville tage V2´s penge. Han hørte ikke noget til at V2 blev udsat for vold, 

da dem som udøvede vold havde puttet deres mobil i deres lommer. Først efter de havde 

udøvet vold talte han med dem, de sagde, de havde udøvet vold mod V2. Tiltalte gik T4 og 

T5 i møde for oven af banken. Så gik de mod Nuunguaq, her viste de V2´s pung, kan ikke 

huske hvem der holdt den. I pungen var der kort og billeder, alt disse har politiet taget. De 

siger at de ikke fik penge ud af det.   

 

Efter tiltaltes forklaring blev fremlagt, forklarede tiltalte videre, således, han siger, at han 

selv havde været vred på V2, da V2 plejer at betale kvinder for samleje, dermed havde han 

påvirket T4 og T5 i forbindelse med at han vred på V2, og han havde sagt til dem at de 

skulle handle på den måde.   

 

[…] 

 

T3 forklarede på grønlandsk blandt andet til: 

 

Forhold 1, taamani kammalaatigillutik isumaqatigissimapput aneeqatigissallutik. I1 takusi-

mavaat. U4-miit paasisimavaat I1 voldtagisimasoq, taava isumaqatigissimapput unatarniar-

lugu. Glahnip aqqutaani I1 unissimavoq. U2-p I1 tilluppa, taava soorluliuna ilaagisaasa pi-

lerngukkaat annersarnialugu. Ilaai ukuusimapput, U4, U1, U5 aamma U2. Unnerluutigisap 

U1 uningaqatigisimagaluarpaa kisianni U1 siumut alloriarsimavoq. Ilagisaasa kingorna pisi-

masoq tanngassimaarutigisimaaat kiamuna qanoq annersaraa. I1 nunami innangasimavoq 

soorlu inuk qiijalluni peqingalluni nalasoq. Unnerluutigisap I1 attorsimanngilaa kisianni 

qinertuusimavoq inunnik allanik takkuttoqaqinammat. Annersaaneq pisimavoq immaqa 1 

min. Ingerlanerani. Ilai, U1 kisimi unnerluutigisarlu pinnatik ingerlapput. Unnerluutigisaq 

pujortagussimavoq taama I1 kaasarfissiorsimavaa, ikittaateq 20 stk. cigarettillu puuat nas-

sarivai taakkulu tiguvai. U1-p I1-p taski-a inuttaata kimimigut atoraa, I1 nunami nalatillugu 

tiguvaa. Taava KTI- tungaanut tujortartarfianut arpapput. Tassanilu taski ammarpaat iluani-

ipput tips amitsuaqqat alisakkaniit sanaat, mamakujuit aamma sodavand. Mamakujunnit as-

sani ulikkaalugu pisimanerarpoq. Taskip iluaniipput aamma høretelefon, bærbar immis-

sutaa. Taaku pujortartarfimmit toqqorpaat. Taski tigunissaa siunertaasimanngikkaluarpoq. 

I1 kingornatigut tamarmiutillutik naapissimanngilaat kisianni unnerluutigisap naapittarsima-

nerarpaa ilassislutillu. 

 

** 

Forhold 1, dengang havde de som kammerater aftalt at de skulle ud og gå tur sammen. De 

havde set V1. De havde fået at vide af T4, at V1 havde begået voldtægt, så havde de aftalt 

om at de skulle banke ham. V1 havde standset ved Glahnip aqqutaa. T2 tildelte V1 knytnæ-

veslag, så var det som om dem som de var sammen med nærmest sloges om at banke ham. 

Dem han var sammen med var, T4, T1, T5 og T2. Tiltalte havde ellers stået stille sammen 
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med T1, men T1 havde taget et skridt fremad. Dem som han var sammen med, havde senere 

været stolte over episoden, altså om hvem der udøvede vold og hvordan. V1 havde ligget på 

jorden, hvor han havde krummet sig, ligesom når en person ligger og fryser. Tiltalte havde 

ikke rørt V1, men han var den der holdt øje i tilfælde af at der skulle komme andre personer. 

Udøvelsen af vold varede måske i løbet af 1 minut. De andre, undtagen T1 og tiltalte gik. 

Tiltalte havde haft trang til at ryge derfor havde han undersøgt V1´s lommer, han fandt ligh-

ter og etui til 20 stk. cigaret og dem tog han. T1 tog V1´s taske som han havde på sin krop, 

han tog den mens V1 lå nede på jorden. Så løb de mod KTI´s rygerum. Og her åbnede de 

tasken, inden i var der smalle tips lavet af fisk, slik og sodavand. Han siger, at han tog hånd-

fuld slik. I tasken var der også høretelefon, oplader til en bærbar. De gemte disse i rygerum-

met. Det var ellers ikke hensigten at skulle tage tasken. Senere har de som samlet ikke mødt 

V1 men tiltalte siger at han har mødt ham og de har hilst på hinanden.  

 

[…] 

 

U/T4 forklarede på grønlandsk/ blandt andet med hensyn til: 

 

Forhold 1, taamani tusarsimavarput V1 voldtaginekuusoq tassa arnaq ukioq 2007-immersoq 

sinittoq atoqatigisimagamiuk aamma taamatut siullermiiliingiitsoq nalunngilaat. I1 takuvaat 

brugseneeqamiit anisoq, unnerluutigisap, U3, U5, U1 aamma U2 ilagalugit malippaat. Un-

nerluutigisap eqqaamanngilaa X8 aamma taamani ilaanersoq. I1 tikikkamikku U2-p til-

luppaa erlaleriarlugu, I1 uppippoq nunalu niaqquminik eqqorlugu siutini akornuserlugu. Un-

nerluutigisap I1 taliata saamerlikkut isimmippa taanna nunami nalatillugu. Taava unner-

luutigisaq, U2 aamma U5 arpallutik qimaapput. U1 aamma U3 qimallugit. I1-p taskia tigu-

niarpaat I1-t, qanoq tiguneraat takunngilaa. KTI-p tungaanu qimaapput. U1-p I1 tilluppa, 

U5-ip kanaavatigut isimmippaa. U3-p suneraa takusimanngilaa. Taski KTI eqqaani am-

marneqarpoq, iluaniipput tips, sodavan mamakujuvit, bærbar immissutaalu papiaqqallu. Un-

nerluutigisaq mamakujunnik pisimanngilaq ilaasa nungussimammatigit. Taski I1-mut uter-

tinnissaa siunertarigaluarpaat, taski uterfigisimavaat kisianni I1 nassaarisinnaanngilaat. Ata-

atsimoorlutik I1-p unatarnissaa isumaqatigissutigisimavaat. Taski tigunissaa siunertarisi-

manngikkaluarpaat. Unnerluutigisaq talerpiusimanerarpoq. 

