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Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigaat: 

 

1. Inissiisarfimmut inissinneqarneq ukiuni arfinilinni. 

2. Arsaarinnissutigineqassasoq pinik tigusat 1-4 aamma 501, Aallaat Savage, kaliber […] 

imersarfittalik, seqquutigineqarsimanngitsut imassat aamma imassakut, pinerluttulerinermi inatsisip 

§-iisa 166-iani, immm. 2-mi, no. 1, toqqammavigaulgu. 

 

U pisuunnginnerarpoq. 

 

U-ip pinngitsuutitaanissaq piumasaqaatigaa. 

 

Suliamut paasissutissat 

Nassuiaatit 

Suliap suliarineqarfnerani nassuiaateqarput U, aamma ilisimannittutut nassuiaateqarput X1, I1 

aamma I2. 

Unnerluutigisaq, U, nassuiaateqarpoq ulloq 26. juuli 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik 

allassimaffimmi imatut issuarneqarpoq: 

U kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq, tusarsimallugu, ilaquttani nassuiaasimasut, P1-p 

iserfigisimagaluaaratik assut amaarluni aammalu immaqa ikiaroorluni. Qinnuigisimagaluarpaat 

ingerlaqqullugu, taamatullu qinnuigimmannio oqarsimalluni ”ajortumik pisoqarumaartoq”. Taamani 

U angerlarsimanngilaq Naleqqamiikkami, tusakkanilu tunngavigalugit eqqarsarsimavoq, ajortumik 

pineqartussaq tassaasoq nammineq, tamatuma nalaani imminniissimagaluaruni, immaqa 

unatarneqarsimassagaluarpoq. 



Unnuk taanna Naleqqamiippoq, angerlamullu iserami sofamut nallakarluni, sofamilu sinitsilluni P1-

mit sakkortuumik itertinneqarpoq, allatut oqaatigalugu, iterpoq P1-p sakkortuumik tilluttaraani. 

Aperineqarluni, puiaasat nerriviup qaavaniittut, suminngaanneersuunersut, immaqa taakku 

Naleqqamiit nassarsimagini, aamma imaassinnaasoq unnummi siusinnerusumi 

imigarisimasinnaasani. Iserami P1 atassuteqarfiginngilaa, taamaattumik sofamut innarpoq 

sinilerlunilu, sinittorlu annersarneqarpoq, eqqaamavaa oqarluni ”tassa”, oqarluni kissaatiginagu 

taamatut pineqarnissani, tassani isumagaa, sivikitsukullammik eqqaamasaarussimalluni, isini 

aammaat, takusaqarsinnaanani, P1-p unatarmani eqqaamasaaruppoq. 

Pasisap eqqaamavaa, P1 oqartoq ”Tassani suit?! Ataatat malinniaruk”. Taamatut oqarpoq 

kamattumik nipeqarluni, tamatumanilu paasinarpoq pasisaq toqussasoq, ataataat ukiut pingasut 

tamatuma siornatigut toqunikuummat. 

Pasisap eqqaamanngilaa, qanoq ililluni nakuuserfigineqarluni. Pasisap P1 akisimanngilaa. 

Tamatuma kingorna pasisaq inimukarpoq sofamullu innarluni, P1-lu qalianut iniminukarpoq.  

Qupperneq 3-mi titarnertaat kingullersaat: 

Pasisaq isummersimavoq maannakkut naammaleqisoq. Qatanngumminit eqqunngilluinnartumik 

pineqarsimalluni, taamaattumik tamatuma kingorna kælderimukarpoq aallaammik aallerluni. 

Pasisap nalunngilluinnarpaa aallaat sorleq tigunerlugu, eqqaamavaa kaliber […]-usoq, aammalu 

allaat imassanik imaqareerpoq. 

Soorlu oqaatigineqarteersoq, taakku eqqaamavai, P1-lu oqarsimasoq ataatani malissagaa. 

Eqqaamanngilaa aallaammik aallernerluni, taamaattumik nassuiaatigisimasaanut R-1-2-mut, 

qupperneq 5-imiittumut tunngasumik aperineqarpoq. 

Aallaat aammagu P1 sinittarfimminiippoq, iluamilli eqqaamaqqissaanngilaa, nukkami takuneraani 

aallaammik tigummiarnera, eqqaamavaali seqqornini kisiannili qasseriarluni seqqornerluni. 

Aperineqarluni P1-p tungaanut seqqornerluni, akivoq, inuunermini inissisimanini qatsullugu. 

Taamaattumik taamaaliorpoq, nukaata ikiarooqatigisartakkani ilagalugit aamma unnuaannakkut 

isertarami, naak unnerluutigisaq ullaakkut suliartortussaagaluartoq, taamaattumik ilaatigooriarluni 

suliartortarpoq sininneqarpiarani. Tassa tamakku ilaapput qatsussai, taamaattumillu 

aalajangersimavoq nukkani aallaaniarlugu. 

Nassuiaataa imatut paasisariaqassaaq, P1 najugaqatigalugu assut sakkortuvoq. 

Rigshospitalimut nakorsiartitaanikuuvoq, aammalu sakkortuunik nakorsaatitortinneqarsimalluni, 

taamaalilluni sulisinnaassuseqarsimanani. Taava P1 festertualersimavoq, inuillu unnukkut 

isaatittarsimallugit, taakkulu qatsussimavai, ilaatigooriarlunilu suliartortarpoq 

sininngingajassimalluni. Arlalippassuariarluni P1 nooqqusarsimagaluarpaa, oqaatigineqarpoq, 

nassuiaasimasoq P1 aallaasimagini, taavalu sofamut innaqqilluni, tamannali eqqaamanngilaa. 

Eqqaamanngilaa nukkami aallaanera, aqaguani ullaakkut kiinnani ippigisimavaa ikeqarlunilu, taava 

qalianukarsimavoq nukkani takusarlugu. Aperiniarsimagaluarpaa, sooq taamaaliorsimaneraani. 

 

Atuffanneqarpoq immikkortoq 1-imi, ilanngussaq A-1-3, quppernerit pingajuanni titarnertaaq 

kingulleq quppernerillu sisamaanni titarnertaaq siulleq: 

Tamatuma kingorna pasisaq illup inaanukarpoq tamatumalu kingorna illumit anilluni 

kælderimukarluni, tassaniippoq pasisap aallaasaa. Taanna tiguvaa illumullu iseqqilluni 

qalianukarlunilu nukkami sinittarfianut, tassani issiavoq nukaa. 



Pasisaq nassuiaavoq, sinittarfimmut uterluni isermat, nukaa nipaappoq eqqissisimallunilu, pasisallu 

aallaat nukkaminut saatsissimavaa, piaaralunilu siullermik saneqqullugu seqqorpoq pasisallu 

nukkani oqarfigaa  

Qanoq misigisimanarpa? 

Tamatumalu kingorna pasisaq nukkani, P1, toqqarlugu seqqorpaa naavatalu saneraatiguugunartoq 

eqqorlugu. Tamatuma kingorna sinittarfik qimakkamiuk ammukarpoq aallaallu inaalillugu. 

Nassuiaatigisimasai pillugit aperineqarluni, X1-p tigusarimmani oqaatigisimasai, tassa 

namminiusimassasoq X1-mut oqaatigisimasaa, aammalu X1-p allassimasai, eqqaamanngilaa P1 

aallaasimallugu, ullaaq taanna mobilia ajoquteqarsimavoq. Politeeqarfiliarsimagaluarpoq, 

matoqqammalli I2-imukarsimavoq. I1 oqaluttuussimavaa, qanoq pisoqarsimaneranik, taava 

angerlarsimavoq politiit utaqqiartorlugit, I1-lu politiinut sianersimavoq, taava imminnut iserami 

politiit utaqqiinnalersimavai. Eqqaamavaa politiit takkummata, eqqaamavaa X1 oqaluttuullugu 

qanoq pisoqarsimaneranik, kisiannili X1-mut oqaluttuarisani ullumikkut eqqaamasinnaanngilai. 

Aallaat SAVAGE kaliber […] nammineq pigaa, nalunngilaalu kælderimiittoq, taamaattumik aallaat 

taanna nammineq aasimassavaa. Aallaat taanna atortuaannaramiuk nalunngilluinnarpaa, 

puisinniarluni aavarlunilu atortaramiuk. Aallaat pitsaasuuvoq, imassakut marluk […]-imoortut P1-p 

inaani nassaaarineqarput, taakku eqqaammangilai, oqarlunili nammineq P1 aallaasimassalljugu 

illumi marluinnaagamik. P1-lu aaqqiagiinngissuteqartarput, P1-lu inuusuttuunerminiit 

pinerlunniartuujuaannarpoq, tamannalu ataataata nuannarinngilaa. Nammineq aallaasimassaguniuk, 

pissutaasimassooq pissusilersuutaarsia qatsussimassavaa. Sooq annersarneqarami politiinut 

sianersimannginnersoq naluvaa. Oqaatigineqarpoq anaanaa politiinut sianersimasoq 2008-mi, 

taamani unnerluutigisap aallaat iniminukaammagu, annilaanngatigisimavaa P1-mit 

unatarneqarnissani. 

Immikkoortoq Ilanngussaq M-1-4: 

Angut ammaartoq aallaasilik 

Nalunaarutiginnittup oqaatigaa, ernini U assut amaartoq aammalu aallaat qalianut eqqussimagaa 

oqarsimallunilu, qatanngutini taaguuteqartoq P1-mik ersigalugu. […] pisuinnarlutik illumukarput 

naapillugulu U taanna qalianit tummeqqakkut ammukartoq. Nassarpaa aallaat kal. […]. aamma 

nassatarai imassat pingasut. Oqarpoq, aallaammik iniminukkaassisimaneranut pissutaasoq, imminut 

illersornissani eqqarsaatigisimagamiuk, qatanngutimi toqukkiartorluni tikippani, taamatummi 

unnukkut siusinnerusumi oqarsimammat taamaaliorniarluni, U amaangaatsiarpoq namminerlu 

piumassutsini malillugu parnaarussivimmi unnuinissani kissaatigalugu. Qatanngutini ersigaa. 

Tigusarineqarpoq nal. 2215 nakorsamillu […]-imit misissorneqarluni. Apno. 110/08. tamatumalu 

kingorna nal. 2245 parnaarussivimmut eqqunneqarpoq qaatusserniarlugu. Aallaat imassallu 

politeeqarfiliaanneqarput utertinneqassallutik taanna qaatuppat. Sakkunut allattuiffik no. 7/08. 

Nalunaarusiortoqanngilaq. pk. […] parnaarussinermik ilisimatinneqarpoq. 

2008-miilli P1 ersigilernikuuvaa. 

Illersuisumit aperineqarluni, paasitinneqarsimavugut P1 174 cm-itut atsigisoq, aperineqarporlu 

nammineq qanoq atsiginersoq, nassuiaavoq 160 cm-ip missaanik angissuseqarluni, Ukiunik 

qulaaluanik nikingassuseqarput. Aperineqarpoq P1 illoqatigalugu qanoq innersoq, amaaleraangami 

ullut tulleriit arlallit imertarpoq kammalaatinilu kammalaataalu isaajuaannartarlutik. Allatut 

oqaatigalugu, unnerluutigisaq sinikkaluaraangalluunniit iserfigisarpaat ajortumillu pillugu. Matu 

iluanit parnaarsinnaanngilaq, allunaasartaqannginnami. 29. decembari 2018 Naleqqamiippopq, 

angerlamullu apuukkami sofamut innarluni. Iterpoq annersarneqarluni, arlaleriarluni 



patittarneqarluni, suaartarfigineqarlunilu. Tassani P1 oqarpoq ataatani malissagaa. P1-p 

amerlasoorpassuariarluni unatartarpaa. Nammineq naluvaa piffissaq qanoq sivisutigisoq 

ingerlasimanersoq P1-p aallaaneraniit innarami sininniarluni aammalu P1-p takusarnissaanut. P1 

nuussimagaluarpoq qaammat ataaseq allami najugarluni, uteqqissimavorli INI-mut 

akileerusunnginnami. P1 kamalersarpoq aneqquneqaraangami. 

Assilineqarnerani takuneqarsinnaapput kiinaani ajoqusernerit, P1-p unnuaq taanna piliarisimasai. 

Aperineqarluni sooq P1-p annersarsimagaani, oqaatigeqqippaa, panini qimaleramiuk 

oqarfigineqarsimalluni ”ajortumik pisoqarumaartoq”, taamaattumik tamanna imminut 

tunngasuusimassasoq. 

Qupaloraarsuk […]-mi U-ip aqqa allassimavoq. 

P1 amingaateqaleraamani U pisuutittarpaa. Aamma annersaraangamiuk isumaqartarsimavoq U 

illumit qimagulluni aniumaartoq. U talerpiuvoq. Maannakkut 60-it sinnerlugit ukioqarami 

qatsuppaa kiinani taamatut ajoqusersorneqarmat. P1 innisimasoraa. P1 akiliinngisaannarpoq. 

Nassuiaat kalaallisut atuarneqarpoq. U-ip nassuiaatini akueraa. 

I2-ip ilisimannittutut sassartinnissaa taamaatinneqarpoq. 

 

X1 nassuiaateqarpoq ulloq 25. juuli 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaasa allassimaffinni imatut 

issuarneqarpoq:  

Aggersarneqarsimallutik pinerluffiusimasinnaasumut Qupaloraarsuk […]-mut. Politiit biili 

unitsippaat politeeqarfiup silataanut. Pinerluttoq ulorianarnersoq naluaat. 

X2 siulliulluni ingerlavoq X3-ilu kingulliulluni. Matup eqqaani qulleq ikumavoq. Kingorna 

tusaasinnaavaa X2-p angut illup iluaniittoq oqaloqatigigaa. Paasinarsivoq tassaasoq U, taanna 

passequserpaat politeeqarfiliaallugulu. 

Politeeqarfiup tungaanut ingerlallutik U oqarpoq, nammineq qatanngutini aallaasimallugu, aammalu 

inummik allamik illumi isersimasoqanngitsoq. U oqarsimanngilaq sooq qalluuni aaginnaasut, 

nassuiaavorli Naleqqamiissimalluni, angerlamullu apuukkami P1 qalianiittoq sinilluni. 

U eqqarsarsimavoq qatanngutini nuannisaaqatiginiarlugu itersarsimavaa imeqatigilaarusullugu, P1-

illi nukersorfigilersimavaa, aamnmalu imminut illersorniarluni aallaasimallugu. 

Ammukarsimavoq aallaallu tigoriarlugu P1-mut utersimavoq toqqarnagulu seqqorami oqarsimavoq 

”qanoq misigisimanarpa?” 

U marloriarluni seqqorsimavoq, siullermik P1 saneqqullugu aappassaannillu P1-p tungaanut 

seqqorluni anillallunilu. U oqarsimanngilaq nalunaaqutaq qassinngornersoq. Pisup kingorna I2-

imukarsimavoq Café Hong Kong saneqqullugu, kingusinnerusukkullu angerlarpoq politiit 

utaqqiartorlugit. 

Annersarneqareernermi kingorna kælderimukarsimavoq aallaat aallugu. 

Seqqoreernermi kingorna P1 alakkarsimanngilaa, aammalu seqqorsimavoq allatut ajornartumik 

imminut illersorniarluni. 

Ullup qeqqa sioqqullugu Politeeqarfik matoqqavoq. Nalunaarutiginninneq Nuummi tiguneqarpoq 

Nuummiillu nalunaarutigineqarpoq toqutsisoqarsimagunartoq imaluunniit seqqortaartoqartoq. 

X1 Qupaloraarsuk […]-mut isersimavoq, aatsaallu U takusimavaa illumit anillammat, taanna 

qallumigut kilerneqarpoq kiinaalu aaginnaalluni assammigulli ajoqusersimanngilaq. 

U P1-lu pissusiat nakuuserfiusarpoq, P1 nakuuserniartuunerulluni. 

X1 nassuiaavoq Ilulissani politiiusimalluni ukiuni 30-ni. X1-p P1 ilisarisimasaraa pissutsimigut 

nakuuserniartuusoq aammalu ikiaroortartuusoq. 

 



I1 nassuiaateqarpoq ulloq 26. juuli 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaasa allassimaffinni imatut 

issuarneqarpoq: 

U ikiortissarsiorsimasoq, Politiinut saaffiginnissimagaluarpoq, parnaaqqallunili, taavalu iserami 

oqarsimalluni, annersarneqartarnini qatsukkamiuk P1 aallaasimallugu, ullaakkullu iterami P1 

nikissimanngitsoq. U napparsimmaviliarsimagaluarpoq, sapileramili utiinnarsimalluni, taava I2-p 

oqarfigisimavaa, angerlassasoq, taava ilisimannittoq politiinut sianersimavoq. Taamani U-p kiinaa 

aaginnaavoq, isaalu saamerleq ajoquserneqarsimalluni. Ilisimannittup naluaa aallaat atorsimaneraa. 

Nassuiaatigisimasaminut tunngasumik aperineqarpoq E-1-1-iomi, qupperneq 2, oqaaseqatigiit 

pingajuat. 

Taamaattumik A-p aallaat tigusimasvaa P1-lu timkaasa saneraatihgut aallaallugu. 

Nalunaarutiginnittup naluaa A-p P1 timaata saneraatigut sorlikkut aallaasimaneraa. P1 

aallaareerlugu, A innarsimavoq nukillaarami taavalu sinilersimalluni. Piffissap tamatuma nalaani A-

p nalusimavaa, P1 suli uumanersoq imaluunniit toqoreersimanersoq. 

Taanna tusaramiuk, nassuiaavoq, taamatut nassuiaateqarsimalluni. Ilisimannittoq nammineq 

politiinut sianertuuvoq, sapileraluarsimavoq, kisiannili tassa sianersimavoq. Illersuisumit 

aperineqarluni nassuiaavoq, P1 ilisarisimasaralugu kinaasorlu nalunagu, aammalu qangalili 

nalunngilaat, P1 U unatartaraa. P1 taamani ikiaroorsimavoq, U-illu baajamik imeqqusimagaluarpaa, 

P1-li piumasimanngilaq, taava tassani U unatalersimavaa nammineq ikiaroorusukkami. 

[…] 

 

I1 nassuiaateqarpoq ulloq 26. juuli 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaasa allassimaffinni imatut 

issuarneqarpoq: 

29. decembari 2018 U ilisimannittumut iserpoq ullaakkut qulip missaani, nassuiaavoq baajat 

ammarmata nalunaaqutaq qulaaluanut, pisiniarsimalluni, takuaalu U atuarfiup nalaaniit aggertoq 

ammukarluni, taava I1 ingiaqasiuppaa, illuminullu tikiukkami U ilisimannittup illuanut 

isereersimavoq, iseramilu takusinnaavaa ajortoqartoq, U-lu ilisimannittoq isersimatsiartoq oqarpoq, 

nukkani toqussimallugu, tassa oqaluttuaraa nukkani toqussimallugu, taamaaliorsimallunilu P1-p 

unatarmani. P1-p annersalermani oqarfigisimagaluarpaa taamaaliussanngitsoq nalliuttorsuit 

nalaanni, taava aallaammik aallaasimavaa. Oqaatsit atugai iluamik eqqaamanngilai, ilisimannittulli 

ingerlaqqusimavaa, taamaaliortussaanngimmat. Killisiorneqarnini E-1-7, qupperneq 2, titarnertaat 

arfernat, nassuiaataa issuarneqarpoq. 

Killisiugaq nassuiaavoq, U oqarsimasoq, oqqassimallutik. Oqarsimavoq kælderimiissimalluni 

aallaammik aallerluni, tamatumalu kingorna illumut iseqqissimalluni qatanngutini aallaaniarlugu. 

Nassuiaavoq taamatut nassuiaateqarsimalluni. 

Iserami takuaa U, ingerlaannarlu takusinnaallugu kiinaa ajortoq, kiinaa aaginnaagami, allaat 

iluamik isigisinnaanagu, U oqaluttuarpoq nukkaminit P1-mit, P1-mit taaneqartarumit, 

annersarneqarsimalluni. P1 U-lu ilisimannittup ilisarisimasarai. U oqarfigeqqissimavaa imminni 

isersimassanngitsoq. U-p annersarneqarnera takusimanngilaa, kisiannili tusartarpaa U P1-mit 

annersarneqarsimasoq, aammalu annersarneqartartoq. Naggataatigut oqarpoq, politiinut 

sianernissaminnut sapilersimagaluarlutik. 

 

Pappilissat uppernarsaatit 

 

A-1-1 – Nalunaarutiginninnermut nalunaarusiaq: 

 

Ulloq nalunaarutiginniffiusoq/nalunaaqutaa 

29-12 2018 nal. 1035 



Suliap qanoq ittuunera 

Toqutsisoqarsimasinnaaneranik nalunaarneq 

Pinerluffiusoq 

Qupaloraarsuk […] 

3952 Ilulissat 

 

Suliap suunera 

Nalunaartoq I1 oqarasuaat […] kammalaatiminut pulaarluni najukkami Nuisariannguaq 

[…]-imi I1-imi, angut U-imik atilik 1956-imi inunngorsimasoq, isersimavoq oqaluttuarlunillu 

nukkani P1 angerlarsimaffimminni Qupaloraarsummi,. Aallaasimallugu, illu aappaluttuuvoq 

politeeqarfiup kujataatungaaniittoq. U-p kiinaa aaginnaavoq oqaluttuarsimavorlu P1-mit 

annersarneqarsimalluni. U politeeqarfiliarsimavoq, oqaluttuarsimavorli taanna matoqqasoq. 

Tamatuma kingorna U ingerlaqqissimavoq oqarluni angerlarniarluni politiit 

utaqqiartorlugit. 

A-2-1 – Toqusumik misissuinermut nalunaarusiaq: 

Ulloq nalunaarutiginniffiusoq/nalunaaqutaa 

29-12 2018 nal. 1800 

 

Suliap qanoq ittuunera 

P1 

Pinerluffiusoq 

Aqqusineq ateqanngitsoq - Ilulissat 

3952 Ilulissat 

 

Suliap suunera 

Ullumikkut toqusup/pinerlisaq P1-ip timaanik misissuisoqarpoq, taanna toqutaasimavoq 

nalunaarsuiffimmi no. 5512-97411-00004-18. Toqusup timaanik misissuinermi najuupput […] 

uangalu, nakorsaq […] aamma portørit pingasut. 

 

Toqusoq assilineqarpoq ilaatigut aqerlup anillaffigisimasaa, aallaatiffia aammalu isaata 

eqqaani qalluuisalu eqqaanni ajoqusernerit annikitsut. Toqusoq atisaajarneqanngilaq, 

toqusup timaanik pilattaasartoq aggersarneqarsimammat toqusup timaanik pilaalluni 

misissuissammat. Kiinaata saamiata tungaani nujaanilu, tuviani saamerlermi aamma 

assaataani saamerlermi toortaalluni misissugassamik, paassat sinnikuinik 

nassaartoqarsinnaanera eqqarsaatigalugu tigusisoqarpoq. 

 

Timaa inimut nillataartitsivimmut pingasunik kissassusilimmut inissinneqarpoq. Nakorsap 

toqusup timaanik pilattaasartoq utaqqeqqaarusuppaa toqussutaata aamma suna 

pissutigalugu toqusimanersoq aalajangersimasumik oqaatigisinnaanngilaa – taamaattorli 

oqaatigalugu toqukkut qimagussimasoq. Nalunaarusiortoqarpoq. //[…] 

 

B-1-1 – Pinerluffiup misissuiffigineqarnera (tigulaarinninneq qupperneq 2-mit aamma 3-mit): 

Ineeraq 1 pequtserneqarsimavoq issiavissuarnik marlunnik, issiavimmik nalinginnaasumik, siniffik 

marluuttariaq, fjernsyni aamma atuagaasivimmik. 

Ineeqqap aappaa (ineeraq 2) tummeqakkut qummukarraanni talerpiup tungaani inissisimavoq. 

Ineeraq 2 pequtserneqarsimavoq natermiittumik madrassimik. 

Ineeqqat pingajuat (ineeraq 3), illup kitaatungaani inissisimavoq. Ineraq 3 pequtserneqarsimavoq 

siniffmmik aalla allaffimmik, sofa siniffiusinnaasoq aamma amusartoq takilaartoq. 



 

Illu ataasiinnarmik isaariaqarpoq. 

Pinerluffiup misissuiffiginerata takutippaa, ineeqqami 1-imi inuk toqungasoq issiavissuarmi, 

matup iluatunginnguani, issiasoq, taperpiata tungaani. Toqungasup atisarai tungujortumik 

qaqortumillu kipparissortuunik allalik ilupaaq qaamasunik qarleqarluni alerseqarani. Toqungasoq 

issiavoq issiavissup talerpiata tungaannut qivingalluni. Toqungasup assani saamerleq sarliarpaa 

talerpillerlu issiavissup saneraani talerpiup tungaani nivingalluni (takuuk asseq 13). 

Taliata talerpilliup ataatungaa angisuumik aattaqarepopq aanaarfiusimalluni, aallu nalileneqarpoq 

annikinnerpaamik 2 literiussasoq. Aak taanna tigusiffigineqarpoq no. 6-itut. 

 

Misussinerup takutippaa naatsorsuutigisatut aallaatiffigisinnaasata putua tuviata saamerliup 

tunuatungaaniittoq aqerlullu anillaffigisinnaasaa tuviata talerpilliup qeqqaniilluni. Amiata qaani 

takussaapput saarnit seqummakui, aqerlup anillaffigisinnaasaata eqqaani. 

 

Qaliani gang-imi tiguneqarput imassakut marluk pinik tigusatut normulerlugit 1-imik aamma 2-mik. 

Imassakut kanngussaapput kaliber […]-iullutik. Imassakut marluullutik naqqani 

nalunaaqutaqarput:: […]. 

 

Kissarsuuteqarfimmiit tiguneqarpoq allaat pinik tigusatut normulerlugu 3-mik Savage Axis […] 

REM (naalisaataavoq Remington-imut) serianormu 1-1592433. Aallaat tuimut ujangisittaateqarpq 

naatiffimmilu nivingalluni. 

 

Aallaat misissorneqarnerani paasinarsivoq immersartua ikkusimasoq. Immersartuaniipput imassat 

marluk. Immersartoq tiguneqarpoq pinik tigusatut normulerlugu 4-tut. 

 

Siluttaataa tunumoortissimavoq imassalertarfialu imassartaqarani. Aallaat parnaaqqanngilaq. 

Misissuinerup aamma takutippaa imassakut qaliani nassaarineqartut assigigaat imassat 

immersartuaniittut kalibereqatigalugillu. 

 

Inimi nerriveeqqami tiguneqarpoq pinik tigusatut normulerlugu 5-itut oqarasuaat angallattagaq. 

 

Inimi natermi sofap nerriveeqqallu akornanni vatpindimik tigusiffigineqarpoq aak DNA-vanik 

misissuiffigisassatut. Tiguneqarpoq pinik tigusatut normulerlugu 7-itut. 

 

X3, Politeqq pinerluffiusumi assiliisuuvoq. 

 

./. Mappi assinik imalik suliamut ilanngunneqarpoq. 

 

Misissuinerup nalaani igalaat tamarmik matoqqapput illumilu paggittoqarsimaneranik 

malunnartoqarani. Illu ipertuvoq torerlunili. 

 

Matu iluaniit parnaarneqarsinnaanngilaq, parnaarsaateqannginnami. 

 

Toqusup pasisallu inuaasa ipaannik imaluunniit kamiisa tumaannik tigusisoqanngilaq, taakku ullut 

tamaasa illumi najugaqarmata taamaattumillu isumaqarnarluni marluullutik inuaasa ipaat kamiisalu 

tumaat illup iluani sumi tamaniissasut. 
 

B-1-2 – Pinerluffiup misissorneqarneranut ilassut (immikkoortut aappaat). 



Toqusoq aallaaneqarnermi kingorna nikisinneqarsimaneranik takussutissaqanngilaq. Taliata 

talerpilliup ataatungaani aak taseannguussimasoq misissuinerup nalaani attorneqarsimanngilaq 

qanorluunniit innarlerneqarsimanani. Politiinilli toqusup timaanik misissuinermi innarlerneqarluni. 

B-1-4- Mappi assinik imalik (tigulaariffigisaq, misissorneqarpoq. 

 

B-1-5 – Pinerluuteqarsimanermut tunngasumik misissuinermit nalunaarut. 

1.0 Paasissutissat nalinginnaasut 

 

Piumasaqaateqartoq 

Pa. […], Ingerlatsinermut tulleriissaarisoq, Kalaallit Nunaanni Politiit, Ilulissat, ulloq 020119  

 

Pinerluffik 

Qupaloraasuk […], 3952 Ilulissat, Kalaallit Nunaat. 

 

Pinerlisaq/pasisaq 

Tigusarisaq U, IN.NO. […] 1956 Toqusoq P1, IN.NO. […] 1965  

 

Allamik ikiorserneqarneq 

NKC-kangia, Sakkunut immikkoortortaqarfik V/ […]. 

Retsmedicinsk Institut, Århus Universitets Hospital, V/ toqusunik pilaalluni paasiniaasartoq […]. 

 

Ilannguassaq 

Mappi assinik assiliivimmik digitaliusumik assilisat toqqakkat, R-mut elektroniskimik 

nassiunneqarput. Assileqqaakkat NKC-mi paarineqarput nalunaarsuiffiup allassimasup normuanik 

normulerlugit. 

 

2.0 Siunertaq 

 

Nationalt Kriminalteknisk Centerimit peqataaneq, toqusup timaanik pilaalluni eqqartuussivimmi 

atugassamik paasiniaanera, ingerlanneqarpoq siunertaralugu paasissutaasinnaasut/atortut 

nassaarinissaat, taakku pinerlunnerup qanoq ingerlasimanera paasiniarlugu kiisalu inuup 

kinaassusianut paasissutissat/pigisat nassaariniarlugit kiisalu pinerluttup nassaarinissaanut. 

 

4.0 Periutsimut paaissutissat aamma misissuinerup annertussusia 

 

Toqusoq Ilulissani napparsikmmavimmukaanneqarsimavoq, aallaaneqarnikkut siornani 

taaneqartumi najukkami toqutaasimasut nassarineqarnermi, kingorna. 

 

Misissuineq ingerlanneqarpoq assinik uppernarsaasiisarluni aammalu qulakkeeriniarlugit 

pingaarutilimmik paasissutissiisinnaasut pigisallu. Tamatuma saniatigut toqusup inuaasa assaasalu 

isikkui aallaavigalugit assersuutigineqartussatut atugassanngortinneqarput. 

 

5.0 Ajunaartumut tunngasumik misissuineq 

 

Pinerluuteqarsimanermut tunngasumik misissuinerit 

Toqusup atorpai ilupaaq tungujortunik qanortunillu kipparissortuunik allalik. Ilupaaq 

attataajarneqarsimavoq ajoquserneqarsimananilu. Ilupaap tunua annertuumik aattaqarpoq aamma 



tuiavta talerpilliup nalaani, Toqusup tamatuma saniatigut atorpai qarliit (KT  62), ikiaqutit takisuut 

(KT 63), ikiaqutit naatsut (KT 64) kiisalu tasseq (KT 61). 

 

Toqusup timaanik pilattaanermi paasinarpoq aallaaneqarsimasoq. Aqerlup tuffia tunuaniippoq 

kiasiata saamerliup eqqaani. Aqerlup anillaffia tuviani talerpillermiippoq. Ilupaaq 

qiorneqarsimavoq, taamaalilluni aqertup tuffigisinnaasimasaa qulakkeerniarlugu KT 59-itut, 

paasiniarlugu seqqorneq pimmat qanoq ungasitsigisumik seqqorneq pisimanersoq il.il. tamatumani 

suliarinnippoq […], NKC-Øst-imeersoq, sakkunut immikkoortortaqarfimmiit. Ilupaap sinnera 

qulakkeerneqarpoq KT 60-itut. 

Toqusumiit qulakkeerneqarpoq DNA-mik misissuinissamik atugassamik kiinaata talerpiata 

tungaaniit (KT 48), kiinaata saamiata tungaaniit (KT 49), qungasianiit (KT 50), sakiaaniit (KT 51), 

assaanit saamerlermiit (KT 52), assaani saamerlermiit aak (KT 53) aamma assaani talerpillermiit 

(KT 54). Assaata talerpilliup kukiisa ataat tagiarlugit misissugassanik tigusiffigineqarput (KT 55) 

aamma assaanit saamerlermit (KT 56).  Toqusup qarngata iluanit dna-vata qanoq ittuunera 

qulakkeerneqarpoq (KT 57) aamma itiata ammarnganit (KT 58). Toqusup inuaasa ipaat aamma 

assaa tamakkerlugu qanoq innersoq nuutsitsinikkut qulakkeerneqarput (KT 65). Toqusup tuvianit 

talerpillermit aqerlup sinnikorisinnaasaa qulakkeerneqarpoq (KT 66). 

 

Toqusup timaanik pilaaneq 

Toqusumik pilaaneq pivoq Ilulissat Napparsimmavianni, ataasinngornermi 7. januaari 2019 

piffissami 1000-imiit 1500-imut. Toqusumik pilaavoq toqusunik pilaasartumit […]-imit 

Retsmedicinsk Institutimeersumit, Århus Universitetimeersumt. Toqusumik pilaanermi najuupput 

NKC, Sakkunik immikkoortortaqarfik sakkunik immikkut ilisimasalik /sakkunik mekanikeri […] 

aamma pinerluttoqarsimatillugu misissuisartoq […]. 

 

8.0 Paasissutissat atortullu 

 

Paasissutissat atortullu pissarsiarineqartut pillugit allattuiffik nalunaarutip naggataaniittoq 

innersuussutigineqarpoq. 

 

Misissuineq 

KT 48-miit — 58-imut: Kukiit ataannit tagiaalluni dna-mik misissugassatut annertunerusumik 

misissorneqaranik politeeqarfimmut tunniunneqarput. Tamanna siunertamut tulluutissappat, tigusat 

misissugassat tamatumunnga qinnuteqaqqinnikkut misissorneqarsinnaapput. 

 

KT 59-imut: Ilupaap ilaa aallaaneqarfianik putuluk. Ilupaap ilamerna sakkunut 

immikkoortortaqarfimmit misissorneqarpoq, taakkulu immikkut nalunaarusiussapput. 

 

KT 60-imut: Ilupaap ilaa aqerluop anillaffigisimasaa tuviata eqqaani. Ilupaap ilaa taanna assut 

aammik simertiterneqarsimavoq. Aqerlup anillaffigisimasaata eqqaa assitigut 

uppernarsaaserneqarpoq, tamatumalu kingorna ilupaaq politeeqarfimmut tunniunneqarluni. 

 

KT 61-imiit — KT 64-imut: Toqusup atisaasa sinneri timaanik pilaanermi misissorneqarput. 

Nalilerneqarpoq taakku pingaarutilimmik paasissutissanik soqanngitsut, taakkulu politeeqarfimmut 

tunniunneqarput. 

 



KT 65-imut: Immersugassat toqusup inuaasa assaatalu ipaanik naqitsinikkut pissarsiarisanik imallit 

NKC-Øst-imut, misissueqqissaartarfimmut, nassiunneqarput AFIS-imi pigineqartussanngorlugit 

aammalu suliami pineqartunut assersuutissatut atorneqassallutik. 

 

KT 66-imut: Aqerlumikuusinnaasup ilaa. Atortoq NKC-Øst-imit, sakkunut 

immikkoortortaqarfimmit, misissorneqarpoq, taakkulu immikkut nalunaarusiortussaapput. 

 

9.0 Eqikkaaneq naliliinerlu 

 

Soqanngilaq. 

 

[…] 

 

B-1-9-1 Retgenetiskimik nalunaarut Erklæring (qupperneq 2 aamma 3). 

INERNILIINEQ 1 ) 
 

Misissugassat/atortut politiinit qulakkeerneqarsimasut 
 

a) KT no. 101: Vatpind(-it) misissugassartallit 
Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarsimapput: KT 3: Aallaasip eqittaataanit 
 

Dna-p qanoq ittuunerata atortumi siornani pineqartumi, nalunaarut C2019-04938-1 
toqqammavigalugu, dna-p misissorneqartup ilaa U-imeersuuvoq. 

 
Dna-p qanoq ittuunera misissukkamiittup 1.000.000 sinnerlugu qularnaassuserpaa, 
misissorneqartup ilaa dna U-imeersuunissaa, allameersuunanilu taamaallaat U-imeersuulluni. 
Naatsorsuinermi toqqammavigineqarpoq Kalaallit Nunaanni dna-p qanoq ittuunerata 
aalajangiisuusup akulikissusia aammalu aalajangiisuussalluni, dna-p qanoq ittuunera U-ip 
qanigisatut ilaqutaaneersuunnginnissaa. 
 
b) KT no. 102: Vatpind(-it) misissugassartallit 
Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqartut: KT 3-mit: Sanerai kiisalu aallaasip 
maniilakuluttortaanit kiisalu qaavanit tamarmit. 
 

Dna-p qanoq ittuunerata atortumi siornani pineqartumi, nalunaarut C2019-04938-1 
toqqammavigalugu, dna-p misissorneqartup ilaa U-imeersuuvoq. 
 
Dna-p qanoq ittuunera misissukkamiittup 1.000.000 sinnerlugu qularnaassuserpaa, 
misissorneqartup ilaa dna U-imeersuunissaa, allameersuunanilu taamaallaat U-imeersuulluni. 
Naatsorsuinermi toqqammavigineqarpoq Kalaallit Nunaanni dna-p qanoq ittuunerata 



aalajangiisuusup akulikissusia aammalu aalajangiisuussalluni, dna-p qanoq ittuunera U-ip 
qanigisatut ilaqutaaneersuunnginnissaa. 
 
Dna-p qanoq ituunera atortumi siornani poneqartumi, nalunaarut C2019-04938-1 
toqqammavigalugu, dna-p misissorneqartoq U-imeersuunngilaq allameersuunaniluunniit 
nalaatsornerinnakkut toqqarneqartumeersuunani. 
 
d) KT no. 104: Vatpind(-it) misussugassartallit 
Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarput: KT 3-mit: Eqittaataata illersuutaata 
silataaneersuupput. 
  

Dna-p qanoq ittuunerata atortumi siornani pineqartumi, nalunaarut C2019-04938-1 
toqqammavigalugu, dna-p misissorneqartup ilaa U-imeersuuvoq. 
 
Dna-p qanoq ittuunera misissukkamiittup 1.000.000 sinnerlugu qularnaassuserpaa, 
misissorneqartup ilaa dna U-imeersuunissaa, allameersuunanilu taamaallaat U-imeersuulluni. 
Naatsorsuinermi toqqammavigineqarpoq Kalaallit Nunaanni dna-p qanoq ittuunerata 
aalajangiisuusup akulikissusia aammalu aalajangiisuussalluni, dna-p qanoq ittuunera U-ip 
qanigisatut ilaqutaaneersuunnginnissaa. 
 
e) KT no. 105: Vatpind(-it) misissugassartallit 
Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarsimapput: KT 3-miit: Savimernit svejsernerinit aamma 
eqquaniit. 
 
Dna-p qanoq ittuunerata atortumi siornani pineqartumi, nalunaarut C2019-04938-1 
toqqammavigalugu, dna-p misissorneqartup ilaa U-imeersuuvoq. 
 
Dna-p qanoq ittuunera misissukkamiittup 459.000 sinnerlugu qularnaassuserpaa, 
misissorneqartup ilaa dna U-imeersuunissaa, allameersuunanilu taamaallaat U-imeersuulluni. 
Naatsorsuinermi toqqammavigineqarpoq Kalaallit Nunaanni dna-p qanoq ittuunerata 
aalajangiisuusup akulikissusia aammalu aalajangiisuussalluni, dna-p qanoq ittuunera U-ip 
qanigisatut ilaqutaaneersuunnginnissaa. 
 
B-1-11-1 Retgenetiskimit nalunaarut (qupperneq 2). 

INERNILIINEQ ¹ ) 
 

Misissugassat/atortut politiinit qulakkeerneqarsimasut 

 

o) KT no. 1: Imassakoq 

Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarsimasoq: Pinerluffiusumi gang-imi 

 

Dna-p qanoq ittuunera misissukkamiittoq siornani taaneqartumi, nalunaarut C2019-04398-6 

toqqammavigalugu, dna misissorneqartoq P1-imeersuuvoq inummit allamit nalaatsornerinnakkut 

toqqakkameersuunani. 

 



Dna-p qanoq ittuunerata misissorneqartumiittup 1.000.000 sinnerlugu qularnaassuserpaa, misissorneqartoq 

dna P1-imeersuunissaa, allameersuunani Kalaallit Nunaanni inummit nalaatsornerinnakkut 

toqqakkameersuunani. Naatsorsuineq atorneqarsinnaanngilaq P1-ip qanigisatut ilaqutaaneersuunnginnissaa. 

 

Dna-p qanoq ittuunerata ajornartippaa, dna-p misissorneqartup U-imeersuunissaa allameersuunanilu 

nalaatsornerinnakkut toqqarneqartumit. 

 

q) KT no. 31: Aqerlup puuata ilaa 

Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarsimavoq: ineeqqami puussiamiittoq. 

 

Dna-p qanoq ittuunera misissukkamiittoq siornani taaneqartumi, nalunaarut C2019-04398-6 

toqqammavigalugu, dna misissorneqartoq P1-imeersuuvoq inummit allamit nalaatsornerinnakkut 

toqqakkameersuunani. 

 

Dna-p qanoq ittuunerata misissorneqartumiittup 1.000.000 sinnerlugu qularnaassuserpaa, misissorneqartoq 

dna P1-imeersuunissaa, allameersuunani Kalaallit Nunaanni inummit nalaatsornerinnakkut 

toqqakkameersuunani. Naatsorsuineq atorneqarsinnaanngilaq P1-ip qanigisatut ilaqutaaneersuunnginnissaa. 

 

Dna-p qanoq ittuunerata ajornartippaa, dna-p misissorneqartup U-imeersuunissaa allameersuunanilu 

nalaatsornerinnakkut toqqarneqartumit. 

 

r) KT no. 32: Aqerlup puua 

Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarsimasoq: Natermi issiaviup iikkallu akornanni. 

 

Dna-p qanoq ittuunera misissukkamiittoq siornani taaneqartumi, nalunaarut C2019-04398-6 

toqqammavigalugu, dna misissorneqartoq P1-imeersuuvoq inummit allamit nalaatsornerinnakkut 

toqqakkameersuunani. 

 

Dna-p qanoq ittuunerata misissorneqartumiittup 1.000.000 sinnerlugu qularnaassuserpaa, misissorneqartoq 

dna P1-imeersuunissaa, allameersuunani Kalaallit Nunaanni inummit nalaatsornerinnakkut 

toqqakkameersuunani. Naatsorsuineq atorneqarsinnaanngilaq P1-ip qanigisatut ilaqutaaneersuunnginnissaa. 

 

Dna-p qanoq ittuunerata ajornartippaa, dna-p misissorneqartup U-imeersuunissaa allameersuunanilu 

nalaatsornerinnakkut toqqarneqartumit. 

 

B-1-12-1 Retgenetiskimik nalunaarut (qupperneq aamma 3). 

INERNILIINEQ 
 
Misissugassat/atortut politiinit qulakkeerneqarsimasut 
 
f) KT no. 20: Vatpind(-it) misissugassartallit 
Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarsimapput: inimi sofami akitsip eqqaani 
 
Dna-p qanoq ittuunera misissukkamiittoq siornani taaneqartumi, nalunaarut C2019-04398-3 

toqqammavigalugu, dna annertuneq misissorneqartoq U-imeersuuvoq inummit allamit nalaatsornerinnakkut 

toqqakkameersuunani. 

 

Dna-p qanoq ittuunerata misissorneqartumiittup 1.000.000 sinnerlugu qularnaassuserpaa, misissorneqartoq 

dna U-imeersuunissaa, allameersuunani Kalaallit Nunaanni inummit nalaatsornerinnakkut 

toqqakkameersuunani. Naatsorsuineq atorneqarsinnaanngilaq U-ip qanigisatut ilaqutaaneersuunnginnissaa. 



 
q) KT no. 21: Vatpind(-it) misissugassartallit 
Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarsimapput: sofami inimiittup ikusiffianit 
 
Dna-p qanoq ittuunera misissukkamiittoq siornani taaneqartumi, nalunaarut C2019-04398-3 

toqqammavigalugu, dna annertuneq misissorneqartoq U-imeersuuvoq inummit allamit nalaatsornerinnakkut 

toqqakkameersuunani. 

 

Dna-p qanoq ittuunerata misissorneqartumiittup 1.000.000 sinnerlugu qularnaassuserpaa, misissorneqartoq 

dna U-imeersuunissaa, allameersuunani Kalaallit Nunaanni inummit nalaatsornerinnakkut 

toqqakkameersuunani. Naatsorsuineq atorneqarsinnaanngilaq U-ip qanigisatut ilaqutaaneersuunnginnissaa. 
 
h) KT no. 22: Vatpind(-it) misissugassartallit 
Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarsimapput: sofami inimiittumi sofap isuata eqqaani 
kuseriarnermeersoq. 
 
Dna-p qanoq ittuunera misissukkamiittoq siornani taaneqartumi, nalunaarut C2019-04398-3 

toqqammavigalugu, dna annertuneq misissorneqartoq U-imeersuuvoq inummit allamit nalaatsornerinnakkut 

toqqakkameersuunani. 

 

Dna-p qanoq ittuunerata misissorneqartumiittup 1.000.000 sinnerlugu qularnaassuserpaa, misissorneqartoq 

dna U-imeersuunissaa, allameersuunani Kalaallit Nunaanni inummit nalaatsornerinnakkut 

toqqakkameersuunani. Naatsorsuineq atorneqarsinnaanngilaq U-ip qanigisatut ilaqutaaneersuunnginnissaa. 
 
i) KT no. 28: Qisumermit arlallit 
Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarsimapput: ineeqqap iigaani natermiit 103 cm-itut qutsinnerusumi. 
 