   

** 

Forhold 1, dengang havde vi hørt at I1 havde begået voldtægt, det var en kvinde fra 2007, 

hvor han skulle have haft samleje med hende mens hun sov og de vidste at det ikke var før-

ste gang han havde handlet på den måde. De så I1 gik ud fra brugseneeraq, tiltalte fulgte ef-

ter ham sammen med T3, T5, T1 og T2. Tiltalte kan ikke huske om X8 også var med den-

gang. Da de nåede V1 tildelte T2 ham flere knytnæveslag, V1 fald omkuld på jorden på ho-

vedet og pådrog sig skade på øret. Tiltalte sparkede V1 på hans venstre arm mens denne lå 

nede på jorden. Så flygtede tiltalte, T2 og T5 løbende. De efterlod T1 og T3. De prøvede at 

tage tasken fra V1, han så ikke hvordan de tog fat i den. De flygtede mod KTI. T1 tildelte 

V1 knytnæveslag, T5 sparkede ham i hans skinneben. Han så ikke hvad T3 gjorde mod 

ham. Tasken blev åbnet i nærheden af KTI, inden i var der tips, sodavand, slik, oplader til 

en bærbar og papir. Tiltalte fik ikke noget slik, de andre havde taget det hele. Deres hensigt 

var ellers, at de ville tilbagelevere tasken til V1, de tog tilbage til tasken men de kunne ikke 

finde V1. De havde i forening aftalt om at banke V1. De var ellers ikke deres hensigt om at 

de skulle tage tasken. Tiltalte siger, at han er højrehåndet.    
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Ang. Forhold 2, unnerluutigisaq U1-p oqaasai eqqortuunerarpai. Tamatut U1-miit oqarfigi-

neqareerlutik aliangersimapput taamatut I2 iliorniarlugu. I2 Klubberalammiit angerlarsima-

voq, unnerluutigisa internet-imut attaveqasimanngilaq taamaammat U1 mobil-ikkut attavigi-

sarsimanerarpaat. U1-p profil X7 unnerluutigisap sanaarisimasaa atorlugu I2 anisinniar-

saraat. Unnerluutigisallu U1 oqarfigisimavaa aalaffigissagaa I2. Unnerluutigisap siullermik 

I2 unatarnissaa kisiaat siunertarisimagaluarpaa, kisianni unnerluutigisaq arnaq nalunngisaata 

assingi I2-p pigisimavai taakku tigunissai unnerluutigisap siunertarisimavaa. U2-p I2 tillus-

simavaa, unnerluutigisap I2 tunuaniit ajassimavaa siumut seeqqornertillugu, taava U2-p I2 

kiinaatigut tilluarpaa arlaleriarlugu, unnerluutigisap I2 tunuaniit taliisigut tigummigaa. U2-p 

I2 kiinaatigut seqqormiippa. I2-p isaruai sequmipput tillutsinnermini. U2-p I2-p kortinut an-

ingaasivia tiguvaa. Qimagupput blokillu qorsuup eqqaani toqqorput aningaasivialu misissor-

lugu. Iluaniipput kortit, taavalu arnat atisallit aamma atisaqanngitsut assingi. Bankip tun-

gaanu ingerlapput iliveqarfiup eqqaatigoorlutik. U1-p bankip eqqani naapippat, aningaasivik 

takutippat atsaallu Nuunnguami iluamik iluaniittut misissorpaat. Angingaasanik iluats-

itsinngitsoornerarput. Assit U1-p tiguvai, taakkulu politiit tiguvaat. Pisimasup kingorna I2 

U1-p aallaqatigeqqippa, I2-llu kortini tigorusuppai kr. 1000 akilerlugit. I2-mut parsiaqqup-

put. Siunertarivaat kortit tunniuteqqissallugit, tassami assit tigoreeramikkit. Deichmanip 

aqqutaata ataatigut, Muunup aqqutaatigut ingerlapput tassanilu politiiniit tikinneqarput. 

Aningaasivik kortinik imalik U2-p unnerluutigisamut tunniuppaa taassuma tunniunniassam-

magu. 

  

** 

Ang. Forhold 2, tiltalte bekræfter at de som T1 sagde var sande. Efter T1 havde sagt sådan 

til dem, havde de besluttet at de ville handle på den måde mod V2. V2 var taget hjem fra 

Klubberalak, tiltalte har ikke haft forbindelse til internettet, siger, at han derfor har haft kon-

takt til T1 via mobil. De prøvede at få V2 ud ved brug af T1´s profil X7 som tiltalte havde 

oprettet. Og tiltalte havde sagt til T1 at han skulle skrive til V2. I første om gang var deres 

hensigt ellers bare at skulle udøve vold mod V2, men V2 havde billeder af en kvinde som 

tiltalte kendte, det var disse som tiltalte havde til hensigt at tage. T2 havde tildelt V2 knyt-

næveslag, tiltalte havde skubbet V2 bagfra således han faldt på knæ, så havde T2 tildelt V2 

flere knytnæveslag i hans ansigt, hvor tiltalte holdt V2 i hans arme bagfra. T2 tildelte V2 

knæskal i hans ansigt. V2´s briller blev ødelagt i forbindelse med at han fik tildelt knytnæ-

veslag. T2 tog V2´s pung til kort. De gik fra stedet og gemte sig i nærheden af den grønne 

blok og undersøgte hans pung. Inden i var der kort, og billeder af kvinder i tøj og uden tøj. 

De gik mod banken fra i nærheden af kirkegården. T1 mødte dem i nærheden af banken, de 

viste pungen og det var først i Nuunnguaq, at de undersøgte rigtigt hvad der var inden i. Si-

ger, at det ikke lykkedes med hensyn til penge. T1 tog billederne, og disse har politiet taget. 

Efter episoden har T1 skrevet sammen med V2 igen. Og V2 ville have sin kort mod betaling 

af kr. 1000. De bad V2 om at komme dem i møde. De havde til hensigt at give kortet til-

bage, de havde jo fået fat i billederne. De gik neden for Deichmanip aqqutaa, via Muunup 

aqqutaa og her nåede politiet dem. Pungen som indeholdt kort, har T2 givet til tiltalte, såle-

des at denne kunne give den til ham.   

  

[…] 

 

U/T5 forklarede på grønlandsk blandt andet, med hensyn til: 
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Forhold 1, taamani ilagisimavaai U2, U1, U4 aamma U3.  I1 takusimavaat Brugseneeqamiit 

anisoq, Allaniit paasisimavaat I1 atornerluisimasoq. I1 malissimavaat. Glanhip aqq. I1 unis-

simavoq taava ornippaat. U2-p aamma U1-p tilluppaat, unnerluutigisap I1 kanaavatigut tu-

kersimavaa. Sakkortuvallaanngitsumik. Taamani unnerluutigisaq kamippaqarsimavoq. I1 

nunamut uppissimavoq tassaniitillugulu tukertarneqarpoq. Taava unnerluutigisaq, U2, 

aamma U3 ingerlapput, U1 aamma U3 kisimiillutik I1 nikorfaffigaat. Unnerluutigisap taku-

vaa I1-p taskia/rygsæk tiguniarneqartoq tiguneqarlunilu. Taske KTI-eqqanukaappaat tassa-

nilu ammarneqarpoq, iluaniipput mamakujuvit ilaatigut, nammineq mamakujunnappoq 

aamma. Taskip allat iluaniittut takusimanngilai. Taskimik I1 arsaarnissaa pilersaaru-

taanngikkaluarpoq kisianni annersarnissaa orninnerani pilersaarutinngorsimanerarpaa. 

 

** 

Forhold 1, dengang var han sammen med T2, T1, T4 og T3.  De så V1 komme ud fra Brug-

seneeraq, Af andre havde de fundet ud af, at V1 havde misbrugt nogen. De havde fulgt efter 

V1. V1 var stoppet ved Glanhip aqq. Så gik de hen til ham. T2 og T1 havde tildelt ham 

knytnæveslag, tiltalte havde sparket V1 på hans skinneben. Det var ikke særligt hårdt. Til-

talte havde sko på dengang. V1 var faldet omkuld på jorden og mens han lå der blev han 

sparket. Så gik tiltalte, T2, og T4, det var kun T1 og T3 som stod ved V1.  Tiltalte så at man 

prøvede at tage V1´s taske/rygsæk og at den blev taget.  De tog tasken til i nærheden af KTI 

og her blev den åbnet, den indeholdt slik, hvor han blandt andet også selv fik slik. Det andet 

som tasken indeholdt så han ikke. Det var ellers ikke planen at fratage tasken fra V1 men i 

forbindelse med de gik hen til ham var det blevet til plan om at udøve vold mod ham.   

 

[…] 

 

Sagen fortsættes onsdag den 8. juli 2020. 