Dna-p qanoq ittuunerata atortup siornani pineqartumiittup, nalunaarut C2019-04398-3 toqqammavigalugu, 
dna-p misissorneqartup ajornartippaa, dna-p misissorneqartup U-meersuunissaa inummit allamit 
nalaatsornerinnakkut toqqakkameersuunani. 
 
i) KT no. 34: Vatpind(-it) misissugassartallit 
Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarsimapput: KT 15-imi: Puiaasap torluanit 
 
Dna-p qanoq ittuunerata siornani pineqartumiittoq, nalunaarut C2019-04398-3 toqqammavigalugu, dna-p 
misissorneqartup ajornartippaa U-imeersuunissaa inummit allamit nalaatsornerinnakkut 
toqqakkameersuunani. 
 
k) KT no. 35: Vatpind(-it) misissugassartallit 
Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarsimapput: KT 16-imi: puiaassap torluanit 
 
Dna-p qanoq ittuunera siornani pineqartumiittoq, nalunaarut C2019-04398-3 toqqammavigalugu, dna-p 
misissorneqartup U-imeersuuvoq inummit allamit nalaatsornerinnakkut toqqakkameersuunani. 
 
Dna-p qanoq ittuunerata misissorneqartumiittup 1.000.000 sinnerlugu qularnaassuserpaa, misissorneqartoq 

dna U-imeersuunissaa, allameersuunani Kalaallit Nunaanni inummit nalaatsornerinnakkut 

toqqakkameersuunani. Naatsorsuineq atorneqarsinnaanngilaq U-ip qanigisatut ilaqutaaneersuunnginnissaa. 
 
l) KT no. 36: Vatpind(-it) misissugassartallit 
Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarsimapput: KT 17-imi: puiaasap torluanit 



 
Dna-p qanoq ittuunera siornani pineqartumiittoq, nalunaarut C2019-04398-3 toqqammavigalugu, dna-p 
misissorneqartup U-imeersuuvoq inummit allamit nalaatsornerinnakkut toqqakkameersuunani. 
 
Dna-p qanoq ittuunerata misissorneqartumiittup 1.000.000 sinnerlugu qularnaassuserpaa, 
misissorneqartoq dna U-imeersuunissaa, allameersuunani Kalaallit Nunaanni inummit nalaatsornerinnakkut 
toqqakkameersuunani. Naatsorsuineq atorneqarsinnaanngilaq U-ip qanigisatut 
ilaqutaaneersuunnginnissaa. 
 
m) KT no. 37: Vatpind(-it) misissugassartallit 
Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarsimapput: KT 18-imi: Puiaasap torluanit 
 
Dna-p qanoq ittuunera siornani pineqartumiittoq, nalunaarut C2019-04398-3 toqqammavigalugu, dna-p 
misissorneqartup U-imeersuuvoq inummit allamit nalaatsornerinnakkut toqqakkameersuunani. 
 
Dna-p qanoq ittuunerata misissorneqartumiittup 1.000.000 sinnerlugu qularnaassuserpaa, 
misissorneqartoq dna U-imeersuunissaa, allameersuunani Kalaallit Nunaanni inummit nalaatsornerinnakkut 
toqqakkameersuunani. Naatsorsuineq atorneqarsinnaanngilaq U-ip qanigisatut 
ilaqutaaneersuunnginnissaa. 
 
n) KT no. 38: Vatpind(-it) misissugassartallit 
Nassiussisoq malillugu qulakkeerneqarput: KT 19-imi: Puiaasap torluanit 
 
Dna-p qanoq ittuunera siornani pineqartumiittoq, nalunaarut C2019-04398-3 toqqammavigalugu, dna-p 
misissorneqartup U-imeersuuvoq inummit allamit nalaatsornerinnakkut toqqakkameersuunani. 
 
Dna-p qanoq ittuunerata misissorneqartumiittup 1.000.000 sinnerlugu qularnaassuserpaa, 
misissorneqartoq dna U-imeersuunissaa, allameersuunani Kalaallit Nunaanni inummit nalaatsornerinnakkut 
toqqakkameersuunani. Naatsorsuineq atorneqarsinnaanngilaq U-ip qanigisatut 
ilaqutaaneersuunnginnissaa. 
 

B-1-13 - NKC – Pinerluttoqarsimaneranik misissuinermut nalunaarut (qupperneq 3 aamma 4). 

1   EQIKKAANEQ 
 
Pinerluffik ilimanarluinnarpoq qalianiittoq illumi Qupaloraarsuk 37-mi, tassani toqutaq 
nassaarineqarpoq issiavimmi issiasoq ineeqqami kujammut sammisumi, aammalu qaliani 
tummeqqat eqqaanni ineeqqap silataani nassaarineqarput imassakut marluk. 
 
Illoqarfiup politiivisa ulloq 29-12-2018 nal. 10:35 nalunaarfigineqarput pasisap ikinngutaasa 
ilaannit, taassuma oqaatigaa, pasisap qatanngutini aallaallugu toqussimagaa. 
Aggersarneqarsinnaasutut sillimatitaq nal. 10:47 pinerluffimmukartinneqarpoq, 
tassaniimmat pasisaq inimi. Taassuma ingerlaannaq nassuerutigaa qatanngutini 
aallaasimallugu, taannalu tamatuma kingorna nassaarineqarpoq toqungasoq, illup qaliani 
ineeqqami kujammut sammisumi issiavimmi issiasoq. 
 
Illoqarfiup napparsimmaviani nakorsap […]-ip ulloq taanna nal. 11:10 toqusorinninneq 
misissorpaa, tassanilu P1 toqusimasutut nalilerlugu, ilimanarluni aallaaneqarluni 
toqunneqarsimasoq. Tloqusup timaa tamatuma kingorna nal. 13:00 portørinit pingasunit 
aaneqarpoq napparsimmavimmi nakkutilliivimmut inissinneqassammat. 



 
Pinerluffiusup misissuiffiginerata aallartinnerani illoqarfimmi politiit qulakkeersimavaat 
imassakut kaliber .223-t marluk qaliani tummeqqat eqqaanni. Taamatuttaaq tassanngaanniit 
qulakkeerpaat aak, toqusumik nassaarfimmi, aallu natermiittoq ataani inimi sofap sioraani. 
Pinerlunnermik sakkuusimasinnaasoq, aallaat ilisarnaatilik "Savage"-mik, tassaniipportaaq, 
suliamullu qulakkeerneqarluni. Tamanna tamatuma kingorna isumannaarneqarpoq 
kingusinnerusukkut pinerluffittut misissuiffigineqarsinnaanissaa eqqarsaatigalugu. 
 
Toqusup timaa pilallugu ulloq 07-01-2019 Ilulissani napparsimmavimmi ingerlanneqarpoq 
vicestatsobducentimit […]-imit Retsmedicinsk Institutimeersumit Skejby/Aarhus-
imeersumit. Toqusup timaanik pilaanermi NKC sinnerlugu ikiuuppoq […] aamma NKC — 
Sakkunut immikkoortortaqarfik sinnerlugu […]. Toqusup timaanik pilaanerup 
paasinarsitippaa, toqusoq aallaaneqarnermigut toqunneqarsimasoq. Aallaatiffia 
nassaarineqarpoq tunuani tuviata saamiata tunuatungaani toqusoq nikuitikkaanni 141,5 cm-
ip missaanik portussusilimmi aammalu aqerlup anillaffia tuviani talerpillermiippoq, 
nikorfatikkaanni 140 cm-ip missaanik prtussusilimmi. Puai illugit eqqorneqarsimapput, 
niaquanut taqarsuaq aamma torlua. 
 
Pinerluffiup misissuiffiginerani paasinarpoq, inimi inuk inuilluunniit arlallit tassaniissimasut, 
sofallu eqqaani nerriveeqqamiipput baajat puukui tallimat. Puiaasat misissornerini 
paasinarpoq misissutigineqartut inuup aavanut qisuariaateqartartut, puiaasallu tamarmik 
inussat ipaat qulakkeerneqarput (FA), taakkulu immikkoortortaqarfimmut FND-imi 
misissoqqissaagassatut nassiunneqarput. Tamatuma kingorna tassanngaanniit 
erseqqissaatigineqarpoq, puiaasani sisamani pasisap inuaasa ipaat nassaarineqarsimasut 
puiaasamilu ataatsimi toqusup inuaasa ipaat. Sofap illugiittut saneraaniit aammik 
simertiternerit tigusiffigineqarput, taamatuttaaq aammik kuseriarnertut ittumiittumik sofap 
saamiata tungaani natermiittumik misissugassamik tigusisoqarpoq. 
 
Qaliani ineeqqami kujammut sammisumi misissuinerup takutippaa, issiaviup, toqusup 
issiavigisaata, talerpiata tungaani, annertuumik aattaqartoq, soorlu inuk tassani issiasimasoq 
aanaarlunilu. Ineeqqap kujammut sammisortaata iigaanut qilaavanullu aammik 
simertiternerit siaruaassimapput, tassanilu iikkami timip ipiutaasartaasinnaasa 
tuffigisimasaat nassaarineqarpoq, taakkulu natermiit 103 cm-ip missaanik qutsinnerullutik. 
Tassani aamma nassaarineqarput aqerlup puuata sinnikuata innarlerneqarsimasut sinneri, 
aammalu ineeqqami siniffimmi aqerlup aseqqukup sinnikui. 
 
Misissuinermi seqqornerup nalerpiaani toqusup inissisimanera paasiniarneqarpoq 
sanilliullugu nikorfasimassaguni inissisimaffigisinnaasaa. Matup ammarna illugiinni 
ilimanarnersaavoq toqusoq nikorfasimassasoq natermiit 140 cm-ip missaanik portunerusumi 
aallaaneqarsimassasoq, aappalu appasinnerpaaffigisimasinnaasaa natermiit 103-imik 
portunerusumi aallaaneqarsimassasoq sanimorluinnartumik. Sanilliullugu imassakut 
nassaarineqartut, nikorfaffiusimasoq inissinneqarsinnaavoq ineeqqap kujammut sammisup 
matuata silataatungaanut. Toqusup inissisimaffia naatsorsuutigineqarpoq issiavimmut 
naleqqiullugu issianerminiit portunerulaartumik inissimassasoq, ”soorlu toqusoq 
nikuikkiartorsimagaluanngikkuni ingikkiartulersimasoq". 
  
Inerniliineq: 
 
Peqataasut pineqartut: 



Toqusoq tassaavoq suliami taaneqartoq P1, taanna pinerluffiup misissorneqarnerani tassani 
naammattoorneqartoq.  
 
Pasisaq, U, nassuersimavoq qatanngunni aallaallugu toqussimallugu aallaammik 
qulakkeerneqarsimasumik KT 3-tut normulerneqarsimasumik, taamatuttaarlu 
pinerluffiusumi pisoq sioqqullugu, pisup nalaani pisullu kingorna ingerlaartarsimalluni. 
Pineqartoq aamma pinerluffiup misissorneqarnerani tassani naammattoorneqartoq. 
 
Pinerluffik: 
Toqutsinermi pinerluffiusoq tassaavoq qaliani tummeqqat eqqaanni illup qaliani kujammut 
sammisumi ineeraq. 
 
Pisup ingerlanera:  
Pinerluffiusoq qalianiippoq tummeqqat qaavata eqqaani, tassanngaanniillu kujammut 
sammisumik ikinnerpaamik ataasiarluni seqqortoqarsimalluni matup ammarnganut, 
ineeqqamilu tassaniippoq toqutaasoq P1 eqqorneqarsimalluni tuvimi saamerliup 
tunuatungaatigut aqerlorlu anillaffeqarluni tuviata talerpilliup eqqaani, nikuinnialernermini 
imaluunniit inginnialernermini issiavissuarmut matup talerpiata tungaani inissisimasumut. 
 
Pasisaq U piffissami erseqqarinnerusumik aalajangersimasumi inimi sofap eqqaaniissimavoq, 
tassanilu ajoqusernermigut aassimalluni. Tamatuma eqqaanut imaluunniit eqqaaniit 
kusernermik simertitersimasumik nassaartoqanngilaq, taamaassimassappat 
pasinaataasinnaammat ajoqusernerminik aanaarluni ingerlaarsimanera. 
 
Pasisap tigusarineqarnerminut atatillugu aallaat KT tikkuarsimavaa pinerlunnermi 
sakkuusimasutut, tamannalu pinerluttoqarsimatillugu misissuinerit uppernarsarpaat aamma 
imassap aqerlortaata sinnikuisa, ineeqqami kujammut sammisumi nassaarineqartut, 
naleqqiunneqarnerisigut. 
 

2 SIUNERTAQ PAASISSUTISSALLU NALINGINNAASUT 
 
2.1 Piumasaqartoq, inuk atassuteqaataasussaq inuillu peqataatinneqartut 
Kalaallit Nunaanni Politiit - Illulisat sulissisuannit Pa. X2 aamma ingerlatsinermi 
tulleriissaarisumit Pa. […], qinnutigineqarpoq ulloq 04-01-2019 nal. 09:40 
ikiorserneqarnissamik toqutsisoqarsimaneranut, pisumut 29-12-2018 nal. 00:01-ip 29-12-
2018 nal. 10:35-p iluani, atatillugu pinerluffiusup misissuiffigineqarnissaanut najukkaami 
Qupaloraarsuk […], 3952, Ilulissat. 
 
Inuk atassuteqaataasussaq/sullissisoq: Illulissani Politiit Pa. X2, oqarasuaat 00299 […] 
aamma X4, oqarasuaat 00299 […]. 
 
Peqataasut pineqartut: 
Pasisaq: U, In.no. […] 1956.  
Toqusoq: P1, In.no. […] 1965. 
 
2.2 Siunertaq 
Pinerluffiusup misissuiffigineqarnissaa ajornanngippat pisup qanoq ingerlasimanera 
paasiniarlugu kiisalu paasissutissat nassaarinissaat qulakkeernissaallu, taakku atorlugit inuit 
peqataasimasut kinaassusersissallugit. 



 
2.3 Pinerluffiusup qanoq-ittuunera 
Illulissani Politiit ulloq 29-12-2018 pinerluffiusumi misissuinerit aallarnerpaat tamatumanilu 
qulakkeerlugit atortut ataasiakkaat kiisalu ajornanngippat pinerlunnermi sakkuusimasup 
qulakkeernissaa (KT 1 — KT 7). Nakorsaq […] Ilulissani napparsimmavimmeersoq portørillu 
pingasut aqqi taaneqanngitsut toqusumik misissuinermut, toqusorinninnermullu atatillugu 
tassaniissimapput aamma toqusup timaata ingerlanneqarneranut atatillugu. 
 
Siornani allassimasut toqqammavigalugit, pinerluffiusumi ingerlaarsimapput politiit, 
nakorsaq napparsimmavimmilu sulisut. 
 

B-1-14 - NKC (National Kriminalteknisk Center) Mappi assinik pinerluffiusup 

misissuiffigineqarnerani assilisaasunik imalik, misissorneqarpoq. 

 

C-1-2 – Politiinut uppernarsaasiissut - U 

 

Illoq: 29.12.18 

 

POLITIINUT UPPERNARSAASIISSUT 
(Nutaanik ajoqusersimasunut atugassaq) 

Politiinut uppernarsaatip suliarineqalinnginnerani eqqarsaatigineqassaaq, toqusunik misissuisartoq 

pisariaqartinneqassanersoq (allanneqarsinnaavoq imm. 11-imi). 

Uppernarsaat qallunaatut immersorneqassaaq. Sulinermi oqaatsit atorneqartut, paasinninnissaq anguniarlugu 

pisariaqartinneqartut, ungaluuserlugit latinerisut allanneqassapput. 

Skrivemaskiina atorlugu immersorneqassaaq imaluunniit naqinnerit angisuut atorlugit allaffigineqassaaq. 

Immersoqquneqarpoq skrivemaskiinamik imaluunniit naqinnerit angisuut atorlugit. 

1. Ajoqusertup aqqi: 
In.no.: 
Najugaq: 

U 

[…] 1956 

Qupaloraarsuk […] 

3952 Ilulissat 
2. Qanga (ulloq 
nalunaaqutarlu qassinut 
sumilu ajoqu-sertoq 
misissorneqarpa? 

Ulloq                           Nal. 

 

29.12.18                      14.22 

3. a.Qanga sumilu 
ajoquserneq 
pisimanerarneqarpa? 
b.Ajoquserneq qanoq 
ililluni pinngorpa? 

Ulloq 29.12-18 Nal. 03-p aamma 04- akornanni 

 

Nukkaminit, illoqatigisaminit, saassunneqarsimavoq. Kiinna-

migut arlaleriarluni tilluttarneqarsimavoq. Illoqarfimmiissi-mavoq 

tamanna sioqqullugu imigassartorsimallunilu. 
4. Misissuinerup nalaani 
nappaateqartoq malunnar-
pa? 
Ajoquserneqartoq 
imigassa-mik 
aalakoornartulimmik 
sunnerteqqava? 
Ajoquserneqartoq 
nakorsaa-tinik 
sunnertisimanersoq ma-
lunnarpa? 

Nakorsiartoq misissorneqarnermi nalaani amaaræpoq. 

 

Ikiaroornartumik pisimanngilaq. 



5. Misissuinermi paasisat: 
Uppernarsaat 
qallunaatut 
immersorneqassaaq 
(ajoqusernerit arlaliuppata 
ajoqusernerit ataasiakkaat 
normoqassapput) 

Qalluata saamerliup ataatungaani ajoquserneq. Sanimut 

ingerlasoq, 2 cm. Aattangalaartoq. Nipitinneqarpoq. 

Isaata saamerliup eqqaa tilluusersimavoq aappaluttumik-

tungujortumik qalipaatilimmik pullallunilu. 

Qingaata qattorngani takussaavoq 0,5 x 0,5 cm-itut annertutigi-soq 

tungujortinneq 0,5 cm-itut atsigisumik ikertalik. Qingaata 

qattornga talerpiup tungaanut equngulaarpoq, nakorsiartup 

oqaatigaa tamanna nutaajusoq. Attorlugu saanerminik ippigisa-

qanngilaq. 

Sorluumminik illugiinnik anersaartornera ajoquteqanngilaq. 
6. Qinnguartaalluni 
assiliiso-qarpa? 
Taamaappat assiliinerup 
suut takutippai? 

Naamik 

7. a.Qanoq 
suliarineqarpa? 
b.Unitsitsisoqarpa? 

Nipitinneqarpoq 

Naamik 

8. Nakorsamut immikkut 
ilisi-masalimmut 
innersuunneqar-pa? 

Naamik 

9. Misissuinermi paasisat 
pinngorsimasinnaappat 
a.piffissami 
oqaatigineqartu-mi? 
b.taamaaliorneqarnikkut? 

 

Aap 

 

Aap 

10. Maannakkuugallartoq 
nalilerneqarpa 
ajoqusertoq 
a.qaangiuttussamik 
ajoqusersimasoq? 
qaangiuttussamik sulisin-
naassanngitsoq? 
(ajornanngippat qanoq 
sivisutigisinnaanera 
nalilerne-qassaaq) 
b.ataavartumik 
ajoqusersimasoq? 
Ataavatartumik sulisinnaa-
junnartoq? 

 

a. aap, sivikitsuinnarmik 

b. naamik 

11. Oqaaseqaatigiumasin-
naasat: 

Kigutimigut ajoquserneqangaatsiarpoq, oqaatigai taakku 

arlaannaalluunniit nutaajunngitsoq. 



12. Kigutini ajoqusernerit: 
kigut/-it ajoqusersimasoq/-
sut nalunaaqutsikkit 
 

 

 
 

 

C-1-5 – Ilitsersuutaasumik Nakorsaanerup nalunaarutaa (inerniliineq qupperneq 3). 

 

Inerniliineq: 

Ataatsimut nalilerpara, unnerluutigisaq peqqissuusoq nalinginnaasumillu poqissuseqartoq. Imminut 

napatissimavoq inuuninilu tamaat sulisimalluni. 

Ullumikkut misissuinermi sunnguamilluunniit pillaatissinneqarnissaanut, eqqartuussisut 

naleqquttutut isigisaannik, akornutaasinnaasumik saqqummertoqanngilaq. 

 

 

C-1-6 – Toqusup timaanik pilaanermut nalunaarusiaq. 

 

TOQUSUP TIMAANIK PILAANERMUT NALUNAARUSIAQ 

 
Politiitut oqartussaassuseqartoq: Kalaallit Nunaanni Politimesteri 

 

Politiit nal.no.:  5512-97411-00004-18  

 

Toqusup aqqa:  P1 

 

Toqusup in.no.:  […] 1965 

 

Najugaq:   Qupaloraarsuk […], 3952 Ilulissat 

 

Toquffik:   Angerlarsimaffik 

 

Toqusoq ulloq: 29.12.2018  Toqungasoq nassaarineqarpoq ulloq: 

 



Nakorsaq toqusumik misissuinermik ingerlatsisoq: Nakorsaq […] aamma politeeq […] Ilulissat 

napparsimmaviani. 

 

Toqusup timaanik pilaaneq pivoq ulloq: 07.01.2019 Ilulissat Napparsimmaviani 

 

Eqikkaaneq inerniliinerlu 

 

53-inik ukiullip angutip kalaallip angerlarsimaffimmini toqungasup nassaarineqartup, qatanngutaa 

angut nassuersimavoq aallaasimallugu, paasineqarpoq: 

 

Aallaaneqarfia tunuani kiasiata aamerliup eqqaani (3) tamatumalu iluani puai illugiit, torlua, 

taqarsuup tillertup, talianullu saamerlermut taqarsua tillertoq aamma ataatsimoortumik taqarsuaq 

taliamut talerpillermut qungasiatalu talerpiatungaanut kiisalu tuviata talerpilliup eqqaani 

aallatinnermi (6) ajoqusernerit, qalluani talerpillermi pikunnerneqarnikkut pinngortoq ikeq (1), 

isaata talerpilliup uisorersaataani qullermi aassialersornerit (2) aamma taliani talerpillermi (7), 

amiialakatserneq ikusiani saamerlermi (4) aammalu qaappiaannartoq, killigissoq ajoquserneq 

assammi saamerlermi inussat pingajuanni ajoquserneq (5). 

Najugasuisa tallimaat aamiata tungaani, qutua talerpilleq aamma najungasuisa tulliat napisimapput, 

aak anersaartorfianut ilusissumut ilummoorunneqarsimavoq, katillugu aak 1,8 kg aamma aak 

katersuussimasoq puaanut marluusunut taakku saniatigut tingua manngertoq. 

  

Erseqqissaatigineqarsimavoq, toqusup qatanngutini angut najugaqatigigaa, aammalu akulikitsumik 

oqqattartut imminnullu sioorasaartarlutik. Qatanngutaataq angutip, suliami massakkut pasisaasup, 

oqaatigisimavaa, qatanngunni angut aallaammik aallaasimallugu. 

Toqussutaasoq naatsorsuutigineqarpoq sakiaap qulaatungaatigut aallaaneqarneq illuatungaatigullu 

aqerloq anillalluni, tamatumani ajoquserneqarlutik taqarsuaq, taqarsuaq talianut saamerlermoortoq 

aamma talianut saamerlermut talerpimmullu ataatsimoortumk ingerlasoq taqarsuaq aamma 

qungasiata talerpiata tungaanoortoq ajoquserneqarsimallutik. 