 

[…] 

 

 

Ib Lennert Olsen 

Kredsdommer 

 

*** 
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Kredsdommer Ib Lennert Olsen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 
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mod 

U/T1 

cpr-nummer […]2004-[…], 

U/T3 

cpr-nummer […]2003-[…], 

U/T4 

cpr-nummer […]2004-[…] og  

U/T5 

cpr-nummer […]2004-[…] 

 

 

[…] 

 

U/T1 forklarede på grønlandsk med hensyn til:  

 

Ang. Forhold 3, taamani aneersisimapput, U4-lu, aaman I3 taava U3 naapippaat. I3 anger-

larniarpoq. Isumaqatigipput rullerniarlutugu I3. Kiap tamanna isumassarsiarinera eqqaa-

manngilaa. Kisianni ikiaroornartuutaanik arsaarusuppaat. I3 ingerlasoq malippaat, qatseri-

sarfiup eqqaani unipput I3-lu ikiaroornartumik pisiniarfigisuusaarpaat. Kisianni I3 anin-

gaasanik takoqqaarusuppoq. I3 ingerlaqqippoq, U4 allakkut ingerlavoq. Unnerluutigisaq 

aamma U3-p I3 malippaat. Umiivitsiap tungaanut. I3 unippoq aperivaat ikiaroornartumik 

atorsinnaanerlutik. Kisianni I3 naaggaarpoq. I3 uteriiffigeriarlugu uppesippaat, U3-p naal-

lerlugu uppisippaa. U3-p I3 kaasarfissiorpaa kisianni nassaanngilaq. Taamaasinerani unner-

luutigisap I3 talii qajannaarlugit paarivaai. Taava U3-lu paarlaapput unnerluutigisap I3 

kaasarfissiorpaa, U3-p qajannaaqqagaa. I3 imminut illersorniarluni pinaappoq. Taava paar-

laateqqipput U3-p taava ikiaroornartut Tik Tak puuaniittu nassarivai, klumpet tallimat. 

Taakku tiguvaai. Unnerluutigisap mobil, høretelefon aamma nalunaaqutaq nassaarivai taaku 

tiguvai isumaqarluni U3-p pigigai. Kisianni taamaassimangilaq, taava taakku utertinniar-

lugit isumalioraluarput. Ikiaroornartoq blokkimut pujortariarpaat. I3 nikuveriarluni inger-

laqqippoq. I3 annersarneqanngilaq taamaallat tigummivaat qajannaarlugu.  

Dansk: 

Ang. Forhold 3, at dengang var de ude at gå, ham og T4, så mødte de V3 og T3. V3 ville 

hjem. De blev enige om at rulle V3. Han kan ikke huske, hvem der fik ideen. Men de vil 

gerne fratage ham hans hash. De fulgte efter V3 der gik, de stoppede omkring brandstatio-

nen og lod som om, at de vil købe noget hash fra V3. Men V3 vil først se pengene. V3 gik 

videre, T4 gik en anden vej. Tiltalte og T3 fulgte efter V3. De gik mod Umiivitsiaq. V3 

stoppede, at de spurgte ham, om de kunne låne noget hash. Men V3 sagde nej. De var stæ-

dige mod V3 og væltede ham, T3 spændte ben for ham og væltede ham. T3 rodede i V3s 

lommer men fandt ingenting. På det tidspunkt fasthold tiltalte V3 på hans arme. Så skiftedes 

han med T3 og han rodede i V3s lommer, mens T3 fastholdt ham. V3 undslog sig for at be-

skytte sig selv. Så skiftede de plads igen, så fandt T3 hashen i en Tik Tak etui, 5 klumper. 

Dem tog de. Tiltalte fandt mobil, høretelefoner og et ur og tog dem i den tro, at det var T3s. 

Men det var ikke tilfældet, og de tænkte ellers, at aflevere dem tilbage. De tog til blokken og 

røg hashen. V3 stod op og satte sig igen. V3 blev ikke slået, han blev kun fastholdt. 

 

[…] 
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Ang. Forhold 7, unnerluutigisaq nassujaavoq I4 ilisarisimasimallugu meeraagallaramik. Ul-

lumikkut saneqqutiinnartarput. Ullut ilaanni I4 cigaritsimik pisiffiginiarsimagaluarpaa. I4 

ataasiaannarluni allanik ingerlaqateqarlunik naapissimavaa, allamik pisoqanngilaq.  

Dansk: 

Ang. Forhold 7, tiltalte forklarede, at han havde kendt V4 da de var børn. I dag går de bare 

forbi hinanden. En dag havde han ellers villet købe en cigaret af V4. Han havde kun mødt 

V4 1 gang, hvor han fulgtes med andre, andet skete der ikke.  

 

[…] 

 

Ang. Forhold 7B, unnerluutigisaq nassujaavoq, taamani I4 blok 1-imi naapissimallugu ape-

risimavaa aningaasat taarsigassani kr. 500 taarsersinnaaneraa. Taava Taxa-nut ilaallutik ban-

kimut ingerlapput. I4-p taxa nammineq akilerniarpaa. Taxa-nissaq kiap isumassasiarineraa 

eqqaamanngilaa. Bankimi aningaasanik tigusisarfimmi I4 nammineq aningaasanik tigusivoq 

kr. 900, unnerluutigisap I4 aperivaa kr. 600 pisinnaasoralugit, akuversivoq taava U2-mut 

puujaasoq Barcardi-ugunartoq pisiaraa kr. 300-lerlugu. Bankimut ingerlaqataasimapput, U2, 

I4 taasuma kammalaataa, aamma unnerluutigisaq.  Taasanngaaniit avissaarsimapput.  

Dansk: 

Ang. Forhold 7B, tiltalte forklarede, at dengang mødte han V4 i blok 1 og spurgte ham om, 

han kunne tilbage betale 500 kr. han havde lånt. Så tog de taxa og kørte til banken.  V4 ville 

selv betale for taxaen. Han kan ikke huske, hvem der fik ideen til at køre med taxa. I ban-

kens pengeautomat hævede V4 selv 900 kr., tiltalte spurgte V4 om, han kunne få 600 kr., 

det sagde han ja til, og det var vist fra T2 han købte en flaske Bacardi for 300 kr. Dem der 

tog med til banken var, T2, V4 og hans kammerat og tiltalte. Derfra skiltes deres veje.    

 

[…] 

 

U/T3 forklarede på grønlandsk blandt andet til: 

 

Ang. Forhold 3, taamani aneersimapput, U4, U1, I3 imminerlu. I3 bankip silataani akigi-

niaavoq, taava inoqarpaallaarunnaarmat ingerlaniarpoq. Taamasinerani isumaqatigissimap-

put I1 rullerniarlugu. I1 angerlamut aallarsimavoq. U4-p I3 qatserisarfiup eqqaani pisiniarfi-

gigaluarpaa, ikiaroornaartuutini I3-p tiguvai kisianni aningaasat takujumasimavai. I3 inger-

laqqippoq. U4 arpappoq Umiivitsiaq tungaanut Vandre hjem saneqqullugu. Unnerluutigisap 

U1-llu I3 malippaat. Ikiaroornartumik atorniarfigigaluarpaat kisianni I3 naaggaaarpoq. 

Taava unnerluutigisap I3 sakiaatigut tiguvaa arriitsumillu nunamut uppisillugu. Unner-

luutigisaq I3 taliatigut qajannaarlugu tigummivaa, I1-p kaasarfissiorpaa. U1 nassaanngilaq 

taama unnerluutigisarlu paarlaapput. Unnerluutigisap kaasarfissiorpaa taassanilu I3-p 

ikiaroornartuutini assamminik tiguvai, unnerluutigisap I3 assaatigut  talerperlikkut tilluppaa 

ikiaroornartoq tiguniarlugit. Ikiaroornartoq 450 kr. nalinganut, klumpit tallimat tik tak puua-

niittut orangeamik qalipaatilimmi tiguvai. Qimagutereeramik U1-p takutippai mobil hørete-

lefon nalunaaqutaararlu isumaqarluni unnerluutigisap pigigai, kisianni taamaanngilaq. Uter-

tinniarnissai siunertaraat, kisinanni U4 arpaannaq takkuppoq, taava ingerlapput. Siunierta-

raat I3-p postkassianut ikissallugit. Blok 2-mut ingerlapput ikiaroornartoq pujortariatorlugit. 