Ajoquserneq 3 aallaaneqarfittut isikkoqarpoq, ajoqusernerlu 6 aqerlup anillaffigisimasaatut 

isikkoqarluni. Seqqorneq sammiveqarpoq talerpiup tungaanut siumukanneq qummukannerlu. 

Isummerfigineqarpoq, ataasiinarmik aqerlulimmik seqqugaq tikinnagu seqqornerusoq. 

 

Ajoqusernerit nutaajupput. 

Ajoquserneq 1, 2, 4 aamma 7 sakkortupput, taakkunani ajoquserneq isaata talerpilliup eqqaaniittoq 

pikunnerneqarnikkut pinngorsimasutut isikkoqarpoq. Ajoqusernerit sinneri sumit 

pinngortuusimanersut aalajangeruminaapput. 

Ajoquserneq 5 pinngorsimavoq qaappiaannartuulluni, sinaakkutarilluni aammallu sumit 

pinngortuusimanersoq aalajangeruminaalluni. 

 

Isumaqarnarpoq toqusoq aallaaneqarnermi kingunitsiannguatigut toqusimassasoq. 

 

Retskemiskimik aamma allisitsiuserluni misissuinerit ilanngullugit ingerlanneqassapput. Taakkua 

inerneri pissarsiarineqarpata, nalunaarummut ilassut nassiunneqassaaq. 

 

A. AALLAQQAASIUT  

Qaasuitsup politiivinit nalunaarusiaq pigineqarpoq, tassanngalu erserpoq, ulloq 29.12.2018, 

nalunaaqutaq 10.35 nalunaarutiginnittoqarsimasoq, toqusup angajuata toqusoq aallaasimagaa. 

 



Angajua, maannakkut pasisaq U oqaatigineqartut malillugit, nukkani aallaareerlugu sinilersiavoq 

tamatumalu kingorna politeeqarfimmut ikiortissarsiorsimagaluarluni, taannali matoqqasoq. Taava 

kammalaatiminukarsimavoq baajaalunnguanik nassarluni, kammalaataatalu tamatuma kingorna 

politiit atassuteqarfigai. Najukkamut politiit tikiukkamik nalunaaqutaq 10.51 naapippaat massakkut 

pasisaq U, taanna illup iluaniittoq ataani. Qaliani toqusoq nassaarineqarpoq issiavissuarmi issiasoq 

niaqquni talerpiup tungaanut iigartillugu, assaa saamerleq quttoraata qaavaniilluni talerpillerlu 

issiavissup ikusiffiata saneraatigut nivingaannarluni. Nalunaaqutaq 11.19 nakorsap læge […]-p 

toqungasoq toqusimasutut nalunaarutigaa. 

Toqusoq nalunaaqutaq 13.00 ingerlanneqarpoq nalunaaquttallu akunnerini arfinilinni 

inissiisarfimmut eqqunneqarluni, tassanilu kingusinnerusukkut toqusoq misissorneqarluni 

nalunaaqutaq 18.20, tamatumalu kingorna toqusoq inimut issisiut malillugu pingasunik 

nillissusilimmut inissinneqarluni. 

 

Tamatuma kingorna pinerluffimmi qaliani gang-imi takutinneqarput imassakut marluk kaliber […]-

imeersut. Taakku saniatigut ataani qulakkeerneqarpoq ineeqqami aallaat ilisarnaatilik Savage Axis, 

kaliber […] REM. 

Illu, ilaqutariinnut illu qalialik kælderilillu, allaaserineqarsimavoq ipertuutut torerlunili, 

kamaaffiusimasutut takussutissartaqanngitsoq. Assini inimi nerrivimmi takuneqarsinnaapput baajat 

puukui tallimat. Toqusup inaani qaliani aamma nassaarineqarpoq sodavandip puukua 

hashituutissatut aaqqitaq, Hashimik pujortaat hashimik imaqanngilaq. 

P1-p, U-ip ingerlaannaq politiinut nassuerutigisimavaa, nammineq seqqortuussimalluni. 

Oqaluttuarporli, taamaaliorsimalluni imminut illersorniarluni, seqqornissani sioqqullugu nukkaminit 

nakuuserfigineqarsimalluni. 

U oqaluttuarsimavoq, imerniartarfimmiissimalluni, uteramilu nukkani baajatoqatiginiarsimavaa. 

Itersaramiuk nukaata ingerlaannaq U kiinaatigut arlaleriarluni tilluttarsimavaa. Tamatuma kingorna 

U kælderimukarsimavoq aallaat aallugu taavalu maannakkut toqukkut qimaguttup sinittarfianut 

uterluni, tassanilu maannakkut toqukkut qimaguttoq issiavoq eqqissisimalluni. P1-p, U-ip, aallaat 

nukkaminut aallaat saatsissimavaa piaaralunilu saneqqullugu seqqorluni oqarlunilu ”qanoq 

misinnarpa?” Tamatuma kingorna nukkani toqqarlugu seqqorpoq taavalu seqqoreerami sinittarfik 

qimallugu ammukarami aallaallu inaalillugu. 

Politiinut uppernarsaasiissummi pasisap U-ip misissorneqarneranut tunngasumi erserpopq, 

amaartoq. Ajoqusersimavoq (ilimanarpoq pikunnerneqarnermeersoq) qalluata saamerliup 

ataatungaani, taamatuttaaq aappilarujulluni tungujoruusattoq tilluussaq tamatuma eqqaani taannalu 

aamma pullalluni. Qingaani takussaavoq aassialersorneq minnerusoq minnerusumik ikilik 

(ilisimaneqanngilaq sumeersuunersoq). Qingaa allaaserineqarpoq equngasoq, tamannalu 

nutaajuvoq. 

 

Ilaqutaasa arlallit apersornerini allaaserineqarsimavoq, qatanngutigiit angutit taakku akulikitsumik 

isumaqatigiinneq ajortut oqqattarlutillu. Toqusup pania oqaluttuarpoq, ataatami najortaraani U-mit 

annersarneqarsimagaangami. Ilanngullugu oeqaatigineqarpoq, U akuttunngitsumik sangiattartoq 

maannakkut toqukkut qimaguttup arnanik ilisarisimasai pillugit. 

 

Toqusup peqqissusianut paasissutissanik soqanngilaq. 

 

B. TIMAANIK MISISSUINEQ 

 

Toqusup timaa isigaanut ikkussamik allagartaatigut kinaassusersineqarpoq. 

 



Toqusoq tassaavoq 53-inik ukiulik kalaalerpaluttumik isikkulik angut, taanna toqusup timaanik 

pilaasarfimmi nerivimmi nalasoq. Angissusia 174 cm, oqimaassusia uuttorneqarsimanngilaq. 

Timimigut atorpaa ilupaaq tungujortunik qanortunillu kipparissukkaanik allalik, 

attasersorsimanngitsoq. Aava saamerleq attarsersimanngilaq, talerpillerli attarsersimalluni. Tuviata 

saamerliup eqqaa annertuumik aammik simertitersimavoq tunualu ammut, taamatuttaaq tuviata 

talerpilliup eqqaanik ammut aava annertuumik aammik simertitersimavoq. Tunuani tuviani 

saamerlermi ilupaava putoqarpoq annikitsuaqqamik, akerlianilli tuviani talerpillermi ilupaava 

annerusumik putoqarluni. Passiani talerpillermi tungujortumik passequteqarpoq. Niuini 

takussaapput qarliit qorsorpaluttut, ippaa attasersimanngilaq/qummut singinneqarsimanngilaq. 

Qiteruserfiini takussaavoq allunaasaq qorsorpaluttoq, taanna qilerneqarsimavoq orsilerlugu. 

Qjuttoraani saamerlermi aammik simertiterneq takussaavoq, aamma assaata inissisimaffia 

inissinneqarnermi kingorna. Iluatungaani ikiaqutit takisuut qernertut takussaapput taavalu 

ilorliullunik ikiaqutit naatsut ilisarnaateqartut Bjørn Borg-imik, tasisoraartualu ammut ataasiarlugu 

qullunneqarsimavoq, Atisat annertunerusumik allaaserineqarnerinut innersuussutigineqarpoq NKC-

ip allaaserisai. 

Kaasarfimmioqanngilaq. 

Isigaannaavoq, takussaavorlu siorartaqalaartut ipermik simertiternerit. Aammik 

simertitersimanersut qulakkeerlugu oqaatigineqarsinnaanngilaq. 

 

Toqup kinguneranik avatasa nukiisa noqarsimanerat attatiinnarneqarsimanngilaq. 

Toqunerup kingorna milaasat ersippianngitsut takussaapput timaata tunuani nalanerani nalanerani 

nalaffigisaanut attuumasut pinnatik. 

Toqunerup kingorna milaasanik nuluini, quttoraani isigaanilu soqanngilaq. 

Naavata qulaatungaa qorsorpalleriartulersimavoq. 

  

Niaqua  

Niaquani takussaapput nutsat 20 cm-it tikillugit takitigisut, qernertut. 

Nutserfinni ajoquserneqanngilaq. 

Isaasa ameraasartaanik, uisorersaataani, kiinaata amiani, siutaasa tunuini imaluunniit qarngata 

ameraasaani toornertut ittunik aassialersorsimanngilaq. 

Qarngani namminerisaminik qulaani ataanilu kiguteqarpoq, kigutai arlallit ajortinnikuullutik. 

Nutarpasissumik kigutaanik katatitsisoqarsimanngilaq. 

Ajoquserneq 1: Qalluata talerpilliup sanimut killerpiaaniippoq 1 cm-ip missaanik takitigaluni, 

tukimut ingerlasoq ikeq panernikoq. Tassanngaanniit aanaartoqanngilaq aamma aammik 

kuuttoqarsimaneranik takussutissaqanngilaq. 

Ajoquserneq 2: Qalluata talerpilliup ataatungaaniit qummut qallut qulaatungaanut inerlasoq isillu 

uisorersaataata qulliup isillu sanimut killingata tungaanut ingerlalluni aamma 3 x 1 cm-itut atsigisoq 

aappillersimasoq aassialersorneq. 

  

Qungasia 

Qungasiata saavani aneraani pukusuanilu ajoqusernernik soqanngilaq. 

 

Sakiaa naavalu 

Ajoqusersimanernik ersittoqanngilaq. 

 

Tunua 

Ajoquserneq 3: Saamiata tungaani, uniata tunummut eqisalunneraniit 6 cm-ip missaanik 

qutsinnerusumi aamma kimmimmiit 140 cm-itut qutsinnerusumi qiteraliiniillu 19 cm-imik 



illusinnerulluni takussaavoq 0,5 cm-itut atsigisoq aallaatinnermi ikeq, tassani avammut saneraani 

amiialakatserneq aamma saamimmut killingani. Amiani paassakoqanngilaq. Ammaneq 

ulamerneruvoq. 

 

Talii 

Assaata qaavani assaataani takussaapput arlalippassuit, ammalornerusut, qileruusatut ittut ilummut 

imillunnerit 1-imiit 1,2 cm-itut atitussusillit cigaretimik qamitsiviusimasutut isikkullit. 

Ajoquserneq 4: Assaataani eqeqqup tungaani ikusimmiik 5 cm-imik illusinnerusumi assaatip 

sammiviani ingerlasoq 3 x 1 cm-itut annertussusilik amiialakatserneq, amiialakatserneq inussaniit 

ingerlavoq ikusiup tungaanut. 

Inussat aappaata, pingajuata sisamaatalu akornanni aammik simertiternerit. 

Ajoquserneq 5: Inussat pingajuata nuuanut peqittarfiani assaata qaavani inussap allap tungaani 

sanimut ingerlasoq 0,5 cm-itut takitigisoq, amitsoq, qaappiaannartoq, killigissoq 

ajoquserneq/amiialakatserneq. 

Ajoquserneq 6: Taliani talerpillermi avammut saneraani takussaavoq, tuvip saavani 

qaarajunnersaata killerpiaani, unianut eqisalunnerup saarliup 1 cm-ip missaanik illusinnerusumi, 

kimmianiillu 141,5 cm-ip missaani qutsinnerusumi, qitianiillu 23 cm-ip missaanik qutsinnerusumi 

iluserluttoq ullorissamut eqqaanarnerusoq ajoquserneq, qulaaniit ammut 1,6 cm-itut takitigisoq 

inngisissunik isulik. Tassanngaanniit avalequtaasaqarpoq tunummut ingerlasumik tukimut 

annerpaamik 1,4 cm-itut silitsigisoq. Ilummut naqqani nukiit ersiinnalersimapput. 

Ajoquserneq 7: Takussaavoq ajoqusernerup 6-ip ataatungaani tuviup saavani aammalu 3 x 2 cm-

itut atsigaluni aappaluttoq aassialersorneq. 

Assaataa assaalu aammik simertitersimangaatsiarput, allanilli ajoqusersimanngilaq.  

Niui 

Ajosernertanngillat. 

 

Kinguaassiutai qaamikkut imaluunniit itiata ammarnga ajoqusersimanngillat. 

 

C. ILUATA MISISSORNEQARNERA 

 

Niaqua: Qaratserfiata qaani qitunnersani aassialersorneqarsimanngilaq. 

Qaratserfiata qaratserfiullu naqqani saarnit napinertaqanngillat. 

Qarasaa oqimaassuseqarpoq 1530 g. Illugiissaarippoq, nalinginnaasumik angissuseqarluni aammalu 

ataatungaa naqinneqarsimaneranik malunnartoqanngilaq. Qarasaata qaavani, ataani imaluunniit 

qaratsap ameraasaasa akornanni aanaartoqarsimanngilaq. 

Qaratsap naqqaniittut taqarsuit tillertut nalinginnaasumik sammiveqarput milikkiartoratik, 

nerukillisimanatik, pissusissarinngisamisut silissisimanngillat taqqamillu militoorutinik soqaratik. 

Qaratsap imului, eqingasulinnera aamma qaratsap ipiusartai ajoquteqanngillat. Qaratsap 

silaannaqarfii, qarasaaraq qaratsallu qaratsallu quassugartaa ajoquteqanngillat. 

 

Timip ammarngi: Puaa saamerleq talerpillerlu puaat saneraannut aalajangeqqalaarput. Puaani 

saamerlermi 1200 gram imerpalasoq aak ilummut kuussimavoq. Puaani talerpillermi 800 ml 

imerpalanerusoq aak. Uummataata puua imerpalasoqaranilu aattaqanngilaq. 

Naavini timip atortui naallu ameraasaanut nipputtoortoqarsimanngilaq. Naap iluani 

imerpalasoqaranilu aaqanngilaq. 

 

Qungasiata atortui: Qungasiani qaleriiaat qungatsimi atortut qarasaa peereerlugu pilallugit 

misissorneqarput. 



Qungasiani qummut qitunnersaani aanaartoqarsimanngilaq, qutuatali talerpilliup qulaatungaani 

nukinnik aalajangeruminaatsumik aanaartoqarsimavoq taqqat taassuma iluatungaaniittut 

ajoqusersimallutik aamma qutua napisimalluni. 

Oqaa torlualu ajoquteqanngillat suunersunik soqaratik aattaqaratillu. 

Torluata manngua, torluata matusaataa torlualu ajoquteqanngillat. 

Qarngata saarnga napisimanngilaq, torluup nataqqua, torluup nataqquata qattorna imaluunniit 

nataqqua kaajallaasoq ajoquteqanngillat. Oqaata saarnga manngertissimavoq, torluatali nataqqua 

qeratavoq nataqqumik. 

 

Torluup saani qinerseq 16 g-imik oqimaassuseqarpoq. Qaava, pilannerata saneraa issorsimassusialu 

ajoquteqanngillat. 

Iggiaa ajoquserneqarsimanngilaq, taamaattorli torluani takussaavoq aanaarsimaneq iggiap 

silataatungaani, ameraasaanut ingerlasoq, ameraasaali nammineq ajoquserneqarsimanngilaq, 

Taqarsuit qungatsimiittut ajoquteqanngillat iluatungaat manillutik. 

 

Sakiaani atortut: Torluata nataqquanit 5 cm-ip missaanik appasinnerusumi takussaavoq 6 cm-ip 

missaanik atsigisoq ajoquserneq torluup saamiata tungaani saavanili tunuanilu ipaasai 

taamaaginnarlutik, torluuatalu talerpiata tungaani ajoquserneq 3 cm-ip missaanik atsigisoq. 

Tassanngaanniit anersaartornermilu aqqutit ammut atuarlugit takussaavoq aak 

ilummoorunneqarsimasoq. Ameraasa takissutsimini akimullu isigalugu qalipaataanik 

allanngortoqarsimanngilaq. Manngertinnikumik seerinermeersumik soqanngilaq. Puaa talerpilleq 

oqimaassuseqarpoq 646 g, saamerleq 398 g. Puaa illugiillutik pullaakannilaarsimapput. Saamiani 

qulaani takussaavoq ajoquserneq akimoortoq, puaatalu talerpilliup qulaatungaani takussaalluni 

aamma ajoquserneq, inissisimasoq saavani kisiannili akimoortuunani. Puaasa ipaasai qasertutut 

isikkoqarput pilannerani saneraa panerluni nutaraaluppallaarani. Puaani talerpillermi takussaapput 

nataqqup ammalortup sinnerigunagai. Puaani saamerlermi akimortumik ajoqusernermi takussaavoq 

savimernup aseqqukuminia. 

Uummat uuttuuteqarpoq 10 x 10 cm oqimaassuseqarlunilu 410 g. Uummataata nukingi assigiipput 

aappalorujuttumik qaserlutik ipaani qileroqaratik ipaanillu toqungasunik soqarani. Uummatip 

ilorliai nalinginnaasumik angissuseqarput. Saamiata tungaani ipaa 14 mm-imik issussuseqarpoq, 

talerpiata tungaani 4 mm. Uummatip miligai, miligaasa ammarngi ujaluilu nalinginnaasuupput. 

Igalaasartaa tumaasaq matoqqavoq. Taqarsui aallaavi inissisimanerilu nalinginnaasuupput 

milikartoorsimanatik, amileriarneqaratik qalippersimanatillu. 

Timaanukartoq taqarsuaq nalinginnaavoq inissisimaneralu nalinginnaasuulluni nalinginnaasumik 

avalequteqarluni. Taqarsuup talianut saamerlermut aallartiffiani takuneqarsinnaavoq 

aallaaneqarnikkut kipineqarsimasoq. Tamatuma ataatungaani 1,5 cm-imik appasinnerusumi 

takuneqarsinnaavoq taqarsuup ammukarfia aamma annertuumik ajoqusersimasoq pingasunik 

avalequtaasaqartumik. Taqarsuup aallaartiffiani qungasiata talerpiata tungaanut taliatalu talerpilliup 

tungaanut takussaavoq ajoquserneq annertunerusoq. 

 

Naavani atortut: Kanajaat ajoquteqanngilaq. 

Aqajaqqup ameraasaa ikeqanngilaq, aanaarneqarani tinupasoqaraniluunniit. Imeraa 100 g 

kimikitsoq, torsorpalorujuttoq imigassarsunninnera qulakkeerneqarsinnaanani imaluunniit 

iisartakkat sinnerinerai. 

Aqajaqqup inalukkanut iaarsaarnera, inalukkat inalugarsuarlu erlualu ajoquteqanngillat. 

Inalugaaraata nivingasua tassaniippoq. 

Tingua nalinginnaasumik angissuseqarpoq killigilluni oqimaassuseqarlunilu 1455 g. 

Issorsimassuaia manngilaarpoq, qaamanani orsortaqaranilu. 



Sungaa sungaatalu ingerlaarfii nalinginnaasuupput ujarattaqaratik milikkiussinnaasumilluunniit 

soqaratik. 

Aqajaqqup sanilequtaani qinerseq ajoquteqanngilaq. 

Massaata angissusia nalinginnaasuuvoq oqimaassuseqarlunilu 51 g. Qaava, pilallugu pilannerani 

sanerai issorsimassusialu ajunngillat. 

Tartui ajunngitsumik inissisimapput katillutillu oqimaassuseqarlutik 430 g. Tartuisa puui 

peeriaannaanngillat, takuneqarsinnaavorlu tartuani saamerlermi qaavani pullannerit imallit. Tartut 

talartiusartaat aamma quup aqqutaa ujarattaqanngillat imaluunniit milikkiussinnaasunik soqarani. 

Nakasua nalinginnaasumik ameraasaqarpoq. Quussamik 50 ml-imik imaqarpoq. 

Tartup sanilequtai ajoquteqanngillat. 

Qinerseq nakasuup paavaniittoq, issui, issuo sanilequtai utoqqaassusianut naleqqupput. Taqarsuup 

naapiffiusaa avammullu ingerlaarlii angissutsimikkut nalinginnaasuupput iluatungaalu manillutik. 

Taqqap aallaavia taqarsuarlu appasinneq amileriarneqanngillat aamma milikkiukkiartuaanngillat. 

  

Timip saarngi: Takuneqarsinnaavoq tunuatungaani najungasuisa tallimaat aallaallugu 

kipineqarsimasoq aammalu najungasuisa sisamaat qulaatungaaniittoq qaappiaannartumik 

kigarneqarsimavoq tunuatungimigut aallatinnermi putoqarluni 1,7 cm-itut sakiaata iluani. Qutua 

talerpilleq napisimavoq aamma saavani najungasuisa siulliat tullialu, taakku aallaaneqarlutik 

sequminneqarsimallutik. Najungasuisa sinneri, tunersua, imaluunnit saarngit allat 

napinertaqanngillat. Aak annertunngitsoq tassaniippoq nalinginnaasumik qalipaateqarluni 

issorsimassuseqarlunilu. 

 

D. PEERNEQARPUT 

Aak annikitsoq, eqqani aak, qooq, tinguata ipaanik, isip imiusartaa aamma qingaanik kiliuilluni 

misissugassat retskemiskimik misissugassat. 

Ipaasat allisitsiummik misissugassat, 

 

Paasissutissaasinnaasut qulakkeerneqarput kiinaata talerpiata tungaanut, kiinaata saamiata 

tungaatigut, qungasiatigut, sakiaanit, assaanit talerpillermit, assaanit saamerlermit, assaanit 

saamerlermiittumit aak aamma kukiisa ataasa kiliorneri qarnganit erluatalu ammarnganit 

seerinernik tagiussilluni. Taakkua saniatigut NKC-meersumut […]-imut nassartinneqarput, taannalu 

aamma assiliisaqattaarpoq. 

 

TIMIP ILAANI NAPPAATIT SUUSSUSERSINERI 

 

Vulnus sclopetarium regionis dorsalis sin et deltoideae dex  

Vulnus sclopetarium pulm bilat. 

Vulnus sclopetarium aortae, a. subclaviae sin et truncus brachiocephalicae  

Vulnus sclopetarium tracheae  

Haemothorax bilat. 

Fractura costa 5 sin et 1-2 dex 

Fractura claviculae dex  

 

C-1-6-1 - Retsmedicinsk Institut – Mappi assinik imalik toqusup timaanik pilaanermeersunik, 

taakkulu annikitsuinnarmik misissorneqarput. 

 

C-1-8 – Nakorsatigoortumik tarnikkut misissuinissap ingerlanneqarnissaanik inassuteqaat 

(qupperneq 1). 



 
U   

in. no. […] 1956 
Maannakkuugallartoq Eqqartuussaasimasunut Inissiisarfik Ilulissani 

Qupaloraarsuk […], 3952 Ilulissat 
pillugu 

 
Nalunaarsuiffiup no. 5512-97411-00004-18 

 
Pappilissat uppernarsaatit suliami U-mut, taanna toqutsisimasutut pasineqartoq, 
pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 86-iat, tunngasumi utertillugit nassiunnerini, 
inassutigineqassaaq, tarnikkut misissuineq ingerlanneqassasoq, tamatumani pineqarmat 
toqutsineq. 
 
Soorlu oqaatigineqarsimasutut Tarnit nakorsaqarfianeersut sulisut, Århus 
Universitetshospitalimeersut, tikittussaapput sapaatip akunnerani 11-mi aamma 12-imi, 
taamaattumik naatsorsuutigineqarpoq, tarnikkut misissuineq naammassineqarsinnaassasoq 
piffissami tassani. 
Taamaattoq inassutigineqassaaq, tarnit nakorsaat Århusimeersut tassunga tunngasumik 
toqqannartumik aperalugit saaffigineqassasut. 
 

C-1-9 – Retgenetiskimik Nalunaarummut Ilassut aamma Retmedicinsk-imik Nalunaarut 

imigassamut tunngasoq aamma THC-imut. 

 

NALUNAARUT ILASSUTAASOQ 
  

Inaarutaasumik inerniliineq 

 

53-inik ukiulik angut kalaaleq, nammineq angerlarsimaffimmini aallaaneqarluni toqutaasimasoq 

nassaarineqartoq, maannakkut ilassutaasumik misissuinerit inerneri saqqummiunneqarput, taakkuli 

siusinnerusukkut nassiunneqartup eqikkaanerup inerniliinerullu allanngortinneqarnissaanut 

pissutissaliinngillat. 

 

Naatsorsuutigineqarsinnaavoq toqusoq toqunermi nalaani amaarsimassasoq. 

 

Institut for Retsmedicinip qinnutigissavaa suliap naggataarutaasumik inerneranik 

nalunaarfigineqarnissani. 

 

Misissuinerit ilassutaasut 

Retskemiskimik nalunaarut ilanngunneqartoq innersuussutigineqarpoq aamma allisitsiut atorlugu 

misissuinermut tunngasoq. 

 

Retskemisk-imik nalunaarut 
Piumasaqartup nal. no. Ateq  In. no.  

5512-97411-00004-18 P1      ___  […] 1965 



Retskemimut Immikkoortortaqarfiup ulloq 15-01-2019 siornani pineqartumi suliami misissugassat 

tigusimavai. 

 

Misissugassat 

Tiguneqartut ulloq 07-01-2019 (nal. allassimanngilaq) 

Allat (immaqa aak) (AN), Aak qitiusoq (CB), Avatini aak (EB), Tingummit ipaasat (LE), Qingaani 

kiliortukkat (ref) (NS), 

Qingaani kiliortukkat (NSI), Isaata imiusaa (OV), Qooq (UR) 

Aseruukkiartornerata annertuussusia: Naamik 

     

ALLISITSIUMMIK MISISSUINEQ 
 

Puaat (01.01-01.04)   Annertuumik puaani aanaarnerit, ingammik qulaatungaani illugiinni. 

Tamatuma saniatigut puaasa ipaasaat eqikkarsimasutut isikkoqarput. Bakterissanik soqanngilaq 

imaluunniit timaani nassaassaanngitsunik marloriaammik putuliorsinnaasunik soqanngilaq. 

 

Uummat (02.01-02.04): Atortui ajoquteqanngillat eqqaassanngikkaani taqarsuani 

ulorianaateqanngitsumik tinupaneq. 

 

Tinguk (03.01): Nalinginnaalluinnartoq isikkua sananeqaataalu ajunngitsut assigiimmik 

sananeqaatilik. Iluani ammanersai malunnartoqanngillat aseruunnernik annertuumik, tinupanernik 

peqarani, aamma nalinginnaasumik amerlassusilinnik illugiissumik assigiissunik ilusilik. 

Orsortaqanngilaq aamma ipaanik toqunganertaqanngilaq. 

 

Qarnganit aamma erluata ammarnganit seerinerit: 

Peersartaqanngillat. 

 

Allisitsiummi paasisat: 

Puanni aanaarneq. 

 

K-1-1 – Pinik tigusat 1 til 4 – pinerlunnermi sakku aamma taassuma imssai. 
Pigisaq

no. 

Nassarfiup allaaserineqarnera Sumiiti

nneqar

pa  

Ulloq Tiguneranut uppernarsaat 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

Imassakoq kal. […], pinerluffimmi 

nassaarineqartoq. 

 

Imassakoq kal. […] pinerluffimmi 

nassarineqartoq. 

 

Aallaat ilisarnaatilik SAVAGE, model 

AXIS kal. […] REM, serieno. H592433, 

pinerluffimmi nassaarineqartoq. 

 

Aallaasip imassaasivia marlunnik 

imassartalik kal. […]. Pinerluffimmi 

nassarineqartoq. Imassaasivik peerneqarpoq 

aallaasip no. 3-p tigunerani 

KK 

 

 

KK 

 

 

KK 

 

 

 

KK 

 

 

  



 

M-1-2 – Mappi assinik imalik - U tigusarineqarnerata nalaani, misissorneqarpoq. 
 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuunngilaq. 

 

U-ip inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, illu Qulaporaaruk […] pisiarisimagitsik. Ilimanamiit 

Ilulissanut nuussimapput nammineq 18-inik ukioqarluni, taamanilu raajarniutaateqarlutik. 

U aningaaserivimmut akiitsoqanngilaq, illu akilereernikuummat. Taamaallaat kallerup inneranut 

akiligassat akilertarpai ukiukkullu akisunerusarpoq. 

Aasakkut raajarniumminnik raajarniartarout ukiukkullu qimussimik sikukkut aalisartarluni 

piniariartarlunilu. 

Ataataa oqarsimavoq, unnerluutigisap illu pigigaa, U-p kisimi illu akilersormagu. 

Peqqissutsimut tunngatillugu ukiut pingsut matuma siorna siusinnaartumik 

sulisinnaajunnaarnersiutitaarnissamut qinnuteqarsimavoq, kisiannili suli susoqanngilaq. 

Sulisinnaassuseqanngilaq isikkani pillugu aamma gigt-erami. Ukiumi issinnera pissutigalugu 

qimussertarnermigut gigt-eqalersimavoq. Aamma takusinnaavaa allat aamma taamaattumik 

ajornartorsiuteqartut. 

U nassuiaavoq, ukiut pingasut matuma siornatigut Rigshospitalimiissimalluni, puammigut 

aseruuttoornini pissutigalugu, aammalu suli taanna pillugu nakorsaatitorluni. Sulinermini 

ajoqusersimasutut taarsiivigineqarnissamik qinnuteqarsimanngilaq. 

Inersimasumik paneqarpoq Nuummi marlunnillu ernutaqarluni. 

Pisup kingorna qimmeerussimavoq, pilersaarutigisimagaluarpaa ukioq manna kingullerpaamik 

qimussertarniarluni, qimmeqarniarneq sualummik aasakkut artornarsigaluttuinnarmat. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

Suliaq 29. decembari 2018-imeersuuvoq unnerluussissullu 26. juuni 2019-imeersuulluni. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermut apeqqut pillugu 

  

U pisuunnginnerarpoq, pisimasoq eqqaamasaqarfiginnginnamiuk. Taamaattorli ullormi tassani 29. 

decembari 2018 qulip missaani politeeqarfiliarsimavoq nalunaarutiginiarlugu, qatanngutini angut, 

P1, aallaasimallugu. 

Politeeqarfik matoqqavoq, arfininngornerummat. U ikinngutiminukarsimavoq, I2-imut 

oqaluttuussimallugillu I1 aamma I2, nukkani, P1 aallaallugu toqussimallugu. 

Pisimasoq oqaluttuarereermagu, oqarfigineqarsimavoq angerlassasoq. 

I1 politiinut sianersimavoq. 

U angerlarsimavoq politiit tikiunnissaat utaqqiartorlugu. 

Politiit tikiummata nammineerluni anillaffigisimavaa politeeq X1, taanna aqqusinermi nikorfasoq 

taavalu tigusarineqarluni. Politeeqarfiliarsimapput pisuinnaq taanna qanittumiimmat. 

U-ip X1 oqaluttuussimavaa qanoq pisoqarsimaneranik. Oqaluttuarsimavoq, nukkani aallaallugu 

toqussimallugu. Aamma oqaluttuarpoq, illumi kisimiissimallutik. 



U-ip X1 oqaluttuussimavaa, nammineq eqqaamangu aallaat aagamiuk, kisiannili nalunagu aallaat 

kælderimiittoq. 

U-ip X1 aamma oqaluttuussimavaa, marloriarluni seqqorsimalluni, siullermik saneqqullugu taavalu 

nukkani aperisimallugu: ”Qanoq misinnarpa?" 

Tamatuma kingorna nukkani naavisa tungaatigut aallaasimavaa taavalu qimallugu. U-ip X1 aamma 

nassuiaassimavaa, inimut atersimalluni, nukkani aallaareeramiuk, sinissimallunilu assut 

qasoqqagami. 

Ullaakkut iterami isimigut saamerlikkut tilluusersimavoq aammalu niaqua tamarmi aaginnaalluni. 

Taamaattumik qummukarsimavoq nukkani aperiartorlugu susoqarsimanersoq. Nukaa 

nikeriarsimanngilaq U-p aallaammanili. 

Unnerluutigisap nammineerluni I1-imut aamma I2-imut, kiisalu politiimut X1-imut 

nassuiaatigisimasai tunngavigalugit, eqqartuussisut isumqarput, unnerluutigisap nukkani, P1 

aallaasimagaa, taamaalilluni taanna toqusimalluni. Unnerluutigisaq X1-imut aamma 

nassuiaasimavoq, illumi kisimiissimallutik. 

Tamanna taamatut siunertaqarluni imaluunniit taamatut siunertaqarani pisimanersoq pillugu 

eqqartuussisut isumaqarput, tamanna taamatut siunertaqarluni pisimasoq, I1-imut aamma I2-imut 

oqaluttuarsimagami, nukkaminit unatarneqartarnini qatsussimallugit, taamaattumillu 

aallaasimallugu. 

Eqqartuussisut isumaqarput, uani pineqartoq tassaasoq piaaraluni to qutsineq. 

U eqqartuussivimmi nassuiaavoq, akuttunngitsumik nukkaminit annersarneqartarluni, kisiannili 

tamanna eqqartuussisunut uppernarsaaserneqanngilaq. 

Eqqartuussisulli maluginiarpaat, ulloq taanna, U tigusarineqarmat, kiinnamigut annersagaasimasutut 

isikkoqarmat, isimigut saamerlikkut tilluusaqarluni aammalu kiinaa aaginnaalluni. 

Eqqartuussisut isumaqarput, toqutsineq imminut illersorniarluni pisimanngitsoq, nukaata 

annersaanera unitsinneqareersimammat U seqqormat. 

Uppernarsarneqarpoq pappilissatigullu uppernarsaaserneqarluni, marloriarluni seqqortoqarsimasoq, 

nassaarineqarsimammata imassakut marluk taavalu seqqornermi eqqukkat putut marluk. 

Taamaattumik eqqartuussisut isumaqarput, marloriarluni seqqorsimagami, U seqqorsimasoq 

toqutsiniarluni. 

Eqqartuussisut isumaqarput, U seqqorsimasoq toqutsinissani siunertaralugu, eqqartuussivimmi 

nassuiaammat, nukkami nakuusertarnera qatsussimallugu. 

Pinerlunnermi sakkutut atorneqartumi taamaallaat nassaarineqarput U-ip inuaasa ipaat. U-ip 

nukkani aallaareeramiuk ammukarsimavoq inimut aammalu aallaat naatiffimmut naatillugu. 

Eqqartuussisut maluginiarpaat, toqusup aallaatiffia timaata tunuani qutsissumiittoq timmaalu 

aqqusaariarlugu tuviata talerpilliup eqqaatigut aqerloq anillassimalluni, taamaatumillu 

aallaanninneq toqussutaasimalluni.   

Eqqartuussisut maluginiarpaat, toqutaasup P1-ip U sammisimanngikkaa seqqorneq pimmat, 

aallaatiffia tunuani qutsissumiimmat saamiup tungaani. 

Eqqartuussisut isumaqarput, U toqutsinissamik siunertaqarluni seqqorsimasoq, taamaattumillu 

unioqqutissimagaa pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 86-iat - toqutsineq - ataasiarluni, nukkani, P1, 

Pandamik taaneqartartoq, tunuatigut aallaagamiuk. 

Eqqartuussisut maluginiarpaat, ullormi tassani U tigusarineqarami, isimi saamerliup eqqaatigut 

ajoquserneqartoq aammalu kiinaa aaginnaasoq, tamannalu politiinut uppernarsaasissummi 

uppernarsarneqartoq, ajoqusernerillu P1-ip piliarigai, eqqartuussisut isumaqarput inatsisinut 

naleqqutinngitsumik saassunneqarsimasoq aammalu annertuumik ajuallatsinneqarsimasoq, 

pinerluttulerinermi inatsisip §iisa 123-ani, imm. 3, toqqammavigalugu, taamaattumillu 

eqqartuunneqartariaqartoq pineqaatissiissummik sakkukinnerusumik. 

Eqqartuussisut isumaqarput, sakkukilliliissutaasussaq tassaasariaqartoq qaammatit arfinillit. 



Eqqartuussisut isumaqarput, U eqqartuunneqartariaqartoq inissiisarfimmut inissinneqarnermik 

ukiuni tallimani qaammatinilu arfinilinni, naatsorsorneqartussat tigusarineqarneraniit. 

Arsaarinnissutigisariaqarpoq allaat Savage […] immersartua imassallu, kiisalu imassakut 

ilanngullugit. 

Unnerluutigisamut illersuisussanngortinneqarsimasoq Thomas Wiemann naalagaaffiup 

aningaaserivianit akissarssitinneqassaaq. 

 

Pineqaatissiissutissaq pillugu 

 

Eqqartuusseriaaseq atuuttoq malillugu pinerluttulerinermi inatsisip toqutsinermut tunngasumik 

aalajangersagaanik unioqqutitsineq pillugu pineqaatissiinissami aallaaviusarpoq inissiisarfimmut 

inissiineq. 

 

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput, pineqaatissiissutissamik aalajangiiniarnermi 

ingammik toqqammavigineqassasoq, U seqqorsimasoq siunertaralugu toqutsinissanim 

taamaattumillu unioqqutissimallugu pinerluttuIerinermi inatsisip §iisa 86-iat – toqutsineq – 

ataasiarluni, nukkani P1, P1-mik taaguutilik, qatigaatigut aallaagamiuk. 

Eqqartuussisut maluginiarpaat, ullormi tassani U tigusarineqarami, isimi saamerliup eqqaatigut 

ajoquserneqartoq aammalu kiinaa aaginnaasoq, tamannalu politiinut uppernarsaasissummi 

uppernarsarneqartoq, ajoqusernerillu P1-ip piliarigai, eqqartuussisut isumaqarput inatsisinut 

naleqqutinngitsumik saassunneqarsimasoq aammalu annertuumik ajuallatsinneqarsimasoq, 

pinerluttulerinermi inatsisip §iisa 123-ani, imm. 3, toqqammavigalugu. 

Pineqaatissiissut aalajangerneqarpoq pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 123-ani, imm. 3, malillugu, 

taamaattumillu sakkukinnerusumik pineqaatissinneqarluni. 

Eqqartuussisut isumaqarput, sakkukilliliineq taanna tassaasariaqartoq qaammatit arfinillit. 

Eqqartuussisut isumaqarput, U eqqartuunneqartariaqaertoq inissiisarfimmut inissinneqarnermik 

ukiuni tallimani qaammatinilu arfinilinni, taakku naatsorsorneqassapput tiguneqarineqarneraniit. 

Arsaarinnissutigineqartariaqarpoq aallaat Savage […] imersartua imassallu kiisalu imassakkut 

ilanngullugit. 

 

Unnerluutigisamut illersuisussanngortinneqarsimasoq Thomas Wiemann akissarsitinneqassaaq 

naalagaaffiup aningaaserivianit. 

 

Eqqartuussisarnermi inatsisip §-iisa 480-iani, imm. 1, malillugu naalagaaffiup suliamut 

aningaasartuutit akilissavai. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

U eqqartuunneqarpoq: 

Inissiisarfimmut inissinneqarneq ukiuni tallimani qaammatinilu arfinilinni, tigusarineqarneraniit 

naatsorsorneqartussat. 

Arsaarinnissutigineqassaaq aallaat Savage riffel […] kiisalu imassaasivia imassallu kiisalu 

imassakut. 
 

Naalagaaffiup aningaaseriviata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 
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D O M 

 

afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 26. juli 2019 

 

Rettens nr. 810/2019  

Politiets nr. 5512-97411-00004-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 1956 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 26. juni 2019. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af  

 

Kriminallovens § 86 - manddrab 

ved den 29. december 2018, i perioden op til 10.35, på adressen Qupaloraarsuk […] i Ilulissat, at 

have dræbt F1, idet tiltalte først afgav ét skud med riffel af mærket Savage, kaliber […], hvilket 

ramte forbi F1, hvorefter tiltalte efterfølgende afgav et skud direkte mod F1, hvilket ramte ham 

øverst i venstre side af ryggen og fortsatte gennem kroppen og ud ved højre skulder, hvilket 

medførte, at F1 umiddelbart herefter afgik ved døden. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om : 

 

1. Anbringelse i anstalt i 6 år. 

2. Konfiskation af koster 1-4 og 501,  Savage riffel, kaliber […] med magasin, skarpe og afskudte 

patroner, jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1. 

 

T har nægtet sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om frifindelse. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af, X1, V1 og V2 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 26. juli 2019.  

 

Forklaringen er refereret i retsbogen således:  



T forklarede på grønlandsk blandt andet, at han havde hørt, at hans familie havde forklaret, at F1 

ellers var kommet ind hos dem deroppe i meget beruset tilstand og havde vist også været påvirket af 

euforiserende stoffer. De havde bedt ham om at gå, og da de bad ham om at gå, havde han sagt ”der 

kommer til at ske noget ondt”.  Dengang var T ikke hjemme, han var i Naleraq, ud fra det, han 

hørte, havde han tænkt, at det nok havde været ham der skulle ske noget ondt med, hvis han 

dengang havde været hjemme, ville han måske været blevet banket.  

Den aften var han i Naleraq, da han kom hjem lagde han sig ned på sofaen, og mens han lå og sov 

på sofaen, blev han vækket hårdt af F1, det vil sige at, han vågnede op da han blev banket hårdt. 

Adspurgt om hvor de flasker der lå på bordet kom fra, måske han havde haft med hjem fra Naleraq, 

det kan også godt være nogen han havde drukket fra tidligere om aftenen. Da han kom ind 

kontaktede han ikke F1, så han lå på sofaen og sov, da han begyndte at blive banket, kan han huske, 

at han sagde ”hold op”, mens han sagde, at han ikke ønskede at blive udsat for det, mener han, at 

han havde fået et kortvarigt black-out, da hans øje blødte, kunne han ikke se noget mere, da F1 

bankede ham der fik han black-out. 

Sigtede husker at F1 sagde "Hvad laver du her?! Følg din far" Dette sagde han med en aggressiv 

stemme, og indikerede på, at sigtede skulle dø, idet faderen var gået bort fra 3 år siden. 

Sigtede husker ikke hvordan han blev udsat for vold. Sigtede slog ikke tilbage igen på F1. Sigtede 

tog herefter over til stuen og lagde sig i sofaen, og F1 gik op til sit værelse.  

Sidste afsnit i side 3: 

Sigtede synes, at det var nok nu. Han havde fået en meget uretfærdigt behandling af sin broder, 

hvorefter han gik ned til kælderen for, at hente en riffel. Sigtede vidste godt hvilken riffel han tog, 

han husker det er en kaliber […] og der var allerede patroner i riflen. 

Som nævnt kan han huske disse, hvor F1 sagde, at han skulle følge efter sin far. Han huskede ikke, 

om han hentede en riffel, så blev han spurgt til sin forklaring i R-1-2, side 5 

Da han hentede riflen, sad F1 i sit eget soveværelse, og han husker ikke helt rigtigt, om lille 

broderen så, at han havde riflen, men han husker, at han affyrede skud men husker ikke hvor mange 

skud, han havde affyret. Adspurgt om han affyrede skud mod F1 svarede han, at han er blevet træt 

af sin livs status. Hvorfor han handledes som han gjorde, for lille broderen kom sine hashvenner 

også om natten, hvor han ellers skulle på arbejde om morgen, hvorfor han nogen gange kom på 

arbejde med søvnmangel. Det var blandt andet disse, han er blevet træt af, hvorfor han havde 

besluttet at skyde sin lillebror. 

Hans forklaring skal således forstås på den måde, at F1 var hård at bo sammen med. 

Han har været til konsultation på Rigshospitalet, og har også indtaget stærkt medicin, og er på den 

måde blevet uarbejdsdygtig. Så F1 festede løs, og lod folk komme om aftenen, dem var han træt af, 

så han kom på arbejde nogen gange næsten uden at have sovet. Han har ellers bedt F1 om at flytte 

adskillige gange, det blev nævnt, at han havde forklaret, at da han havde skudt F1, havde han lagt 

sig på sofaen igen, men dette huskede han ikke. 

Han huskede ikke, at have skudt sin lillebror, morgenen efter da hans ansigt føltes ømt og havde sår, 

var han gået ovenpå for at se om hans lillebror var der. Og ville ellers spørge ham, hvorfor han 

havde gjort det mod sig.  

Foreholdt forhold 1, bilag A-1-3 side sidste afsnit og 1. afsnit i side 4: 



Sigtede gik derefter alene ned til ejendoms stueetage og efterfølgende gik ud ad ejendom og kom 

ned til ejendoms krybe kælder, hvor hans jagtriffel lå. Han tog den frem og kom tilbage indtil 

ejendom og gik op til lillebror soveværelse, hvor hans lillebror sad. 

Sigtede forklarede, da han kom tilbage ind til soveværelse. På det tidspunkt er hans lillebror stille 

og rolig. og Sigtede rettede jagtriflen mod sin lillebror, og at han med vilje har skudt forbi ham 

først, og sigtede sagde til sin lillebror,  

Qanoq misigisimanarpa? 

Oversæt til dansk,:  

Hvordan det føles. 

Og efterfølgende har sigtede skudt direkte mod sin lillebror, F1 og ramte ham muligvis på siden i 

hans maveregion. Han forlod efterfølgende soveværelse og gik ned til 1. sal og lagde jagtriflen fra 

sig. 