U4 ilisimatippaai ikiaroornartoq suminngaaneernersoq. Isumaqatigipput U1-p mobil hørete-

lefon aamma nalunaaqutaaraq I3-p postkasianut nakkartissagai.  

Dansk: 
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Ang. Forhold 3, han, T4, T1 og V3 var ude at gå. V3 solgte noget uden for banken, da der 

ikke var særlig mange mennesker tilbage ville han gå. På det tidspunkt havde de aftalt, at de 

ville rulle V3. V3 begyndte at gå hjemad. T4 ville ellers købe noget fra V3 ved siden brand-

stationen, V3 tog sine hash og ville se pengene. V3 gik videre. T4 løb mod Umiivitsiaq 

forbi Vandrehjemmet. Tiltalte og T1 fulgte efter V3. De ville ellers låne noget hash, men V3 

sagde nej. Så tog tiltalte V3 på brystet og væltede ham langsom ned mod jorden. Tiltalte fast 

V3 på armen, mens T1 rodede i hans lommer. T1 fandt ingenting, og der skiftede han og til-

talte plads. Tiltalte rodede i hans lommer, og der tog V3 sin hash i hænderne, tiltalte tildelte 

V3 knytnæveslag på hans højre hånd for at få fat i hashen. Han tog hash til en værdi af 450 

kr., 5 klumper der lå i orange tik tak etui. Efter de var gået viste T1 en mobil, høretelefoner 

og et ur, han troede det var tiltaltes, men det var ikke tilfældet. De havde til hensigt at, le-

vere dem tilbage, men T4 kom løbende, og de gik deres vej. Deres hensigt var at, putte dem 

ind i V3s postkasse. De gik ovre i blok 2 for at ryge hashen. T4 fortalte dem, hvor hashen 

stammede fra. De blev enige om, at T1 skulle lægge mobilen, høretelefoner og uret i V3s 

postkasse.         

 

[…] 

 

 

Ang. Forhold 4, unnerluutigisap nassuiaavoq, angerlartilluni Spar Qiviarfiup eqqani biilit 

ingerlaniarsarisut, eqqarsarpoq kikkunugu taamak biilernerluttigisut sunaaffa U2 biilertoq, 

ikiffigaa, U2-p unnerluutigisap biilinik ingerlatsinissaa akuverivaa. U2 oqarpoq biilet arnas-

sami aamma angutissami biilerigai matuersatai nammineerluni tigusimallugit. U2 4 gear 

atorlugu qummukajaakkut ingerlaniarsarisimavoq, ajortumillu taamaalilluni ingerlaniarsa-

raluni, unnerluutigisap ajoqersuuppaa qanoq biilit ingeralanneqassasut. Unnerluutigisaq taa-

mani 16-inik ukioqarpoq aamma U2. Biilernissamut allagartaqanngillat. Taamani U4, X1 

aamma U2 ilaapput. Unnerluutigisap biilinik ingerlatilluni aporsimanngillat, kisianni U2 

oqarpoq umiarsualivimmi aporsimalluni kaavinniartilluni. Taava U2-p angerlaappaani. 

Qaammatik arlallit qaangiutereersut U2-p aperivaani akiliisitaasimanerluni, namminik aki-

liisitaasimagami, taanna oqarpoq unnerluutigisaq akiliisitaassappat akilerniarlugit kisianni 

unnerluutigisaq taamaattoqassappat namminik akilissallugit oqarpoq.  

Dansk: 

Ang. Forhold 4, tiltalte forklarede, at mens han var på vej hjem, så var der en bil der for-

søgte at køre ved siden af Spar Qiviarfik, han tænkte, gad vide, hvem det er der kører så dår-

ligt, det viste sig, at det var T2 der kørte, han stig ind, og han fik lov til at køre bilen af T2. 

T2 sagde, at bilen ejes af hans plejeforældre og at, han selv havde taget bilnøglen. T2 for-

søgte at køre op ad en bakken i 4. gear, og forsøgte sig dermed forkert, tiltalte fortalte ham, 

hvordan man kører en bil. Dengang var tiltalte 16 år gammel det samme med T2. De havde 

ingen kørekort. Dengang kørte T4, X1 og T2 med. Mens tiltalte kørte bilen kørte de ikke ind 

i noget, men T2 sagde, at han kørte ind i noget mens han forsøgte at køre bilen rundt. Så 

blev han kørt hjem af T2. Efter der var gået flere måneder blev han af T2 om han har fået en 

bøde, nej, det havde han ikke, og vedkommende sagde, at såfremt tiltalte fik en bøde, så vil 

han gerne betale for den, men tiltalte sagde, at hvis det sker, så vil han betale.        

 

[…] 
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Ang. Forhold 5, unnerluutigisaq nassujaavoq X2-lu kammalaatigissimagaluarlutik. Taamani 

X2 ilagalugu X3-ikkunnut pulaarput taassanilu X2 oqarpoq Spar Qiviarfimmut tillinniaas-

sut, X3 isumaqataavoq, unnerluutigisap piumanngilaq, kisianni X2 oqarpoq qaammat ulik-

kaaqqammat susoqarnavianngitsoq, paasineqarnaviaratik. Unnerluutigisaq akuversitinneqar-

poq. Taava spar Qiviarfimmut ingerlapput. X2-ip pisiniarfiup matua koben-ik aammarpaa, 

isaariaanut iserput, tassani X2-ip eqqissiaqqaarpaatik, oqarlunilu pisiniarfimmut iserunik 

alarm aallartissasoq. X2-p oqaluttuuppaatik sunik tigusissasut. Taava 1-2-3 iserput. Uner-

luutigisap cigarettit tigoqqarpai, sodavand-inik tigusiniararluarpoq kisianni puussias-

saqanngilaq. Taava vodka puujasat 3-4 tiguvai cigaretillu karton arfanillit, unnerluutigisaq 

panik-iraluarpoq tassani X2-p naveerpaa taamaaqqunagu. Piffissap ilaani malugivaa ilani 

pisiniarfimmiit anereersimasut, taava anivoq utoqqaat illuata tungaanut majuartarfikkut in-

gerlasut takuvai. Ornippai, Salliarnap tungaanut ingerlapput taassani X2-p eqqissisarpai, 

taama X2-ikkunnut ingerlapput iserarmik X2-p igalaat saagortiterpai, imerlutillu aallartip-

put, unnerluutigisap vodka affaa imereerlugu arlulerpoq, X2-p itersarpaani teetoqqullunilu. 

Atisatik X2-p errosisarfimmut toqqorpai. Iteramik X3 ingerlasimavoq, X2 sininnani imer-

simavoq, taava politiit takkupput X2 oqarpoq skuutik toqqunngitsoorsimallugit. Unner-

luutigisap X2 qimanniarsarigaluarpaa allatut inuulernissani pissutigalugu.  