Adspurgt til sine forklaringer, de ting han havde sagt da X1 anholdt ham, at det var det han måtte 

have sagt til X1, det som X1 havde skrevet, han kunne ikke huske at have skudt F1, denne morgen 

var der noget galt med hans mobiltelefon. Han tog ellers til politistationen, men da der var lukket, 

var han taget til V2. Han fortalte V2 og dem, hvad der var sket, og han tog hjem for at vente på 

politiet, V1 havde ringet til politiet, så da han kom hjem ventede han bare på politiet. Han kunne 

huske da politiet kom frem, han kunne huske, at han fortalte X1 om hvad der var sket, men det som 

han fortalte X1 kunne han ikke huske i dag. Riflen Kaliber SAVAGE […] var hans egen, han vidste 

at den lå i kælderen, så den riffel må han selv have hentet. Da altid brugte den riffel kendte han den, 

den brugte han til sæl og rensdyrjagt. Den riffel var af god kvalitet, de 2 patronhyldstre til .223 blev 

der fundet på F1s værelse, dem kunne han ikke huske, han sagde at han selv måtte have skudt F1 da 

de jo kun var de to i huset. Han og F1 plejede at have uoverensstemmelser, F1 lavede altid 

kriminalitet i sin ungdom, dette kunne deres far ikke lide. Hvis han selv skulle have skudt ham, 

måtte han være blevet træt af hans adfærd. Hvorfor han ikke havde ringet til politiet, dengang han 

blev banket, ved han ikke. Det blev nævnt at moderen havde ringet til politiet i 2008, dengang 

havde han selv bragt riflen op på sit værelse, da han var bange for at F1 ville banke ham. 

Forhold Bilag M-1-4: 

Beruset mand med riffel 

Angut amaartoq aallaasilik 

Anmelderen oplyste, at hendes søn T var meget beruset og han havde taget en riffel med op ovenpå 

i huset, idet han havde sagt, at han var bange for sin bror kld. F1. MZO/FLA til fods til huset og 

truffet T der kom ned ad trappen fra 1. sal. Han medbragte en riffel kal. […]. han var ligeledes i 

besiddelse af 3 stk. ammunition. Han oplyste, at årsagen til at han havde taget riflen med op på 

værelset var, at han havde tænk at forsvare sig, hvis han bror skulle komme for at slå ham ihjel, 

hvilket han tidligere på aften havde sagt, at han ville gøre, T var beruset i mellemsvær grad og 

ønskede af egen vilje at overnatte i det. Han var bange for broderen. Anholdt kl. 2215 og undersøgt 

af læge […]. Apnr. 110/08. herefter kl. 2245 henset i det. for afrusning. Riffel og ammunition 

medtaget til stationen for udlevering når han er ædru. Våbenbog nr. 7/08. Ingen rapport. pk. […] 

underrettet om detetionsanbringelse. 

Han havde altså været bange for F1 siden 2008. 



Adspurgt af forsvarer, vi har fået oplyst at F1 var 174 cm høj, og adspurgt om hvor høj han var, 

forklarede han, at han var ca. 160 cm høj. Der var 9 år imellem dem. Han blev spurgt om, hvordan 

F1 var at bo sammen med, at når han blev fuld, drak de i flere dage, og hans kammerater også kom 

rendende. Det vil altså sige, at de kom ind til ham mens han sov, og behandlede ham dårligt. Døren 

kunne låses indefra, der var ikke snor om den. 29. december 2018 var han i Naleraq, og da han kom 

hjem lagde han sig på sofaen. Han vågnende ved at han blev banket, fik flere slag med flad hånd, og 

blev råbt ad. Der sagde F1 at han skulle følge efter sin far. F1 har banket ham mange gange. Han 

vidste ikke hvor lang tid der var gået, efter at han havde skudt F1, lagt og sovet, og han så til F1. F1 

var ellers flyttet ud af hans hus i en måned, men kom tilbage da han ikke ville betale til INI. F1 blev 

vred når han bad ham om at gå.  

Fotooptagelsen af ham er fra da han var blevet skadet i ansigtet, F1s værk fra den nat. Adspurgt 

hvorfor F1 slog ham, nævner han igen, at da han skulle til at gå fra sin datter, hvor han sagde at ”der 

ville ske noget ondt”, så måtte have været ment til ham.  

Qupaloraarsuk […] står i Ts navn.  

Når F1 manglede noget, beskyldte han T. Og når han bankede ham, troede han at han ville få ham 

væk fra huset. T er højrehåndet. Da han var over 60 nu, var han blevet træt af, at hans ansigt blev 

skadet sådan. F1 var hans beboer, F1 betalte ikke. 

[…] 

 

X1 har afgivet forklaring den 25. juli 2019.  Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

At de blev kaldt ud til mulig gerningssted kaldt Qupaloraarsuk […]. De stopper patruljen ved 

politistationen. De vidste ikke om gerningsmanden var farlig. 

X2 gik forrest og X3 gik bagved. Indgangen var tændt. Senere kunne han høre korrespondance 

mellem X3 og en mand indenfor. Det viste sig det var T, de satte ham i håndjern og tog ham med på 

politistationen. 

Mens de gik mod politistationen sagde T, at det var ham der skød sin bror og at der ikke var andre 

inde i huset. T havde ikke sagt hvorfor, han havde blod på øjenbrynet, da forklarede han at han 

havde været i Naleraq og da han kom hjem var F1 ovenpå og sov. 

T tænkte at han ville hygge med sin bror og havde vækket ham for at drikke lidt med ham, da blev 

F1 voldelig mod ham og at han havde skudt ham i selvforsvar.  

Han var taget ned til stueetagen og tog riffel med tilbage til F1 og skudt ikke direkte mod ham og 

havde sagt ”hvordan føles det?” 

T havde skudt 2 gange, første gang forbi F1 og den anden med retning mod F1 og gik ud. T har ikke 

sagt hvad tid det var. Efter hændelsen var han gået til V2 og gik forbi Café Hong Kong, men senere 

kom hjem for at vente på politipatruljen. 

Efter han var blevet slået havde, han gik ned til kælderen og hentede en riffel.  

Han havde ikke tilset F1 efter skuddet, og han havde skudt i nødværge. 

Om formiddagen var Politistationen lukket. Anmeldelser var blevet modtaget i Nuuk og Nuuk 

havde meddelt om muligvis drab eller skyderi. 

X1 gik ikke ind på Qupaloraarsuk […], han havde først set T da han gik ud af huset, han havde 

flænge i øjenbrynet og havde blod i ansigtet og havde ingen skader på hænderne.  

T og F1 havde et voldelig forhold og F1 var mest voldelig. 

X1 forklarer at han har været politimand i Ilulissat i 30 år. X1 kendte F1 som var aggressiv i sin 

adfærd og kendte ham fra hashmiljøet.  

 

V1 har afgivet forklaring den 26. juli 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen således:  



At T søgte om hjælp, han havde ellers henvendt sig til Politiet, og der havde været låst, han havde, 

da han kom sagt, at da han var træt af, at blive banket, havde skudt F1, og at da han vågnede om 

morgenen havde F1 endnu ikke rørt på sig. T tog ellers på sygehuset men kom tilbage da han 

mistede modet, så sagde V2 til ham, at han skulle tage hjem, så ringede han til politiet da han gik. 

Dengang var Ts ansigt meget blodigt, og hans venstre øje havde taget skade. Han vidste ikke om 

han havde brugt riflen. Han blev spurgt til sin forklaring E-1-1 s.2, 3. sætning,  

A havde derfor taget en riffel og skudt F1 på siden af hans krop. Anmelder vidste ikke på hvilken 

side A havde skudt F1. Efter at have skudt F1, havde A lagt sig ned, da han ikke havde mere krafter 

og var faldet i søvn. På dette tidspunkt vidste A ikke, om F1 stadig var i live eller om han var død. 

Da han hørte den, forklarede han, at han havde forklaret sådan. Vidnet ringede selv til politiet, han 

mistede ellers modet, så ringede han. Adspurgt af forsvarer forklarede han, at han kendte F1, han 

vidste hvem han var, og de vidste i forvejen at F1 plejede at banke T. F1 havde dengang været 

skæv, T havde ellers bedt ham om at drikke øl, men F1 havde ikke villet, han var begyndt at banke 

T, fordi han ville ryge sig skæv.  

 

V2 har afgivet forklaring den 26. juli 2019.  Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

29. december 2018 var T kommet ind hos han ved titiden, han forklarede, at da ølsalg åbnede 

klokken ni, at han havde været ude og købe øl, han så T fra skoleområdet gående ad værtshuset 

nedad, så begyndte han at følges med V1, og da de ankom til hans hus var T allerede gået ind, da 

han kom ind kunne han se, at der var noget galt, T havde kort efter de kom ind sagt, at han havde 

dræbt sin lillebror, han fortalte altså at han havde dræbt ham, at han havde handlet således fordi F1 

bankede ham. Da F1 begyndte at banke ham, havde han ellers sagt, at han skulle lade være med at 

gøre det mod ham ved højtidighederne, han havde altså skudt ham med en riffel. Han huskede ikke 

hans ordret, men han havde bedt ham om at gå, at han ikke skulle gøre sådan her. Om afhøringen af 

sig E-1-7, side 2, afsn. 6 gengivet sin forklaring  

Afhørte forklarede, at T havde sagt, at de havde været ret oppe toppes. Han havde sagt, at han havde 

været ned i kælderen for, at hente en riffel hvor efter han havde taget ind i huset igen for, at skyde 

sin broder. 

Forklarede han, at han havde forklaret sådan.  

Da han kom ind, så T, kunne han med det samme se, at der var noget galt med hans ansigt, det var 

blodigt, han kunne ikke rigtig se på det, T fortalte at han var blevet banket af sin lillebror, af F1, 

man kaldte for F1. F1 og T var hans bekendte. Men han sagde til T igen, at han ikke skulle være hos 

sig. Han havde ikke set T blive banket, men havde hørt, at T var blevet banket af F1, og at han 

plejede at blive banket. Til sidst sagde han, at de ellers havde mistet modet til at ringe til politiet. 

 

Dokumenter 

 

A-1-1 - Anmeldelsesrapport: 

 

Anmeldelsesdato/klokkesæt 

29-12 2018 kl. 1035 

Sagens art 

Anmeldelse om mulig drab 

Gerningssted 

Qupaloraarsuk […] 

3952 Ilulissat 

 



Sagens genstand 

ANM V1 TLF 29 03 14 har i forbindelse med et besøg hos en kammerat på adressen 

Nuisariannuaq […] hos V2, kom der en mand ind ved navn T årgang 1956 som fortalte at han 

havde skudt sin lillebror F1 i hjemmet på Qapaloraarsuk, huset skulle være rødt og være syd 

for politistationen. T var blodigt i ansigtet og fortalte at F1 havde tæsket ham. T havde været 

på politistationen, men fortalte at der var lukket. T var derefter gået igen og havde sagt at 

han ville tage hjem og vente på politiet. 

A-2-1 - Rapport vedrørende ligsyn: 

Anmeldelsdato/klokkeslæt 

29-12 2018 kl. 1800 

 

Sagens art 

F1 

Gerningssted 

Uden Vejnavn - Ilulissat 

3952 Ilulissat 

 

Sagens genstand 

Der blev idag foretaget ligssyn af afdøde/forurettede F1, som var forurettet i manddrabssagen 

under jrnnr. 5512-97411-00004-18. Tilstede til ligsynet var DKL og jeg, læge […] og 3  

portøre. 

 

Afdøde blev fotograferet og bla. udgangshullet, indgangshullet og mindre skader ved øje- og 

øjenbrynsområdet. Afdøde blev ikke afklædt, da der tilkaldes en retsmediciner til obduktion. 

Duptest på venstre ansigt og hår, venstre skulder og venstre underarm sikret mhp. sikring af 

mulig krudtslam. 

 

Legemet blev lagt i 3 graders kølerum. Lægen vil afvente retsmedicineret for fastlæggelse af 

dødsmåde- og årsag - hun fastlægger dog, at afdøde var død. Rapport optaget. //JKJ 

 

B-1-1 - Gerningsstedsundersøgelse (uddrag fra side 2 og 3): 

Værelse 1 er indrettet med to lænestole, en alm. stol, en dobbeltseng, tv og en reol. 

Det andet værelse(værelse 2) er beliggende på højre side når man kommer op ad trappen. Værelse 2 

er indrettet med en madras på gulvet.  

Det tredje værelse(værelse 3), er beliggende i den vestlige ende af huset. Værelse 3 er indrettet med 

en seng samt et skrivebord, en sovesofa og en aflang kommode. 

 

Der er kun adgang til huset via hoveddøren. 

Gerningsstedsundersøgelsen viste, at der i værelse 1 sad en afdød person i en lænestol, lige inden 

for døren, til højre. Afdøde var iført en blå og hvidternet skjorte og lyse bukser og havde bare 

fødder. Afdøde sad med hovedet tilbagelænet ud over højre side på lænestolen. Afdøde havde 

venstre hånd i skødet og højre arm hang ud over højre armlæn (se billede 13). 

Under højre arm var der en stor blodpøl som blev skønnet til at være på mindst 2 liter. Blod fra 

denne blodpøl sikret som koster nr. 6. 

 

Undersøgelsen viste et formodet indgangshul bag venstre skulder og et formodet udgangshul midt 

på højre skulder. Der sås meget små knoglestykker liggende uden på huden, lige uden for det 

formodede udgangshul. 



 

Fra gulvet i fordelingsgangen på 1. sal blev der sikret to tomme patronhylstre som koster nr. 1 og 

nr. 2. Begge patronhylstre var messingfarvede og i kaliber. […] Begge hylstre havde følgende 

mærkning i bunden: […] REM PPU. 

 

Fra bryggers/fyrrum blev der sikret et gevær som koster nr. 3 Savage Axis […] REM(forkortelse for 

Remington) med serienummer […]. Geværet hang i en skulderrem på en lille knage. 

 

Undersøgelsen af geværet viste, at magasinet var isat. I magasinet sad der to patroner. Magasin 

sikret som koster nr. 4. 

 

Ladegrebet på geværet var trukket tilbage og der var ingen patron i kammeret. Geværet var afsikret. 

Undersøgelsen viste ligeledes at de tomme hylstre fundet på 1. sal, var af samme type og kaliber 

som patronerne i magasinet. 

 

Fra sofabordet i stuen blev der sikret en mobiltelefon som koster nr. 5  

 

Fra gulvet i stuen mellem sofa og sofabord blev der sikret blod med vatpinde fra DNA-sæt. Sikret 

som koster nr. 7. 

 

X3, Pb. optog fotos på gerningsstedet. 

 

./. Fotomappe vedlagt sagen. 

 

På undersøgelsestidspunktet var alle vinduer lukkede og der var ingen tegn på kamp i huset. Huset 

var beskidt men ryddeligt. 

 

Hoveddøren kunne ikke låses indvendigt, idet der ikke var nogen låsemekanisme. 

 

Der blev ikke sikret fingeraftryk eller sålaftryk da både afdøde og sigtede bor sammen i huset til 

hverdag og det derfor må formodes at begge parters finderaftryk og sålaftryk er over alt i huset. 
 

B-1-2 - Supplerende gerningsstedsundersøgelse (2. afsnit). 

Der sås ingen tegn på at afdøde skulle være blevet flyttet efter han var skudt. Blodpølen under højre 

arm var på undersøgelsestidspunktet uberørt og ubrudt. Men blev brudt af politiet ved 

undersøgelsen af liget. 

 

B-1-4- Fotomappe (uddrag), blev gennemgået. 

 

B-1-5 - Kriminalteknisk Erklæring. 

1.0 Generelle oplysninger 

 

Rekvirent 

Pa. […], Driftskoordinator, Grønlands Politi, Ilulissat, d. 020119  

 

Gerningssted 

Qupaloraasuk […], 3952 Ilulissat, Grønland. 

 



Forurettede/sigtede 

Arrestant T, PNR […] 1956 Afdød F1, PNR […] 1965  

 

Anden bistand 

NKC-øst, Våbenafsnittet V/ […]. 

Retsmedicinsk Institut, Århus Universitets Hospital, V/ retsmediciner […]. 

 

Bilag 

Digital fotomappe indeholdende udvalgte fotos, fremsendes elektronisk fra RI. Originaloptagelserne 

opbevares i NKC under anførte journalnummer. 

 

2.0 Formål 

 

Medvirken fra Nationalt Kriminalteknisk Center, til den retslægelige obduktion, er udført med 

henblik på udfindelse af spor/effekter, der kan anvendes til klarlæggelse af hændelsesforløb for 

forbrydelsen samt udfindelse af personidentificerbare spor/effekter til udfindelse af en 

gerningsmand.  

 

4.0 Taktiske oplysninger og undersøgelsens omfang  

 

Afdøde var indbragt til sygehuset Ilulissat, efter at han blev fundet skudt og dræbt på ovennævnte 

adresse. 

 

Ved undersøgelsen foretages fotodokumentation og sikring af relevante spor og effekter. Der 

optages endvidere sammenligningsaftryk af afdødes fingre og hænder. 

 

5.0 Undersøgelser omkring omkomne  

 

Kriminaltekniske undersøgelser 

Afdøde var iført en blå- og hvid-ternet skjorte. Skortens knapper var åbne, og uden skader. Skjorten 

sås kraftig blodtilsmudset på rygsiden og omkring højre skulder, Afdøde var endvidere iklædt 

bukser (KT  62), lange underbukser (KT 63), korte underbukser (KT 64) samt et svedbånd (KT 61). 

 

Ved obduktionen stod det klart, at afdøde var blevet ramt, af et skud. Indgangshullet var på ryggen, 

omkring skulderbladet i venstre side. Udgangshullet var placeret på højre skulder. Afdødes skjorte 

blev klippet, således at området med det formodede indgangshul blev sikret som KT 59, med 

henblik på undersøgelse for skudafstand m.m. ved […], NKC-Øst, våbenafsnittet. Den øvrige del af 

skjorten blev sikret som KT 60. 

Fra afdøde blev der sikret mulig DNA fra højre side af ansigtet (KT 48), venstre side af ansigtet 

(KT 49), halsen (KT 50), brystkassen (KT 51), venstre hånd (KT 52), blod på venstre hånd (KT 53) 

og 

højre hånd (KT 54). Der blev sikret negleskrab fra højre hånd (KT 55) og fra venstre hånd (KT 56).  

Der blev sikret mulig dna fra afdødes mundhule (KT 57) og endetarm (KT 58). Afdødes fingre- og 

håndaftryk blev sikret. (KT 65). Fra afdødes højre skulder blev sikret muligt projektilfragment (KT 

66) 

 

Obduktion 



Obduktionen blev foretaget på Sygehuset i Ilulissat, mandag d. 7. januar 2019 i tidsrummet 1000 — 

1500. Obduktionen blev udført af retsmediciner […] fra Retsmedicinsk Institut, Århus  Universitet. 

Tilstede ved obduktionen var NKC, Våbenafsnittet ved våbentekniker/våbenmekaniker […] og 

kriminaltekniker […].  

 

8.0 Spor og effekter  

 

Der henvises til indsatte spor- og effektliste sidst i erklæringen. 

 

Undersøgelse 

Ad KT 48 — 58: Dna-aftørringer og negleskrab, blev overdraget til politikredsen uden yderligere 

undersøgelse. Såfremt det måtte findes formålstjenligt, kan undersøgelse af effekterne foretages ved 

fornyet anmodning hertil.  

 

Ad KT 59: Del af skjorte med indgangshul. Skjortestykket undersøges af våbenafsnittet, der 

udfærdiger særskilt erklæring. 

 

Ad KT 60: Del af skjorte med udgangshul ved skulder. Denne del af skjorten var kraftig tilsmudset 

med blod. Området omkring udgangshullet blev fotografisk dokumenteret, hvorefter skjorten blev   

udleveret til politikredsen.  

 

Ad KT 61 — KT 64: Afdødes øvrige beklædning, blev besigtiget ved obduktionen. Der skønnedes 

ikke at være relevante spor på disse genstande, der er udleveret til politikredsen. 

 

Ad KT 65: Blanketsæt med afdødes finger- og håndaftryk er fremsendt til NKC-Øst, lab, med 

henblik på opdatering i AFIS og sammenligning med aftryk fra sagen. 

 

Ad KT 66: Mulig projektil-fragment. Effekten undersøges af NKC-øst, våbenafsnittet, udfærdiger 

særskilt erklæring. 

 

9.0 Sammenfatning og vurdering  

 

Ingen. 

 

[…] 

 

B-1-9-1 Retgenetisk Erklæring (side 2 og 3). 

KONKLUSION 1 ) 
 

Prøver/effekter sikret af politiet 
 



a) KT nr. 101: Vatpind(e) med materiale 
Ifølge fremsender sikret fra: KT 3 : Aftrækker på riffel 
 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04938-1 
taler for, at en del af det undersøgte dna stammer fra T. 
 

Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, 
hvis en del af det undersøgte dna stammer fra T, end hvis ikke en del af det undersøgte dna 
stammer fra T. Beregningen er baseret på hyppigheder af dna-faktorer i den grønlandske 
befolkning og forudsætter, at ingen af de påviste dna-faktorer stammer fra nære slægtninge til 
T. 
 
b) KT nr. 102: Vatpind(e) med materiale 
Ifølge fremsender sikret fra: KT 3 : Kanter samt ru overflader på riffel samt hele overfla 
 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04938-1 , 
taler for, at en del af det undersøgte dna stammer fra T. 
 
Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, 
hvis en del af det undersøgte dna stammer fra T, end hvis ikke en del af det undersøgte dna 
stammer fra T. Beregningen er baseret på hyppigheder af dna-faktorer i den grønlandske 
befolkning og forudsætter, at ingen af de påviste dna-faktorer stammer fra nære slægtninge til 
T. 
 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04938-1 
, taler imod, at det undersøgte dna stammer fra T frem for en tilfældig anden person. 
 
d) KT nr. 104: Vatpind(e) med materiale 
Ifølge fremsender sikret fra: KT 3 : Hele den udvendige overflade på aftrækkerbøjle. 
 Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04938-1 , 
taler for, at en del af det undersøgte dna stammer fra T. 
 
Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere 
sandsynlig, hvis en del af det undersøgte dna stammer fra T, end hvis ikke en del af det 
undersøgte dna stammer fra T. Beregningen er baseret på hyppigheder af dna-faktorer i den 
grønlandske befolkning og forudsætter, at ingen af de påviste dna-faktorer stammer fra nære 
slægtninge til T. 
 
e) KT nr. 105: Vatpind(e) med materiale 
Ifølge fremsender sikret fra: KT 3 : Svejsninger og kanter på skæfte. 
 
Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04938-
1 , taler for, at en del af det undersøgte dna stammer fra T. 
 
Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være 459.000 gange mere sandsynlig, hvis en 
del af det undersøgte dna stammer fra T, end hvis ikke en del af det undersøgte dna stammer 



fra T. Beregningen er baseret på hyppigheder af dna-faktorer i den grønlandske befolkning og 
forudsætter, at ingen af de påviste dna-faktorer stammer fra nære slægtninge til T. 
  

 

B-1-11-1 Retgenetisk Erklæring (side2). 

KONKLUSION ¹ ) 
 

Prøver/effekter sikret af politiet 

 

o) KT nr. 1: Et patronhylster 

Ifølge fremsender sikret fra: Gerningsstedet i fordelergang 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04398-6, taler for, at 

det undersøgte dna stammer fra F1 frem for en tilfældig anden person. 

 

Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis det 

undersøgte dna stammer fra F1, end hvis det undersøgte dna stammer fra en tilfældig anden person i den 

grønlandske befolkning. Beregningen gælder ikke ved sammenligning med nære slægtninge til F1. 

 

Dna-profilen taler imod, at det undersøgte dna stammer fra T frem for en tilfældig anden person. 

 

q) KT nr. 31: En del af en proiektilkappe  

Ifølge fremsender sikret fra: Pose i værelse. 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04398-6, taler for, at 

det undersøgte dna stammer fra F1 frem for en tilfældig anden person. 

 

Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis det 

undersøgte dna stammer fra F1, end hvis det undersøgte dna stammer fra en tilfældig anden person i den 

grønlandske befolkning. Beregningen gælder ikke ved sammenligning med nære slægtninge til F1. 

 

Dna-profjlen taler imod, at det undersøgte dna stammer fra T frem for en tilfældig anden person. 

 

r) KT nr. 32: En proiektilkappe 

Ifølge fremsender sikret fra: Gulv ml. stol og væg. 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04398-6, taler for, at 

det undersøgte dna stammer fra F1 frem for en tilfældig anden person. 

 

Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis det 

undersøgte dna stammer fra F1, end hvis det undersøgte dna stammer fra en tilfældig anden person i den 

grønlandske befolkning. Beregningen gælder ikke ved sammenligning med nære slægtninge til F1. 

 

Dna-profilen taler imod, at det undersøgte dna stammer fra T frem for en tilfældig anden person. 

 

B-1-12-1 Retgenetisk Erklæring (side2 og 3). 

KONKLUSION  
 
Prøver/effekter sikret af politiet 
 



f) KT nr. 20: Vatpind(e) med materiale 
Ifølge fremsender sikret fra: sofa stue ved hovedpude 
 
Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04398-3, taler for, at 
det undersøgte dna stammer fra T frem for en tilfældig anden person. 
 
Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis det 
undersøgte dna stammer fra T, end hvis det undersøgte dna stammer fra en tilfældig anden person i den 
grønlandske befolkning. Beregningen gælder ikke ved sammenligning med nære slægtninge til T. 
 
q) KT nr. 21: Vatpind(e) med materiale 
Ifølge fremsender sikret fra: sofa stue ved armlæn 
 
Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04398-3, taler for, at 
den større mængde dna stammer fra T frem for en tilfældig anden person. 
 
Dna-profilen for den større mængde dna blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere 
sandsynlig, hvis den større mængde dna stammer fra T, end hvis den større mængde dna stammer fra en 
tilfældig anden person i den grønlandske befolkning. Beregningen gælder ikke ved sammenligning med 
nære slægtninge til T. 
 
h) KT nr. 22: Vatpind(e) med materiale 
Ifølge fremsender sikret fra: sofa stue ved enkeltdryp ved sofa ende 
Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04398-3, taler for, at 
 det undersøgte dna stammer fra T frem for en tilfældig anden person. 
 
Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis det 
undersøgte dna stammer fra T, end hvis det undersøgte dna stammer fra en tilfældig anden person i den 
grønlandske befolkning. Beregningen gælder ikke ved sammenligning med nære slægtninge til T. 
 
i) KT nr. 28: Flere stykker træ 
Ifølge fremsender sikret fra: væg i værelse 103 cm o. gulv.  
 
Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04398-3, taler imod, 
at det undersøgte dna stammer fra T frem for en tilfældig anden person. 
 
i) KT nr. 34: Vatpind(e) med materiale 
Ifølge fremsender sikret fra: KT 15 : Flaskehals 
 
Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04398-3, taler imod, 
at det undersøgte dna stammer fra T frem for en tilfældig anden person.  
 
k) KT nr. 35: Vatpind(e) med materiale 
Ifølge fremsender sikret fra: KT 16 : flaskehals 
 
Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04398-3, taler for, at 
det undersøgte dna stammer fra T frem for en tilfældig anden person. 
 



Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis det 
undersøgte dna stammer fra T, end hvis det undersøgte dna stammer fra en tilfældig anden person i den 
grønlandske befolkning. Beregningen gælder ikke ved sammenligning med nære slægtninge til T. 
 
l) KT nr. 36: Vatpind(e) med materiale 
Ifølge fremsender sikret fra: KT 17 : flaskehals 
 
Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04398-3, taler for, at  
det undersøgte dna stammer fra T frem for en tilfældig anden person. 
 
Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis det 
undersøgte dna stammer fra T, end hvis det undersøgte dna stammer fra en tilfældig anden person i den 
grønlandske befolkning. Beregningen gælder ikke ved sammenligning med nære slægtninge til T. 
 
m) KT nr. 37: Vatpind(e) med materiale 
Ifølge fremsender sikret fra: KT 18 : Flaskehals 
 
Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04398-3, taler for, at 
det undersøgte dna stammer fra T frem for en tilfældig anden person. 
 
Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis det 
undersøgte dna stammer fra T, end hvis det undersøgte dna stammer fra en tilfældig anden person i den 
grønlandske befolkning. Beregningen gælder ikke ved sammenligning med nære slægtninge til T. 
 
n) KT nr. 38: Vatpind(e) med materiale 
Ifølge fremsender sikret fra: KT 19 : flaskehals 
 
Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2019-04398-3, taler for, at 
en del af det undersøgte dna stammer fra fra T. 
 
Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis en 
del af det undersøgte dna stammer fra T, end hvis ikke en del af det undersøgte dna stammer fra T. 
Beregningen er baseret på hyppigheder af dna-faktorer i den grønlandske befolkning og forudsætter, at 
ingen af de påviste dna-faktorer stammer fra nære slægtninge til T. 

 

 

B-1-13 - NKC - Kriminalteknisk Erklæring (side 3 og 4). 

1   SAMMENFATNING 
 
Gerningsstedet er efter al sandsynlighed 1. salen af ejendommen Qupaloraarsuk […], hvor 
dræbte blev fundet siddende i en stol i et sydvendt værelse, og hvor der på 1. salens repos 
ud for værelset blev fundet to afskudte patronhylstre. 
 
Det lokale politi modtog den 29-12-2018 kl. 10:35 en anmeldelse fra en af sigtedes venner, 
idet pågældende gav udtryk for, at sigtede havde dræbt sin bror ved skud. En rådighedsvagt   
blev herefter kl. 10:47 sendt til gerningsstedet, hvor sigtede befandt sig i bebyggelsens stue-
plan. Han erkendte umiddelbart at have skudt sin bror, der efterfølgende blev fundet død, 
siddende i en stol i et sydvendt værelse på ejendommens 1. sal. 
 



Den stedlige sygehuslæge […] fra sygehuset i Illulisat foretog samme dag kl. 11:19 
dødsformodning på gerningsstedet, hvor F1 blev skønnet for død, antageligt dræbt som følge 
af skud. Liget blev herefter kl. 13:00 hentet af tre portører og transporteret til 
observationsstue på det lokale sygehus. 
 
I forbindelse med den indledende besigtigelse af gerningsstedet, havde det lokale politi sik-
ret to afskudte patronhylstre kaliber […], der lå på 1. salens repos. Ligeledes sikrede de  
blod fra området, hvor afdøde blev fundet og sikring af blod fra gulvet ud for en sofa i stue-
etagen. Det formodede gerningsvåben, en riffel mrk. "Savage", var ligeledes tilstede, og blev  
sikret til sagen. Området blev herefter sikret med henblik på eventuelt senere gernings- 
stedsundersøgelse. 
 
Obduktion af afdøde blev den 07-01-2019 afholdt på sygehuset i Illulisat af vicestatsobdu-
cent […] fra Retsmedicinsk Institut i Skejby/Aarhus. Ved obduktionen bistod NKC ved […] og 
NKC — Våbenafsnittet ved […]. Obduktionen viste, at afdøde var dræbt som følge af skud. Et 
indgangshul blev fundet i rygsiden bag venstre skul- der med en højde på ca. 141,5 cm over 
niveau ved afdøde i oprejst tilstand og med et udgangshul i højre skulder, ca. 140 cm over 
niveau. Skuddet havde ramt begge lunger, hovedpulsåre og luftrøret. 
 
Gerningsstedsundersøgelsen viste, at der i bebyggelsens stue havde været ophold af en  
eller flere personer, og på sofabordet ud for en sofagruppe stod fem tomme ølflasker. På 
flaskerne konstateredes reaktioner som for blod, og fra samtlige flasker sikredes fingeraftryk 
(FA), der blev fremsendt til videre undersøgelse ved FND afsnittet. Det er efterfølgende oplyst 
herfra, at der på fire af flaskerne fandtes FA, der udgik til sigtede og på en af flaskerne fandtes 
FA, der udgik til afdøde. I begge sider af en sofa sikredes blod fra forskelligartede 
tilsmudsninger, ligesom der sikredes blod fra et drypmønster i blod på gulvet ud for sofaens 
venstre side. 
 
Undersøgelsen af det sydvendte værelse på 1 salen, viste, at der i højre side af en stol, hvor  
afdøde havde siddet, sås store mængder af blod, som efter en person, der havde siddet på 
stedet og blødt. En del blodtilsmudsninger var spredt mod væg og loft i værelsets sydlige  
del, hvor der ligeledes fandtes et muligt anslagsmærke på væggen med mulige vævsrester, 
som var afsat i en højde på 103 cm over gulvet. I samme område fandtes ligeledes deforme-
rede rester fra en projektilkappe, og på en seng i værelset fandtes rester af en deformeret 
blykerne fra projektilet. 
 
Ved undersøgelsen blev afdødes position i skudøjeblikket forsøgt udfundet sammenholdt 
med positionen for en eventuelt standplads. Med udgangspunkt i begge sider af døråbnin-
gen blev størst mulige højde for skudafgivelsen med afdøde stående oprejst afsat til 140 cm  
over niveau, og lavest mulige højde afsat til 103 cm over niveau svarende til det mulige an-
slagsmærke i vandret position. Sammenholdt med fundet af de afskudte patroner, kunne en  
standplads fastlægges som umiddelbart foran døren til det sydvendte værelse. Afdødes 
position blev anslået til noget over siddehøjde i forhold til stolen, "som om afdøde havde 
været ved at rejse sig fra, eller sætte sig i". 
  
Konklusion: 
 
Involverede parter: 
Afdøde er identisk med den i sagen nævnte F1, der ved gerningsstedsundersøgelsen blev 
påvist til gerningsstedet.  



 
Sigtede, T, har erkendt at have dræbt sin bror ved skud med  
den sikrede riffel KT 3, ligesom han har bevæget sigt rundt på gerningsstedet før, under og 
efter hændelsen. Pågældende er ligeledes påvist til gerningsstedet ved gerningsstedsunder-
søgelsen. 
 
Gerningssted:  
Gerningsstedet for drab ved skud er 1. salens repos og 1. salens sydvendte værelse. 
 
Hændelsesforløb:  
Gerningsstedet er 1. salens repos, hvorfra der i sydlig retning er afgivet mindst et skud gen-
nem døråbningen mod det sydvendte værelse, hvor dræbte F1 blev ramt af indskud ved 
rygsiden af venstre skulder med udskud ved højre skulder, medens han var ved at rejse sig 
fra, eller sætte sig i en lænestol placeret til højre for indgangsdøren til værelset fra reposen. 
 
Sigtede T har på et ikke nærmere angivet tidspunkt befundet  
sig ved en sofa i stueetagen, hvor han har blødt fra en læsion. Der er fra området ikke 
konstateret drypstænk til eller fra området, som indikerer, at han har bevæget sig rundt med 
en blødende læsion. 
 
Sigtede har i forbindelse med anholdelsen udpeget riflen KT 3 som gerningsvåbnet hvilket 
bekræftes af de Våbeñtekniske undersøgelser Og sammenligningen med projektildele, der 
blev fundet i det sydvendte værelse. 
 

2 FORMÅL OG GENERELLE OPLYSNINGER 
 
2.1 Rekvirent, kontaktperson og involverede parter 
Politiet i Grønland - Illulisat ved sagsbehandler Pa. X2 og driftskoordinator Pa. […], anmodede 
den 04-01-2019 kl. 09:40 om assistance til gernings-stedsundersøgelse i forbindelse med 
manddrab, forøvet i tidsrummet fra den 29-12-2018 kl. 00:01 til den 29-12-2019 kl. 10:35 på 
adressen Qupaloraarsuk […], 3952, Ilulissat. 
 
Kontaktperson/sagsbehandler: Politiet i Illulisat ved Pa. X2, tlf. 00299 […] og X4, tlf. 00299 
[…]. 
 
Involverede parter: 
Sigtet: T, PNR […] 1956.  
Afdød: F1, PNR […] .1965 
 
2.2 Formål 
Undersøgelse af gerningsstedet for om muligt at klarlægge et hændelsesforløb, samt udfin-
de og sikre spor, der kan medvirke til identificering af involverede parter. 
 
2.3 Gerningsstedets tilstand 
Politiet i Illulisat foretog den 29-12-2018 de indledende undersøgelser på gerningsstedet og 
herunder sikredes enkelte effekter samt et muligt gerningsvåben (KT 1 — KT 7). Læge […] fra 
sygehuset i Illulisat har sammen med tre unavngivne portører haft færden på stedet i 
forbindelse med ligsyn, dødsformodning og transport af dræbte. 
 



Jf. ovenstående havde der været færden på gerningsstedet af politipersonale, læge og hos- 
pitalspersonale. 
 

 

B-1-14 - NKC (National Kriminalteknisk Center) Fotomappe fra gerningsstedsundersøgelsen, blev 

gennemgået. 

 

C-1-2 - Politiattest - T 

Dato: 29.12.18 

POLITIATTEST 
 

(Til brug ved friske skadetilfælde) 
 
Forinden udarbejdelsen af politiattesten overvejes, om en undersøgelse ved retsmediciner skønnes nødvendig 
(anføres evt. under pkt. 11). 
Attesten skal udfyldes på dansk, Eventuelle fagudtryk, der er nødvendige for forståelsen, anføres i parentes på latin. 
Bedes udfyldt på skrivemaskine eller med blokbogstaver. 

1. Skadelidtes fulde navn: 

 

CPRnr.: 

 
Bopæl: 

T 

[…] 1956 

Qupaloraarsuk […] 

3952 Ilulissat 

2. Hvornår (Dato og klokkeslæt) og hvor 

har undersøgelsen af tilskadekomne 

fundet sted? 

Den                       Kl. 

29.12.18               14.22 

3. a. hvornår og hvor angives           

skaden at være sket? 

     b. Hvorledes angives skaden at være 

sket? 

 

(For så vidt tilskadekomne ikke selv kan 

give disse oplysninger, bedes det 

opgivet, fra hvem oplysningerne 

stammer) 

Den 29.12-18 Kl. Mellem kl. 03 til 04 

Overfaldet af lillebror som han bor med. Blev slået flere gange 
i ansigtet. Havde været i byen og drikke alkohol forinden. 

4. Er der ved undersøgelsen 

umiddelsbart fundet tegn på i forvejen 

tilstedeværende sygdom? 

Er der umiddelbare tegn på, at 

tilskadekomne er påvirket af alkohol? 

Er der umiddelbare tegn på, at 

tilskadekomne er påvirket af 

lægemidler 

Pt. Er påvirket af alkohol ved undersøgelsen. 

afviser at have taget narkotika  

5. Det objektive fund: 

Attesten ska udfyldes på dansk 

(ved flere læsioner nummeres de 

enkelte læsioner). 

Læsion under ve. Øjenbryn. Tværgående, 2 cm, let gabende. 
Limes. 



For den strafferetlige bedømmelse er 

det af største betydning at få en 

minutiøs beskrivelse med fremhævelse 

af de for læsionen karakteristiske 

detaljer 

Omkring ve. Øjenomgivelser er der rød-blålig misfarvning 
samt hævelse. 

På næseryggen ses et 0,5 x 0,5 cm blåt mærk med et 0,5 cm 
sår. Næseryggen divergerer lidt mod højre, pt. Angiver dette 
er nyt. Ingen knogleømhed ved berørering. 

Fri luftpassage i begge næsebor. 

 

 

 

 

 

6. Er der foretaget 

røntgenfotografering? Hvad viste 

fotografering i givet fald? 

nej 

 

 

 

7. a. Hvilken behandling blev foretaget? 

b. Har indlæggelse fundet sted? 

Limet. 

Nej 

 

8. Henvist til speciallæge Nej 

 

9. Kan det forefudne antages at være 

fremkommet 

a. på den angivne tid? 

b. på den angivne måde?  

ja 

ja 

 

 

 

 

10. Skønnes det efter det foreliggende, 

at tilskadekomne vil få 

a. forbigående mén? forbigående 

arbejds udygtighed? 

a. ja, kortvarrigt 

b. nej 



(om muligt en skønsmæssig udtalelse 

om varigheden) 

b. varige mén? 

varig arbejdsudygtighed? 

 

 

 

 

11. Eventuelle bemærkninger: Har en del tandskader, angiver ingen er nye. 

 

 

 

12. Ved tandskader: 

markér den/de beskadigede tænder  

 

 

 

 

 

C-1-5 - Vejledende Distriktslægeerklæring (konklusion side 3). 

Konklusion: 

Det er min samlede vurdering, at anklagede er en sund og rask normal begavet mand. Han har klaret 

sig selv og har arbejdet hele sit liv. 

Der fremkommer intet ved dagens undersøgelse, der kan være til hindring for afsoning af den straf, 

som domstolen evt. måtte finde passende. 

 

 

C-1-6 - Obduktionserklæring. 

OBDUKTIONSERKLÆRING 

 
Politimyndighed: Politimesteren i Grønland  



 

Politiets j.nr.: 5512-97411-00004-18  

 

Afdødes navn: F1 

 

Afdødes cpr nr.: […] 1965 

 

Bopæl:  Qupaloraarsuk […], 3952 Ilulissat 

 

Dødssted:  Bopæl 

 

Død den:  29.12.2018  Fundet død den: 

 

Medikolegalt ligsyn foretaget af: Læge […] og politibetjent […] på Ilulissat sygehus. 

 

Obd. den: 07.01.2019 på Ilulissat Sygehus 

 

Resumé og konklusion 

 

Ved obduktionen af den 53-årige grønlandske mand, som blev fundet død i eget hjem, og hvor hans 

bror har erkendt at have skudt ham, fandtes: 

 

Skudlæsion på rygsiden ved venstre skulderblad (3) med underliggende læsion af begge lunger, 

luftrør, legemspulsåre, pulsåre til venstre arm og  den fælles pulsåre til højre arm og højre side 

af halsen samt skudlæsion på højre skulder (6), kvæstningssår i højre øjenbryn (1), blodunderløbne 

mærker ved højre øvre øjenlåg (2) og højre overarm (7), hudafskrabning ved venstre albue (4) og en 

helt overfladisk, skarprandet læsion på venstre tredje finger (5). 

Der var brud af femte venstre ribben og af højre kraveben og højre første og anden ribben, nedsuget 

blod til de dybe luftveje, samlet 1,8 kg blod og sammenløben blod i begge lungehuler foruden en 

fast lever. 

  

Det er oplyst, at afdøde boede sammen med sin bror, og at de ofte kunne skændtes og true 

hinanden. Broderen, den nu sigtede i sagen, har oplyst, at han havde skudt sin bror med en riffel.

  

Dødsårsagen må antages at være forblødning som følge af gennemgående skud i øvre del af 

brystet, med læsion af legemspulsåren, pulsåren til venstre arm og fælles pulsårestamme til højre 

arm og højre side af halsen. 

Læsion 3 har karakter af indskudslæsion, mens læsion 6 har karakter af udskudslæsion. 

Skudretningen forløber fra indskuddet mod højre en anelse fremad og en anelse opad. Det antages, 

at der er tale om et fjernskud med enkeltprojektil. 

 

Læsionerne er friske. 

Læsion 1, 2, 4 og 7 er følger efter stumpe traumer, hvoraf læsionerne ved højre øje har karakter af 

slaglæsioner. De øvrige læsioner er ukarakteristiske.  

Læsion 5 er følger efter et meget overfladisk, skarpt traume og er ligeledes ukarakteristisk. 

 

Døden antages indtrådt kort tid efter, at skuddet har ramt nu afdøde. 

 



Der vil blive foretaget supplerende retskemisk og mikroskopisk undersøgelse. Når resultaterne heraf 

foreligger, fremsendes en supplerende erklæring. 

 

A  INDLEDNING  

Der foreligger rapport fra politiet i Qaasuitsoq, hvoraf det fremgår, at der den 29.12.2018, klokken 

10.35 indløb anmeldelse om, at afdødes storebror havde skudt afdøde. 

 

Storebroderen, nu sigtede T var angiveligt efter, at han havde skudt sin lillebror, faldet i søvn og 

forsøgte derefter at få hjælp ved politi stationen, der var lukket. I stedet gik han til en kammerat 

medbringende nogle øl. Han fortalte dette til kammeraten, som efterfølgende kontaktede politiet. 

Ved politiets ankomst til bopælen klokken 10.51 traf de nu sigtede T, som var i husets stueetage. På 

husets første etage blev afdøde fundet siddende i en lænestol med hovedet tilbagelænet mod højre 

side, venstre hånd i skødet og højre arm ud over højre armlæn. Klokken 11.19 erklærede læge […] 

afdøde for død. 

Afdøde blev klokken 13.00 borttransporteret og kørt til seks timers stue, hvor der senere blev 

foretaget ligsyn klokken 18.20, hvorefter afdøde blev henlagt på tre graders kulde. 

 

På gerningsstedet blev der efterfølgende på fordelingsgangen på første sal påvist to tomme 

patronhylstre i kaliber […]. Endvidere blev der fra bryggerset sikret et gevær af mærket Savage 

Axis, kaliber […] REM. 

Huset, som var et en-families hus i to plan samt krybekælder, var beskrevet beskidt men ryddeligt 

og uden tegn på kamp. På fotos ses at der på et stuebord stod fem tomme ølflasker. På afdødes 

værelse på første sal blev der endvidere fundet en sodavandsflaske, ombygget som hashpibe, Der 

var ikke umiddelbart hash i hashpiben. 

Sigtede, T erkendte straks over for politiet, at det var ham, som havde skudt. Han fortalte dog, at det 

var under selvforsvar, da han forud for skuddet havde været udsat for vold af sin lillebror. 

T fortalte, at han havde været på værtshus, og da han kom tilbage, ville han drikke øl med sin 

lillebror. Da han vækkede ham, begyndte nu afdøde straks at tildele T flere knytnæveslag i ansigtet. 

Herefter gik T ned i krybekælderen og hentede jagtriflen og gik tilbage til nu afdødes soveværelse, 

hvor nu afdøde sad stille og roligt. Sigtede, T, rettede riflen mod lillebroderen og med vilje skød 

forbi første gang, idet han sagde "hvordan føles det". Herefter skød han direkte mod sin lillebror og 

forlod efterfølgende soveværelset og gik ned på stueetagen og lagde riflen fra sig. 

Af politiattest på baggrund af undersøgelse af sigtede T fremgår det, at han var påvirket af alkohol. 

Der fandtes en læsion (formentlig kvæstningsår) under venstre øjenbryn, sligesom der var en 

rødblålig misfarvning her omkring foruden hævelse. På næsen sås et mindre blodunderløbent 

mærke med et også mindre sår (karakter uvis). Næsen var beskrevet  

skæv, hvilket skulle være nyt. 

 

Ved afhøring af flere familiemedlemmer er det beskrevet, at de to brødre ofte var uenige og oppe at 

skændtes. Afdødes datter fortæller, at faderen ofte var ved hende, når han blev slået af T. Endvidere 

oplystes det, at T ofte var jaloux pga. nu afdødes damebekendtskaber. 