Dansk: 

Ang. Forhold 5, tiltalte forklarede, at han og X2 ellers havde været kammerater. Dengang 

var han sammen med X2 på besøg hjemme hos X3, og der sagde X2, at de skulle begå ind-

brud i Spar Qiviarfik, X3 var enig, tiltalte ville ikke, men X2 sagde, at det var fuldmåne, at 

der ikke sker noget, de vil ikke blive opdaget. De fik tiltalte overtalt. Så gik mod Spar Qivi-

arfik. X2 åbnede butiksdøren med en koben, de kom ind i indgangen, der beroligede X2 

dem først, og sagde, at når de kom ind i butikken så vil alarmen starte. X2 fortalte dem, 

hvad de skulle tage. Og 1-2-3 så gik de ind. Tiltalte tog cigaretter, han ville ellers tage soda-

vand men havde ikke en pose. Så tog han 3-4 flasker vodka og 6 kartoner cigaretter, tiltalte 

gik ellers i panik, men X2 skældte ham ud om, at det skulle han ikke. På et tidspunkt opda-

gede han, at de andre var gået ud af butikken, så gik han ud, og han så de andre gå mod al-

derdomshjemmet ad trapperne. Han tog over til dem, de gik mod Salliarnaq, da de gik ind 

trak X2 gardiner for, og de begyndte at drikke, efter tiltalte havde drukket ½ flaske vodka 

var han helt bedøvet og faldt i søvn, X2 vækkede ham og sagde, at han skulle drikke te. X2 

gemte sit tøj i vaskerummet. Da de vågnede var X3 gået, X2 havde drukket uden at sove, så 

kom politiet og X2 sagde, at de havde glemt at gemme deres sko. Tiltalte ville ellers helt 

væk fra X2 således, at han kunne få et andet liv.       

 

[…] 

 

 

Ang. Forhold 8,-mut nassujaavoq, taamani Spar qiviarfik-miisimallutik U4 aamma U5, taas-

sanilu takusimavaat I5 aningaasaateqartoq, taannalu Kukkukuup tungaanut malippaat U5-p 

I5-p taskia tiguvaa, U4 aamma U5 arpallutik qimaapput Tuapannguit tungaanut,  unner-

luutigisaq aamma immikkut qimaavoq majuartarfissuakkut, qulaaniit qinngutit atorlugit U4 

aamma U5 nassarivai, ornippai. Taski, unnerluutigisap misissorsimavaa. U4-p takutippai kr. 

4-500 kr taskimiit nassaarisimasani. Unnerluutigisaq namminik tigusaqarsimanngilaq. Taski 

eqqaaviup eqqaanut apummut toqqorpaat. Aningaasat ikiaroornartorsiutigaat. U4 imaluun-

niit U5 ikiaroornartorsivoq.  

Dansk: 
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Ang. Forhold 8 forklarede han, at dengang var han T4 og T5 i Spar Qiviarfik, og der så de, 

at V5 havde penge, og hende fulgte de efter mod Kukkukooq, T5 tog V5s taske, T4 og T5 

flygtede løbende mod Tuapannguit, og tiltalte flygte selv ned ad den store trappe, oven fra 

fandt han T4 og T5 ved brug af en kikkert, og gik over til dem. Tiltalte undersøgte tasken. 

T4 viste ham 4-500 kr. som han havde fundet i tasken. Tiltalte selv tog ikke noget. Tasken 

blev gemt i nærheden i sneen. De brugte pengene til hash. Enten T4 eller T5 købte hashen.  

 

[…] 

 

Ang,. Forhold 9-10- mut unnerluutigisaq nassujaavoq, taamani U2 imeqatigisimallugu, 

taava qallunaaq kinaanersoq nagikkiaqatigisimavaat, taanna imersimalluni biilinik inger-

latitsisimavoq. Ingerlareerlutik unikkamik ingerlatitsisup biilit ingerlatiinnarlugit qimas-

simavai, unnerluutigisap qallunaaq oqarfigisimavaa ” min køre bil”, taannalu oqarsimanngi-

laq kisianni saamalluni kiviaannarsimavoq. U2-llu biilit pilerngussimavaat unnerluutigisap 

siulliulluni biillit tigusimavai illoqarfillu marluriarluni kaavissimallugu, taava U2 sianer-

simavoq oqarluni qaqugu uanga. Unnerluutigisaq […]-ip aqqutaani maggussimavoq. Biiler-

tinnani unnerluutigisaq imersimavoq 4-5 immiaaqqat aama snaps mikisoq putumasutut 

malugisimanngilaq. Biilinik ingerlatsinissaminik unnerluutigisaq allagartaqanngilaq. Qallu-

naap biilit qimakkamigit håndbremsia ikkussimanngilaaluuniit. Politiniit tigusaasimavoq.  

Dansk: 

Ang,. Forhold 9-10 forklarede tiltalte, at dengang drak han sammen med T2, så var de taget 

til efterfest sammen en eller anden dansker, vedkommende havde drukket og kørte bilen. 

Efter de havde kørt, så havde chaufføren forladt bilen mens den var tomgang, tiltalte sagde 

til danskeren ” min køre bil”, vedkommende sagde ingen men kiggede blot venligt på ham. 

Han og T2 kappes om bilen, tiltalte fik først bilen og kørte 2 omgange rundt om byen, og T2 

havde ringet og sagt om, hvornår det blev hans tur. Tiltalte kørte fast i […]p aqqutaa. Inden 

tiltalte kørte bil havde han drukket 4-5 øl og en lille snaps, men følte sig ikke beruset. Til-

talte havde ingen kørekort. Dengang danskeren forlod bilen havde han ikke engang sat 

håndbremsen til. Han blev anholdt af politiet.  

 

[…] 

 

 

U/T4 forklarede på grønlandsk/ blandt andet med hensyn til: 

 

Ang. Forhold 7, unnerluutigisaq nassujaavoq, I4 naapileraangamikkut saneqqutiinnartarit-

sik. Qunusaarnikuunngilaat. Aamman arlaannaalluuniit qinuffigisimanngilaat.  Taamatut 

qunusaarneqartarsimasoq tusaagamikku tupaassimapput.  

Bilag C-4-1 qupp. 2 imm. 6-7-8-9 saqqummiunneqarput taamatut nassujaasimannginnerar-

poq. 

 

Ang. Forhold 7B,-mut nassujaavoq, namminik ilaasimanani taassani. Blok 1-miit angerlarsi-

manerapoq ataataminut. Anillaqqikkami tamarmik ingerlareersimapput immaqa I4 ila-

galugu.  

Ang. Forhold 7, tiltalte forklarede, at de bare går forbi V4 når de møder ham. De har ikke 

gjort ham bange ham. Og havde ejheller bedt om noget fra ham. De var blevet forskrækkede 

da de hørte om, at han var blevet gjort bange.  

Foreholdt bilag C-4-1, side 2, afsnit 6-7-8-9, sådan havde han ikke forklaret.  
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Ang. Forhold 7B forklarede han, at ikke var med der. Han var taget hjem til sin far i blok 1. 

Da han gik ud igen var de alle gået hjem, måske sammen med V4. 

 

[…] 

 

 

Ang. Forhold 8,-mut nassujaavoq, U5 aamma U3 ilagalugit Spar Qiviarfimmiissimapput, 

taassani takusimavaa I5 akiliiniartilluni aningaasaatilik. Tamanna ilaminut oqaatigisimavaa 

asuliinnaq, kisianni kinguneraa taskia tigussagaat. U5-p I5 taskianik arsaarpaa, taamaasi-

nerani unnerluutigisaq U5-p tunuaniissivoq. Taava arpallutik qimaasimapput. U3 aamma qi-

maasivoq taanna Raja saneqqullugu majuartarfissuakkut qimaavoq. Tuapaannguit aqquti-

galugit Qeqqi-mut ingerlasimapput. Taskip iluaniipput, aningaasat immaqa kr. 400, cola 

aama korti, U5-p korti tiguvaa. Aningaasat ikiaroornartorsiutigisimavaat allat sumut pi-

nersut oqaatigisinnaanngilaa.  

 

Ang. Forhold 8 forklarede, at han sammen med T5 og T3 har været i Spar Qiviarfik, og der 

havde han set V5 der var ved betale og havde penge. De fortalte han de andre om bare for 

sjov, men resulterede i, at de tog hendes taske. T5 fratog V5 hendes taske, på det tidspunkt 

var tiltalte bag ved T5. Så flygtede de løbende. T3 flygtede også, han flygtede forbi Raaja 

og ned ad den store trappe. De gik ad Tuapannguit mod Qeeqi. I tasken var penge, måske 

400 kr., en cola og et kort, T5 tog kortet. De købte hash for pengene hvad det andre ting var 

blevet af kan han ikke sige noget om.  

 

[…] 

 

Ang. Forhold 11,-mut nassujaavoq, imminut isumaqarpoq ajortuliorsimanani, tassami tas-

sani igallap ataaniikkami kaasimaaginnarsimavoq. Kammalaatini tassani ineqanaso-

risimavaa, taassumalu oqarfigisimavaani matukkut kasuttornani igalaakku saaffigisassa-

gaani angajoqqaani angerlarsimagaangata. 

Igalaakkut ujaraaqqamik miloriarsimavoq kisianni kukkulluni. Pineqartut utoqqatserfiginia-

rsimagaluarpai.  

Dansk: 

Ang. Forhold 11 forklarede han, at han ikke selv mener, at han har lavet noget kriminelt, 

fordi han der bare stod under vinduet med lommerne i lommen. Han havde troet, at hans 

kammerat boede der, og vedkommende havde sagt til ham, at han ikke måtte banke på dø-

ren, men skal henvende sig på vinduet når forældrene er hjemme. Han kastede en sten mod 

vinduet, men det var ikke den rigtige. Han havde ellers villet sige undskyld til vedkom-

mende.  

 

[…] 

 

U/T5 forklarede på grønlandsk blandt andet, med hensyn til: 

 

Ang. Forhold 7, at unnerluutigisaq nassujaavoq I4 nalunagu ikinaanersoq kisianni kamma-

ginngilaa aamma tigusiffiginiluunngilaa, aamma allatulluuniit isumaqatiginngissuteqarsi-

manngillat. 
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Bilag C-3-1 qupp. 2 imm. 3 saqqummiunneqarpoq tamatut nassujaasimannginnerarpoq, 

aamma cigaretinik atorniarfigisimanngilaa I4. 

Ang. Forhold 7 forklarede tiltalte, at han ved hvem V4 er, men det er ikke hans kammerat, 

og han heller taget noget fra ham, og de havde ikke haft uoverensstemmelser på andre må-

der. 

Foreholdt bilag C-3-1, side 2, afsnit 3 havde han ikke forklaret på den måde, og han havde 

ikke spurgt V4 om han kunne låne cigaretter af ham. 

 

[…] 

 

Ang., forhold 7B,-mut nassujaavoq, namminik blok 1-miit ingerlasimalluni, kikkuunerlutik 

eqqaamanngilaa. 

Ang., forhold 7B forklarede han, at han var gået fra blok 1, han kan ikke huske, hvem han 

var sammen med. 

 

[…] 

 

Ang. Forhold 8,-mut nassujaavoq, U3-p nassujaatai tamarmik eqqorput, taski nammineq 

tigusimanerarpaa. Iluaniipput cola, aningaasivik allat imai naluai. I5 ilisimasarinngilaa. I5-p 

taskini taliminiitippaa. Taskia igissimavaat. Aningaasat kr. 4-500 ikiaroornartorsi-

utigisimavaat. 

Dansk: 

Ang. Forhold 8 forklarede han, at alle forklaringerne fra T3 var rigtige, det var ham der tog 

tasken. I tasken var der cola, en pung, resten ved han ikke, hvad var. Han kender ikke V5. 

V5 havde sin taske på armen. De har smidt hendes taske ud. De købte hash for 4-500 kr.  

 

[…] 

 

I1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at taamani Højskolimiit ingerlasimavoq, brugsene-

eraq aqqusaaluni. Angerlamut ingerlasimavoq takuvaa malinneqarluni, malinnittup tassaap-

put, U3, U4, U5 kingulleq ilisarisimanngilaa. Taaku aperai sooq malinneraanni, oqarput ma-

likkaanni. Taava kiinnamigut U2-miit tillutsippoq ajanneqarpoq taava tukkarneqarpoq, taku-

nngilaaq kikkut taamaliornersut tassami kiinnani assersorsimagamiuk nunami nalatilluni. 

Arlaleriarluni tilluarneqarpoq tukkarneqarlunilu niaqqumigut, tassani siutimigut ajoquser-

poq. Taama kaasarfissiorneqarpoq, kiap taamaasiorneraani naluaa. Taskiminik arsaarneqar-

poq kia taamasiornersoq naluaa. Taava qimaapput, ilisimannittoq taava nikuvippoq ataata-

minullu sianerluni. Kaasarfissiorneqarami cigarettit puukuat ikittaallu tiguneqarput. Taskip 

iluaniipput, bærbar, immissutaa aamma mus, pisiaalu ilaatigut aalisakkat panertut. Paasivaa 

taamatut iliorneqarnerminut pissutaasoq X4 salluliorsimammat atornerlunneqarsimalluni, 

Taanna kigusinnerusukkut utoqqatsersimavoq. Annersaasut oqarsimapput iluamik nassui-

aariarit X4 pillugu! kina taamatut oqarnersoq nalunerarpaa.  

Ilisimannittoq angajoqqamiinut angerlarsimavoq. Ataataa U3-p anaanaanut sianersimavoq 

tassanilu paasivaat, taskia suumiinnersoq, taava aavaat. Tigugamikkut bærbar atortuvilu ilu-

aniipput kisianni pisiai peqanngillat. Qanok oqluttoqarsimanersoq eqqaamanngilaa immaqa 

niaqqumigut toqqartinnermik.  

Dansk: 

V1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at dengang gik fra Højskolen, han skulle forbi 

Brugseneeraq. Da han gik hjemad kunne han se, at nogen fulgte efter ham, de var, T3, T4, 
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T4 og den sidste genkendte han ikke. Han spurgte dem om, hvorfor de fulgte efter ham, de 

sagde det fulgte efter ham. Så fik han tildelt knytnæveslag på ansigtet af T2 skubbet og 

ramt, han så ikke, hvem der gjorde det fordi han gemte sit ansigt mens han lå nede på jor-

den. Han fik flere knytnæveslag og trampet på hovedet, der fik han en skade i øret. Der blev 

rodet i hans lommer, han ved ikke, hvem der gjorde det. Han fik frataget sin taske, han ved 

ikke, hvem der gjorde det. Så gik de væk, og vidnet stod op og ringede til sin far. Da der 

blev rodet i hans lommer blev der taget en cigaretetui og en lighter. I tasken var der en bær-

bar, en oplader og en mus, og det som han købt, blandt andet tørret fisk. Han fandt ud af, at 

grunden til, at han blev behandlet på den måde var, at X4 havde løjet om, at hun var blevet 

misbrugt, og vedkommende har senere hen sagt undskyld. Voldudøverne havde sagt, at han 

skulle forklare sig vedrørende X4! Han ved ikke, hvem der udtalte det.    

Vidnet tog hjem til sine forældre. Hans far ringede til T3s mor, og der fandt de ud af, hvor 

tasken var henne, så hentede de den. Da de fik den var bærbar og udstyret i tasken, men det 

han havde købt var væk. Han kan ikke huske, hvad der blev sagt, måske fordi han blev ramt 

i hovedet.   

 

[…] 

 

I2 forklarede på grønlandsk blandt andet, at taamani illoqarfimmi aneeqqaarpunga taava 

klubberalammut ataasitoriartorpunga. Matummat angerlarpunga, tassani messengerikkut al-

laffigitippunga kinaasoq naluara kisianni profil arnaavoq sunaaffa eqqunngitsoq. Taassuma 

naapikkusuppaanga. Taassuma aperaanga sulerinersunga. Isumaqatigipput sumi naapissallu-

tik, taava annersartippoq, angutit marluupput ilisarinngilakka, kisianni Sermitsiakkut kin-

gusinnerusukkut paasivara pingasuusimasut. Deichmannsvej-imi annersartissimavoq. Siul-

lermik tunumigut ajanneqarpoq. Niaqqumigut tilluarneqarpoq aamma timimigut. Ajatsik-

kami orluvoq talinilu atorlugit paloqqalluni nunami. Aningaasivia tuguniarneqarpoq. 