 

Der foreligger ingen oplysninger om afdødes sundhedstilstand. 

 

B. UDVENDIG UNDERSØGELSE 

 

Liget identificeres på tåseddel. 

 



Liget er efter det oplyste en 53-årig grønlandsk udseende mand, som ligger på ryggen på 

obduktionsbordet. Højde 174 cm, vægt ej målt. 

Han er på overkroppen iklædt en blå- og hvidternet skjorte, som ikke er knappet. Venstre ærme er 

ikke knappet, mens det højre ærme er knappet. Der er udtalt blod tilsmudsning omkring venstre 

skulder og ned på rygsiden, ligesom der ses udtalte blod tilsmudsninger på højre skulder og ned på 

ærmet. Bagtil på vensfre skulder ses en minimal udrift i skjorten, hvorimod der på højre skulder ses 

en lidt større udrift i skjorten. Om højre håndled ses et blåt svedarmbånd. På benene ses grønne 

bukser, hvor knappen og lynlåset ikke er knappede/lynede. Der ses en grøn snor i bæltestropperne, 

som er bundet med en sløjfe. Der ses blod tilsmudsning på venstre lår, men ogsä hvor hans hånd har 

kunnet hvile under opbevaringen. Indenunder ses lange, sorte underbukser og indenunder igen 

underbukser af mærket Bjørn Borg, hvor elastikkanten er bukket en gang ned, For yderligere 

beskrivelse af tøjet henvises fil 

NKC. 

Der er ingenting i lommerne. 

Fødderne er bare, og der ses lidt grus/snavs tilsmudsning. Ingen sikker blodtilsmudsning. 

 

Der er ikke bevaret dødsstivhed i lemmernes muskulatur. 

Der ses diskrete røde ligpletter på ligets rygside fraset understøttelsesflader. 

Der er ingen sikre ligpletter på balder, lår eller fødder. 

Der er begyndende grønlig misfarvning over bugen. 

  

Hovedet  

På hovedet ses op til 20 cm langt, sort hår.  

Der er ingen læsioner i hårbunden. 

Der ses ingen punktformede blødninger i øjnenes bindehinder, øjenlågshuden, ansigtshuden, huden 

bag ørerne eller i mundslimhinden.  

Der er egne tænder i over- og undermund, flere af tænderne er i dårlig stand. Der er ingen tegn på 

friskudslåede tænder. 

Læsion 1: Ses i højre øjenbryn i yderkanten og er et cirka 1 cm langt, skråtforløbende 

kvæstT1ingssår med indtørring. Der er ingen blødning eller løbespor derfra.  

Læsion 2: Ses under højre øjenbryn mod øvre øjenlåg og ydre øjenkrog og er et 3 x 1 cm stort, 

rødligt, blodunderløbent mærke. 

  

Hals 

Der ses ingen læsioner på halsens for- og sideflader eller i nakken. 

 

Bryst og bug  

Der ses ingen læsioner. 

 

Ryg 

Læsion 3: I venstre side, 6 cm over bagerste armhulefold og 140 cm fra hælen og 19 cm fra 

midtlinjen ses et 0,5 cm stort skudsår, hvor man aner en hudafskrabning på den øvre og venstre 

afgrænsning. Der er ingen sikker krudttatovering, Åbningen er tilnærmelsesvis cirkulær. 

 

Arme 

På håndrygsiden af underarmen ses talrige, afrundede, aragtige indtrækninger, der måler 1 til 1,2 cm 

i diameter med karakteristik af cigaretbrændemærker. 



Læsion 4: Ses på underarmens lillefingerside, 5 cm fra albuespidsen og er tilnærmelsesvis i 

underarmens længderetning forløbende 3 x 1 cm stor hudafskrabning, hvor afskrabningen er fra 

fingrene og op mod albuen. 

Der er lidt blodtilsmudsning mellem 2., 3. og 4. finger. 

Læsion 5: Ses på 3, fingers yderled på håndrygsiden mod anden fingers side og er en vandret 

forløbende 0,5 cm lang, smal, helt overfladisk, skarprandet læsion/hudafskrabning. 

Læsion 6: På højre arm ses på ydersiden, grænsende til forsiden af skulderrundingen, Ih cm fra 

forreste armhulefold, 141,5 cm fra hælniveau og 23 cm fra midtlinjen en uregelmæssig nærmest 

stjerneagtig læsion, der oppefra og ned måler 1,6 cm med tilspidsede ender. Herudfra er der en 

udløber, der løber bagud med største mål på tværs 1,4 cm. I dybden ses blotlagt musku-  

lature  

Læsion 7: Ses under læsion 6 mod forsiden af skulderen og er et 3 x 2 cm stort rødt, 

blodunderløbent mærke. 

Der er en del blod tilsmudsning på underarmen og hånden, men der er ingen yderligere læsioner.

  

Ben 

Der ses ingen læsioner. 

 

Der er ingen læsioner af de ydre kønsorganer eller endetarmsåbningen. 

 

C. INDVENDIG UNDERSØGELSE 

 

Hovedet: Der er ingen blodudtrædninger i bløddelene over kraniekuplen. 

Kraniekalot og kraniebund er uden brud.  

Hjernen vejer 1530 g. Den er symmetrisk, normal af størrelse og uden trykspor på undersiden. Der 

er ingen blødninger over, under eller mellem hjernehinderne. 

Pulsårerne på hjernens underside forløber normalt uden forkalkninger, forsnævringer, abnorme 

udvidelser eller blodpropper. 

Storhjernens vindinger, furer og hjernevæv er normale. Hjernens hulrumssystem, lillehjerne og 

hjernestamme er normale. 

 

Legemshuler: Både venstre og højre lunges overlap er let fastsiddende til lungevæggen, I venstre 

lungehule står 1200 gram flydende og sammenløbet blod. I højre lungehule står 800 ml overvejende 

flydende blod. Der er ingen væske eller blod i hjertesækken. 

Der er ingen sammenvoksninger mellem bugorganerne eller bughinden. Der er ingen væske eller 

blod i bughulen. 

 

Halsorganer: Der er foretaget halskravesnit med lagvis dissektion af halsorganerne efter udtagelse 

af hjernen. 

Der er ikke set blødning i halsens bløddele opadtil, mens der lige over højre kraveben ses lidt diffus 

blødning i muskulaturen i relation til underliggende karskade og kravebensbrud. 

Tunge og svælg er normale uden fremmedlegemer eller blod. 

Strubeindgang, strubeläg og strube er normale. 

Der er ikke brud af tungeben, skjoldbrusk, skjoldbruskhorn eller ringbrusk. Tungebenet er forbenet, 

mens skjoldbrusken består af stiv brusk. 

 

Skjoldbruskkirtlen vejer 16 g og. Overflade, snitflade og konsistens er normal. 



Spiserøret er uden læsioner, dog ses sv.t. læsionen i luftrøret blødning på udsiden af spiserøret, 

trækkende sig ind i slimhinden, men der er ingen læsioner af selve slimhinden, 

Halspulsårerne er normale med glat indre overflade.  

 

Brystorganer: Cirka 5 cm under skjoldbrusken ses der en cirka 6 cm stor læsion på venstre side af 

luftrøret med bevaret væv fortil og bagtil, og en cirka 3 cm stor læsion på højre side af luftrøret. 

Herfra og ned i de dybe luftveje ses nedsuget blod, Selve slimhinden ses med antydning af både 

Iængde og tværstribning men ingen misfarvning. Der er intet sejt sekret, Højre lunge vejer 646 g, 

venstre 398 g. Begge lunger er let sammenfaldne. På venstre øvre lap ses en gennemgående læsion, 

mens der på højre øvre lungelap også ses en læsion, beliggende på forsiden men ikke egentlig 

gennemgående. Resten af lungevævet fremtræder gråt og på snitfladen tør og ikke ret knitrende. 

Ved læsionen af højre øvre lungelap ses rester af for- mentlig bruskringe. Ved den gennemgående 

læsion på venstre øvre lap ses et lille metalfragment. 

Hjertet måler 10 x 10 cm og vejer 410 g. Hjertemuskulaturen er ensartet rødbrun uden bindevævsar 

eller vævshenfald. Hjertets kamre har normal størrelse. Vægtykkelsen på venstre side er 14 mm, på 

højre side 4 mm, Klapper, klapåbninger og senetråde er normale. Det ovale vindue er lukket, 

Kranspulsårerne afgår og forløber normalt uden blodpropdannelse, forsnævringer eller 

forkalkninger, 

Legemspulsåren er normal og forløber normalt og med normale afgange af dets grene. Ved 

afgangen af pulsåreren til venstre arm (arteria subclavia sin.) ses denne med total overskydning. 1,5 

cm herunder ses den nedadstigende del af legemespulsåren også med en cirka to cm stor læsion med 

tre udløbere. Afgangen fra legemspulsåren mod højre side af halsen og højre overarm (truncus 

brachiocephalicus) ses med en større læsion. 

 

Bugorganer: Mellemgulvet er normalt. 

Mavesækkens slimhinde er uden sår, blødning eller svulstdannelse. Den indeholder 100 g tyndt, 

grønligt maveindhold uden sikker alkohollignende lugt eller tabletlignende rester. 

Tolvfingertarm, øvrige tynd-t tyk- og endetarm er normale. 

Blindtarmsvedhænget er til stede. 

Leveren er normal af størrelse og skarprandet med en vægt på 1455 g. Konsistensen er let fast, men 

ikke lys eller fedtet. 

Galdeblære og fraførende galdeveje er normale uden sten eller afløbshin-  

dringer.  

Bugspytkirtlen er normal. 

Milten er normal af størrelse og vejer 51 g. Overflade, snitflade og konsistens er normal. 

Nyrerne er lejret normalt og vejer tilsammen 430 g. Nyrekapslerne er ikke let afløselige, og der ses 

væskefyldte blærer på overfladen af den venstre nyre. Nyrebækkener og urinledere er uden sten 

eller afløbshindringer. 

Urinblæren har normal slimhinde. Den indeholder 50 ml urin. 

Binyrerne er normale. 

Blærehalskirtel, testikler og bitestikler er normale svarende til alderen. Legemspulsårens bugdel og 

fraførende pulsårer er normale af størrelse med glat indre overflade. 

Portåren og den nedre hulåre er uden forsnævringer eller blodpropdannelser.  

  

Knoglesystem: Der ses total overskydning af venstre femte ribben bagtil og overfladiske ridser på 

oven liggende fjerde ribben bagtil med et samlet skudhul på 1,7 cm på indre brystvæg, Der er brud 

af højre kraveben fortil og af højre første og anden ribben i siden/fortil, hvor disse er overskudte og 



splintrede. Der er ikke brud af øvrige ribben, brystben, eller andre knogler. Blodet er til stede i 

sparsom mængde men normal af farve og konsistens. 

 

D. DER ER UDTAGET 

Perifert blod, centralt blod, urin, levervæv, øjenvæske og næseskrab til retskemisk undersøgelse. 

Væv til mikroskopisk undersøgelse, 

 

Der er foretaget sporsikring med aftørring fra højre ansigtshalvdel, venstre ansigtshalvdel, hals, 

bryst, højre hånd, venstre hånd, blod fra venstre hånd og negleskrab samt sekretprøver fra mundhule 

og endetarmsåbning med samtidig udstrygningspræparat Endvidere mundskrab på FTA-kort til 

DNA-reference analyse. 

Alle prøver medgivet NKC ved […], som også har optaget fotos. 

 

SEKTIONSDIAGNOSER  

 

Vulnus sclopetarium regionis dorsalis sin et deltoideae dex  

Vulnus sclopetarium pulm bilat. 

Vulnus sclopetarium aortae, a. subclaviae sin et truncus brachiocephalicae  

Vulnus sclopetarium tracheae  

Haemothorax bilat. 

Fractura costa 5 sin et 1-2 dex 

Fractura claviculae dex  

 

C-1-6-1 - Retmedicinsk Institut - Fotomappe fra obduktion af forurettede, blev gennemgået 

sporarisk. 

 

C-1-8 - Lægefaglig psykiatrisk anbefaling om mentalobservation (side 1). 

 
Vedr. T   

cpr. nr. […] 1956 
Pt. Anstalten for Domfældte i Ilulissat 

Qupaloraarsuk […], 3952 Ilulissat 
 

J. nr. 5512-97411-00004-18 
 

Med tilbagesendelse af dokumenter i sagen vedr. T, der er sigtet for manddrab, kriminallovens § 
86 skal det anbefales, at der foretages mentalobservation, da der er tale om sigtelse for 
manddrab. 
 
Som det er oplyst ankommer personalet fra Retspsykiatrisk Afdeling, Århus Universitetshospital i 
uge 11 og 12, hvorfor det må forventes, at mentalobservationen kan gennemføres på dette 
tidspunkt. 
Det skal dog anbefales, at der rettes henvendelse til det retspsykiatriske team fra Århus med 
forespørgsel direkte. 
 

C-1-9 - Retgenetisk Supplerende Erklæering og Retmedicinsk Erklæring vedrørende alkohol og 

THC. 



 

SUPPLERENDE ERKLÆRING 
  

Afsluttende konklusion 

 

Vedrørende den 53-årige grønlandske mand, som i eget hjem blev fundet død med en skudlæsion, 

foreligger nu resultaterne af de supplerende undersøgelser, som ikke giver anledning til ændring i 

tidligere fremsendte resumé og konklusion.  

 

Afdøde må antages at have været påvirket af alkohol på dødstidspunktet. 

 

Institut for Retsmedicin skal anmode om underretning om sagens endelige udfald. 

 

Supplerende undersøgelser  

Der henvises ål vedlagte retskemiske erklæring og mikroskopiske undersøgelse.  

 

Retskemisk erklæring  
Rekvirent. j.nr. Navn  CPR nr.  

5512-97411-00004-18 F1                       […] 1965 

Afdeling for Retskemi har den 15-01-2019 modtaget prøvemateriale fra ovennævnte sag. 

 

Materiale 

Udtaget den 07-01-2019 (kl. ikke angivet) 

Andet (muligvis blod) (AN), Centralt blod (CB), Ekstremitetsblod (EB), Levervæv (LE), 

Næseskrab (ref) (NS), 

Næseskrab (NSI), Øjenvæske (OV), Urin (UR)  

Forrådnelsesgrad: Ingen  

     

MIKROSKOPISK UNDERSØGELSE 
 

Lunger (01.01-01.04)   Udtalte blødninger i lungevævet, især i begge overlapper. Ud over dette 

fremtræder lungevævet atelektatisk. Der er ingen pneumoniske infiltrater eller dobbeltbrydende 

fremmedlegemer. 

 

Hjerte (02.01-02.04): Normalt endo-, myo- og epikardium fraset let perivaskulær fibrose. 

 

Lever (03.01): Helt normal arkitektonisk opbygning med ensartede levercellebjælker. 

Portalrummene er upåfaldende uden øget antal inflammatoriske celler, øget fibrose og med normalt 

antal og konfiguration af galde-canaliculi. Der er ingen steatose eller nekrose. 

 

Sekret mundhule og endetarmsåbning: Ingen sædceller 

 

Mikroskopiske diagnoser: 

Haemorrhagia pulmonis (blødning i lungerne) 

 

K-1-1 - Koster 1 til 4 - gerningsvåben og ammunition til samme. 

 



Kosten

r. 

Besrkivelse samt findested Beror] 

af .til 

Dato Kvittering for modtagelse 

1 

 

 

2 

 

 

3 

 

 

 

4 

Afskudt patronhylster af kal. .[…], fundet 

på gerningsstedet. 

 

Afskudt patronhylster af Kal. .[…] fundet 

på gerningsstedet. 

 

Riffel af mærket SAVAGE, model AXIS 

kal. .[…] REM, serienr. […], fundet på 

gerningsstedet. 

 

Magasin med 2 patroner af kal. .[…]. 

Fundet på gerningsstedet i riflen. Magasinet 

udtaget ved sikring af riflen med koste nr. 3 

KK 

 

 

KK 

 

 

KK 

 

 

 

KK 

 

 

  

 

M-1-2 - Fotomappe - T ved anholdelsen, blev gennemgået. 
 

Personlige oplysninger 

T er ikke tidligere foranstaltet. 

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at de har købt huset Qulaporaaruk […]. De var flyttet fra 

Ilimanaq til Ilulissat da han var 18 år gammel, og de havde rejekutter. 

T skylder ikke penge til banken, da huset er betalt. Han betaler kun el regninger og om vinteren er 

det dyrere. 

Om sommeren fisker de med rejekutter og om vinteren tager han hundeslæde på isen og fiske og 

fange. 

Hans far havde sagt at det er ham der ejer huset, idet det var T der har betalt huset. 

Mht. helbredet har han søgt om førtidspension for 3 år siden, men der er ikke sket noget endnu. Han 

er ikke i stand til at arbejde grundet hans fod og gigt. På grund af kulde om vinteren, på 

hundeslæde, har han fået gigt. Han kan også se at andre har fået samme problem. 

T forklarer han har været i Rigshospitalet for 3 år siden, pga. lundebetændelse og at han stadig tager 

medicin for det. Han har ikke søgt om arbejdsskade. 

Han har 1 voksen datter i Nuuk og han har 2 børnebørn. 

Efter hændelsen har han ikke længere hunde, det har ellers været plan for at det bliver sidste gang i 

år han kører hundeslæde, da det bliver hårdere at passe hunde især om sommeren. 

 

Sagsbehandlingstid 

Sagen er fra 29. december 2018 og anklageskriftet fra 26. juni 2019. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

  



T har nægtet sig skyldig, da han ikke huske det skete. Han har dog, den dag, den 29. december 2018 

ved 10-tiden gået ned til politistationen for at melde, at han havde skudt sin bror, F1. 

Politistationen var lukket, da det var en lørdag. T gik hen til sin ven, V2 og fortalte både V1 og V2, 

at han havde skuddræbt sin lillebror, F1. 

Da han havde fortalt, det skete, fik han at vide, at han skulle gå hjem.  

V1 ringede til politiet. 

T gik hjem for at afvente politiets ankomst. 

Da politiet kom, gik han selv ud til politimand X1, som stod ned på vejen og blev anholdt. De gik 

hen til politistationen, som var lige i nærheden. 

T fortalte X1, hvad der var sket. Han fortalte, at han havde skuddræbt sin lillebror. Han fortalte 

også, at de var alene i huset. 

T fortalte X1, at han ikke kan huske, at han hentede riflen, men han vidste, at den lå i kælderen. 

T fortalte også X1, at han havde skudt 2 gange, den første gang forbi og havde der spurgt sin 

lillebror: " Hvordan føles det?" 

Han havde efterfølgende skudt sin lillebror ved maveregionen og forladt ham. T havde også 

forklaret X1, at han gik ned i stuen, efter at have skudt sin lillebror, og sov, da han var meget træt. 

Da han vågnede om morgenen, havde han blåt øje i venstre øje og havde blod over hele hovedet. 

Han gik derfor op til sin lillebror for at spørge om det skete. Lillebroderen havde ikke rørt sig siden 

T skød ham. 

På baggrund af tiltaltes egen forklaring, både til V1 og V2, samt politimanden X1, mener retten at 

han har skudt sin lillebror. F1, så han døde. Han havde også forklaret til X1, at de var alene i huset. 

Om det var forsætligt eller ikke forsætligt, mener retten, at det var forsætligt, da han havde fortalt til 

V1 og V2, at han var træt af at blive tæsket af sin lillebror, og havde derfor skudt ham. 

Retten mener, at det var forsætligt drab. 

T har i retten forklaret, at han jævnligt fik bank af sin lillebror, men det er ikke frem i retten med 

beviser på dette. 

Retten har dog bemærket, at den dag, T blev anholdt, var forslået i ansigtet, men et blåt venstre øje 

og blodig i ansigtet. 

Retten mener ikke, at drabet var sket i nødværge, da volden fra lillebroren var stoppet, da T skød. 

Det er bevist og dokumenteret, at var skudt 2 gange, da man fandt 2 brugte patronhylstre og 2 

skudhuller. 

Retten mener derfor, da han havde skudt 2 gange, at T havde skudt for at dræbe. 

Retten mener, at T havde skudt for at dræbe, da han i retten forklarede, at han var træt af sin 

lillebrors vold. 

På gerningsvåbnet fandt man kun T fingeraftryk. Da T havde skudt sin lillebror, gik han ned med 

riflen i stuen og hængte den op på en knage. 

Retten har bemærket, at indgangshullet på den dræbende skud var i venstre øverste del af ryggen 

gennem kroppen og udgangshullet var på højre skulder, hvor den har været dræbende.   

Retten har bemærket, at dræbte F1 ikke havde front mod T, da skuddet faldt, da skudhullet 

(indgangshullet) var på ryggen af øverste del af skulderen på venstre side af ryggen.  

Retten mener, at T havde skudt forsætligt for at dræbe, og derfor har overtrådt kriminallovens § 86 - 

manddrab - 1 gang, da han skød sin lillebror, F1, kaldet F1 i ryggen. 

Retten har bemærket, dan dag, T blev anholdt, havde skader i venstre øje og var blodig i ansigtet, 

som er dokumenteret i politiattesten, som var forårsaget af T, mener retten, at han var udsat for 

ulovligt angreb og var blevet groft fornærmet, jfr. kriminallovens § 123, stk. 3, at han bør dømmes 

en mildere foranstaltning. 

Retten mener, at denne formildelse bør være 6 måneder.  



Retten mener, at T bør dømmes til anbringelse i anstalt i 5 år og 6 måneder, regnet fra 

anholdelsestiden. 

Der bør konfiskeres en savage riffel […] med magasin og patroner, samt de brugte patroner. 

Den for tiltalte beskikkede forsvarer Thomas Wiemann skal have salær fra Statskassen. 

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om 

manddrab som udgangspunkt som anstaltsanbringelse 

 

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

skudt forsætligt for at dræbe, og derfor har overtrådt kriminallovens § 86 - manddrab - 1 gang, da 

han skød sin lillebror, F1, kaldet F1 i ryggen. 

Retten har bemærket, dan dag, T blev anholdt, havde skader i venstre øje og var blodig i ansigtet, 

som er dokumenteret i politiattesten, som var forårsaget af F1, mener retten, at han var udsat for 

ulovligt angreb og var blevet groft fornærmet, jfr. kriminallovens § 123, stk. 3. 

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens §123, stk. 3, og derfor som at han bør dømmes en 

mildere foranstaltning. 

Retten mener, at denne formildelse bør være 6 måneder.  

Retten mener, at T bør dømmes til anbringelse i anstalt i 5 år og 6 måneder, regnet fra 

anholdelsestiden. 

Der bør konfiskeres en savage riffel […] med magasin og patroner, samt de brugte patroner. 

 

Den for tiltalte beskikkede forsvarer Thomas Wiemann skal have salær fra Statskassen. 

 

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

 

Thi kendes for ret: 

T idømmes: 

Anbringelse i anstalt i 5 år og 6 måneder, regnet fra anholdelsestiden. 

Der skal konfiskeres en Savage riffel .[…] samt magasin og patroner, samt de brugte patroner. 
 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Nicolaj Geisler 

Kredsdommer 