Taanna nammineq tigusimavaa assaaniillu tiguneqarsimavoq. Timimigut tukertippoq. An-

nersareeramikku arpallutik qimappaat, taava politiinut sianerpoq. Politiit aggernissaat uta-

qqivaa. Isaata eqqa pullappoq isigisinnaanngingajavippoq. Taana profil allaqatigeqqinngi-

laa. Kortii kisisa tiguneqarput taakkulu atornerlunneqasimanngillat. Pigisamik aserortoqarsi-

mannginnerarpaa. Allanut isumaqatiginngissuteqarsimannginnerarpoq.  

Dansk: 

V2 forklarede på grønlandsk blandt andet, at først gik jeg en tur i byen også tog jeg til Klub-

beralak for at få mig en enkelt. Da den lukkede tog jeg hjem, der blev skrevet til mig på 

messenger, jeg ved ikke, hvem det var, men efter profilen var en kvinde, det viste sig, at den 

var falsk. Vedkommende vil gerne mødes med mig. Og vedkommende spurgte mig om, 

hvad jeg lavede. De blev enige om, hvor de skulle mødes henne, så blev han tæsket, jeg 

genkendte ikke 2 mænd, men senere så han i Sermitsiaq at, der havde været 3. Der blev udø-

vet vold mod ham i Deichmannsvej. Først blev han skubbet bagfra. Han fik tildelt knytnæ-

veslag på hovedet og på ryggen. Da han blev skubbet, faldt han om og ved brug af sine arme 

lå han på maven. De forsøgte at tage hans pung. Han tog selv pungen som blev frataget 

ham. Han blev trampet på kroppen. Efter de havde udøvet vold mod ham flygtede de lø-

bende, han ringede til politiet. Han ventede til politiet kom. Hans ene øje var hævet, han 

kunne næsten ikke se noget. Han skrev ikke mere med den profil. Det hans kort der var ble-

vet taget, det var ikke blevet brugt. Der var ikke noget af hans ejendele der gik i stykker. 

Han havde ikke uoverensstemmelser med nogen.      

 

[…] 
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I3 forklarede på grønlandsk blandt andet, at taamani blok 3-mi pujortarpugut, U3 aamma 

U1 ilagalugit. 

U3 ikiaroornartumik atorniaraluarput uannut. Kisianni naaggarpara. U1-p niaqqukkut til-

luppaanga. Nunamut ajappaannga. Qajannaalunga tigummivaannga. Tamanna pivoq Umi-

itsiaq eqqaani. Talii tunuvaniit paarineqarput. U3 kaasarfissiorpaanga. Mobil aamma nalu-

naaqutak U3 tiguvai aamma ikiaroornartoq klumpit marluk mannissaaqqap iluaniittut. 

Taaku kavaajama kaasarfianiipput matoqqasumi. Taava ingerlapput uanga angerlarpunga 

innarlungalu. Anaanama pisimasoq aqaguvani politiinut nalunaarutigisimavaa. Sooq unnuk 

taanna nalunaarutigisimannginnera ilisimannittup naluvaa. 

Sumik ajoqutissarsimanerluni naluvaa. U1 aamma U3 kammalaatigisimagaluarpai. Naa-

peqqisimanerlugit naluvaa. Allatut annersinneqarsimanngilaq tamaallaat U1-p tillummani 

qunusaarneqarsimanngilaq.  

Bilag D-1-1 qupp. 2 imm. 4-7 saqqummiunneqarput, eqqamanerarpaa politiiniit aper-

sorneqarami, oqarpoq U3-p pigisani tigugai.     

Dansk: 

V3 forklarede på grønlandsk blandt andet, at dengang røg vi i blok 3, det var sammen med 

T3 og T1.   

T3 spurgte mig ellers om han kunne låne noget hash fra mig. Men jeg sagde nej. T1 tildelte 

mig knytnæveslag på hovedet. De skubbede mig omkuld ned på jorden. De fastholdt mig. 

Det skete i nærheden af Umiivitsiaq. Hans arme blev holdt fast i ryggen på ham. T3 rodede i 

mine lommer. T3 tog mobilen og et ur og 2 klumper hash der lå i en ægetui.  Det lå i min 

lukkede jakkelomme. De gik, og jeg tog hjem og gik i seng. Min mor har anmeldt episoden 

til politiet dagen efter. Han ved ikke om, hvorfor episoden ikke var blevet anmeldt den af-

ten. Han ved ikke, hvilke skader han har fået. T1 og T3 var ellers hans kammerater. Han ved 

ikke om han mødte dem igen. Han blev ikke slået på andre måde, da T1 tildelte ham knyt-

næveslag han blev ikke truet. Foreholdt bilag D-1-1, side 2. afsnit 4-7, han kan godt huske, 

at blev afhørt af politiet, han sagde, at det T4 der tog hans ting.  

 

[…] 

 

 

I4 forklarede på grønlandsk blandt andet, at pisartut aallartissimanerarpai ukiut marluk ma-

tuma siorna. Taakulu ajortumik imminut pinnittartut ukuunerarpai, U2, U4, U5 aamma kin-

gusinnerusukkut U1.  

Naapikkaangamigut qunusaarisarsimapput qununartutullut pissusilersortarlutik, angutaania-

rlutik sakkortuumik pissusilersortarlutik qanilliartoraangamik, taamaammat naapinnave-

ersartarpai pisussat pinngitsoorniarlugit. Sooq immini taamaaliorneqarnerluni naluvaa. 

Oqartarput annersarniarlugu ajortumillu oqaluuttarlugu. U2-p oqarfiginikuusimavaa an-

gajoqqaminut imaluunniit politiinut oqarpat ajornerusumik pineqarumaartoq. Qunusaarinerit 

amerlasorpassuupput. Kisianni immikkorpiaq pisimasumik eqqaasaqarsinnaannginnerarpoq. 

Orinik qinusarsimapput imaluunniit cigarettit. Tikikkaangamikku ungusarpaat ingerlari-

aqqissinnaarlugu. Piumasatik pinngikkunikkit ingerlaqqinniarnatik oqartarput. Taamaliort-

artut ukuunerupput, U2, U4 aamma U5. Oqartarput nalunngilarput cigaretiuteqartutit tu-

nisigut.  Ilisimannittup iqqarsaatigisarsimavaa sooq taamatut iliorneqarnerluni. Unnuit 

ilaanni blok 1-mi U2-p oqarfigaa puujaasoq pisiarissagaa kr. 900-lerlugu, taanna pujaasoq 

imermik imaqarpoq. Oqarpoq oriuteqarnani taava ilisimannittoq nammineq taxa-nik piniar-
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poq tusaavaa oqartoqartoq taxa nammineq akilerumaarini taanna taamatut oqartoq paa-

sinngilaa kinaanersoq. Bankimut ingerlapput taxa arlataluuniit akilerumanngimmagut ilisi-

mannittup nammineq akilerpaa. U2-p puujaasaq pisiaritippaa kr. 900 akilersillugu. Pisia-

rinngippagu tillussagamiuk. Puujaasaq pisiaritereeramikku ingerlapput, ilisimannittup inger-

lammata puujaasaq ammarpaa malugalugulu imermik imalik, taava igippaa. Annersin-

neqanngilaq. Arlaat aningaasanik taartissaqarfiginnilaa. Qulit sinnerlugit qunusaarneqarsi-

manerarpoq pineqartuniit kisianni annersarneqarsimannginnerarpoq. Cigarettinik tuni-

nikuusimavai, ilaat marlunnik perusukkaangata marlunnik tunisarsimavai. Tamanna siu-

rasaarinermik ilaqartarsimanerarpaa. Ilaaanikkut cigaretiuteqarneq ajorpoq qinugaangata ci-

garettit puuat takutittarpa taava ingerlasarput. Naapikkaangamigit kisimiittarsimavoq.  

Dansk: 

V4 forklarede på grønlandsk blandt andet, at episoden startede for 2 år siden. Og dem der 

gjorde noget ondt ved ham var, T2, T4, T5 og senere også T1. Når han møder dem var de 

truende og deres adfærd var truende, de mander sig op med en hård adfærd når de nærmer 

sig, der for undgik han at møde dem, for at der ikke skulle ske noget. Han ved ikke om, 

hvorfor de gjorde det mod ham. De plejer at sige, at de vil tæske ham og sagde grimme ting. 

T2 har sagt til ham, at såfremt han siger til sine forældre eller politiet, så vil de gøre noget 

ved ham der var værre. Tyranniseringerne var mange. Men han kunne ikke nævnte et speci-

fik episode. De bad om penge eller cigaretter. Når de når ham, så omringer de ham, således, 

at han ikke kunne gå videre. De plejer at sige, at, hvis de ikke fik deres vilje, så ville de ikke 

gå videre. Dem der gjorde det var for det meste, T2, T4 og T5. De plejer at sige, vi ved du 

har cigaretter, giv os noget. Vidnet har spekuleret over om, hvorfor han blev behandlet på 

den måde.  En aften har T2 i blok 1 sagt til ham, at han skulle købe flasken for 900 kr., den 

flaske indeholdt vand. Han sagde til dem, at han ikke havde penge, så bestilte vidnet en 

taxa, og kunne høre nogen sige, at han nok selv skulle betale, han fandt ikke ud af, hvem der 

sagde det. De kørte til banken, der var ingen der vil betale for den taxa, så vidnet har selv 

betalt for den. T2 fik ham til at købe flasken for 900 kr. Hvis han ikke købte den, vil han til-

delte ham knytnæveslag. Efter de havde fået ham til at købe flasken gik de, efter de var gået 

åbnede vidnet flasken og mærkede, at den indeholdt noget vand, så smid den ud.  Ingen på-

førte ham noget smerte. Han skylder ingen af dem penge. Han var blevet truet over 10 

gange af de omtalte men var ikke blevet slået. Han har givet dem cigaretter, når nogle af 

dem bad om 2, så gav han dem 2. Og det var i forbindelse med trusler. Nogle gange var han 

gået tør for cigaretter, når han så viser den tomme cigaretetui, så går de. Når han møder dem 

var han som regel alene.       

 

[…] 

 

I5 forklarede på grønlandsk blandt andet, at taamaani januari qaammat spar Qiviarfimmi 

bussit unittarfiata eqqaani inuit marlunniit taskera tiguneqarpoq. Taskima imarai aningaasat, 

mobil aamma kreditkort. Ajanneqarsimavoq taskialu tiguneqarpoq taakkulu arpallutik qi-

maapput. Taakku ilisarisinnaanngilai. Pisup kingorna Kukkukuumut isersimavoq taassanilu 

sulisut ikiorsimavaat politiinut sianerlutik. Kredit kortia marlorialuni atorneqarsimavoq. 

Spar Qiviafik sulisut uviata oqarfigisimavai korti atorneqariaraluarpat tigussagat.    

Dansk: 

V5 forklarede på grønlandsk blandt andet, at dengang i januar måned blev min taske taget 

ved busstoppestedet ved Spar Qiviarfik. Tasken indeholdt penge, mobil og kreditkort. Hun 

blev skubbet og hendes taske blev taget og de flygtede løbende. Hun kunne ikke genkende 

dem. Efter episoden var hun gået ind i Kukkukooq, og blev hjulpet af personalet med at 
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ringe til politiet. Hendes kreditkort var blevet brugt 2 gange. Hendes mand har sagt til per-

sonalet i Spar Qiviarfik, at de skulle taget kortet, hvis nogen forsøger at bruge den.  

 

[…] 

 

I6 forklarede på grønlandsk blandt andet, at I5-p taskia tillinneqarmat takunngilara. I5 uvini 

ilagalugu Spar Qiviarfimmut isersimapput oqariartorlutik pisimasoq pillugu aammalu kortia 

alaatsinaassagat. Ilisimannittoq Spar Kvik-imut sianersimavoq korti pillugu qanok iliussa-

nerlutik. Ullut 2-3 qaangiummata I5-p kortia atorneqariaraluarpoq U1-miit taana eqqartuus-

sivimmiisimasoq ilisarivaa. Korti siullertut pisissutigineqarsimavoq sodavand-imik pin ko-

dea atornagu, taava massakkut 2-300 kr-inik tigusiniarpoq U1, korti ilisimannittup tako-

rusussimavaa tigullugulu allaffimmut ilivaa. Taamaasinerani taakku unnerluutigineqartut 

Spar Qiviarfiup paarsuaasaani uninngasimapput taakku nalunngilai pisiniarfimmut tillinni-

aqattaartarmata. 

Dansk: 

V6 forklarede på grønlandsk blandt andet, at hun ikke så noget da V5s taske blev stjålet. V5 

var sammen med sin mand gået ind i Spar Qiviarfik for at fortælle om episoden og, at man 

skulle holde øje med hendes kort. Vidnet havde ringet til Spar Kvik for at forhøre sig om, 

hvordan de skulle forholde sig med hensyn til kortet. Efter 2-3 dage var der forsøg på at 

bruge kortet, og det T1, hun genkender ham der sidder i retten. Først var kortet blevet brugt 

til at købe sodavand for ved brug af pinkoden, og T1 der vil hæve 300 kr., vidnet har bedt 

om at se kortet og havde lagt den inde på kontoret. På det tidspunkt stod de tiltalte ude ved 

indgangen af Spar Qiviarfik, hun kender dem på grund af deres tyverier i butikken.  

 

[…] 

 

I/V7 forklarede på grønlandsk blandt andet, at hans forældre, X5 og X6 havde haft sølvbryl-

lup den dag og at de var til efterfest der var også andre 2 gæster med som han ikke kender. 

Han plejer at parkere sin bil ved sin forældres hus, der ligger ved siden af hans bolig, hvor 

han parkere sin bil ved Salliarnaq P-plads. Han plejer at efterlade sin nøgle til bilen ved 

kommoden. Efter at han var faldt i søvn hos sin mor, blev han vækket af hende der sagde at 

hans bil var væk, han ringede til politiet. Et par timer efter ringer de og sige at de havde fun-

det bilen og han kunne hente nøglerne næste dag. Han kan ikke huske hvad tid han kørte 

hjem med sine forældre og andre 2 gæster. Han har kun set disse gæster én gang derfor kan 

han ikke huske dem.   

 

[…] 

 

I/V8 forklarede på engelsk blandt andet, at hun sad udenfor sin bolig og her bemærkede at 

tiltalte, som hun udpegede som værende T4, stod bag hende og tog på sin penis og udtale 

noget til hende, hun gik ind til sig og herefter smed tiltalte sten på hendes rude. Hun kender 

ikke tiltalte. Eftersom hun var alene følte hun sig utryg ved situationen. Hun var ikke blevet 

rørt af tiltalte men han blev ved med sit forehavende.  

 

[…] 

 

Sagen udsat til torsdag den 9. juli 2020 kl. 09:00. 

 



 69 

[…] 

 

Ib Lennert Olsen 

Kredsdommer 

 

 

*** 

 

 

Den 9. juli 2020 kl. 09.00 holdt Qeqqa Kredsret offentlig retsmøde i Sisimiut. 

Kredsdommer Ib Lennert Olsen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

 

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

 

Rettens nr. 949/2020 

Politiets nr. 5508-97646-00002-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

U/T1 

cpr-nummer […]2004-[…], 

U/T3 

cpr-nummer […]2003-[…], 

U/T4 

cpr-nummer […]2004-[…] og  

U/T5 

cpr-nummer […]2004-[…] 

 

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 1615 

 

Ib Lennert Olsen 

Kredsdommer 

 


