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Sul.nr. K 188/19 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq ulloq […]1980 

(Autoriseret forsvarer, cand. jur. Miki R. Lynge) 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqqaartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersoq ulloq 13. 

marts 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. SER-KS-719-2017).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmit eqqartuussut 

atuuttussanngortinneqassasoq.  

 

U pinngitsuutinneqaqquvoq pisimasuni 5, 6 aamma 7 pineqaatissiissumillu sakkukillisaaffi-

geqqulluni. Eqqartuussisoqarfiup aalajangigaa arsaarinnittoqarnissaanut tunngasoq atuuttus-

sanngorteqquneqarluni.  

  

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit. 

 

Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 
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Pisimasut aappaannut atatillugu eqqartuussisuuneqarfik takutitsivigineqarpoq assinik I1-p 

ajoqusernerinut tunngasunik. Pisimasut 5-iannut aamma 7-iannut atatillugu aamma assit 

takunetinneqarput I4-p assingi. 

 

 

U suliamut matumunnga pingaarutilimmik siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuusima-

voq: 

- Asianni eqqartuussiviup eqqartuussutaa 26. maj 2008-meersoq, eqqartuunneqarluni 

ulluni 40-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni till-

inniarnermut aamma tillitanik atuinermut.  

- Aasianni eqqartuussiviup eqqartuussutaa 17. maj 2011-meersoq, qaammatini sisamaa 

affaq pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni 

nakuusernermut aamma tillinniarnermut.  

- Akiliisitsissut 14. juli 2011-meersoq tillinniarnermut 

- Qaasuitsup eqqartuussisoqarfiata eqqartuussutaa 5. februar 2013-meersoq, Aasiaat 

eqqartuussiviata eqqartuussutaanut ataatsimoortitaq ulloq 17. maj 2011 eqqartuun-

neqarluni ukiumi ataatsimi qaammatinilu pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inis-

siisarfimmiittussanngortinneqarneq tillinniarnernut, nakuusernermut, kiffaanngissusi-

aanermut aamma siorasaarinermut.  

- Akiliisitsissut 4. marts 2015-meersoq tillinniarnermut. 

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq Nuup eqqaani assagiarsunniarluni inuussutis-

sarsiortuulluni. Ukiuni 3-4-ni inuttaanikuulluni. Assigiinneq ajorpoq qanoq sivisutigisumik 

aalisariartarneri. Sila apeqqutaasarpoq angerlajaarnissaminnut. Nuummi aalajangersimasu-

mik najugaqanngilaq.  

 

Nassuiaatit 

U aamma ilisimannittut I4, I3 aamma I2 siullermeeriffiusumik nassuiaatimittut nunatta 

eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarput.  

 

U pisimasunut 5 aamma 6-mut ilassutitut nassuiaavoq, pujortuleeraq ”[…]” assagiarsunni-

utaasoq. Taanna Qeqertarsuarniikkaluarpoq maannali umiarsuarmik allamik taarserneqarsi-

malluni. Taamanikkut umiarsuarmiippoq tassani sulisarami. I4 igasorisussaagaluarpaat. I3 

inuttaavoq umiarsuup qaarmiuulluni. Taamanikkut aalakoortorujussuuvoq ullorlu pineqartoq 

eqqaamasaqarpiarani. Immiaararpassuit imernikuuvai – karsi sinnerlugu. Ilani imigassanik 

allanik pisinikuusut. Eqqaamarpianngilaa imerniartarfimmiinnerlutik. Ulloq taanna nammi-

neq I4-lu aaqqiagiinngissuteqanngillat. Nuannisartillutik silaarussimavoq. Eqqaamanngilaa 

I4-p ajoqusernera. Eqqaamanngilaa unnuk taanna I3-lu oqqassimanerlutik.  
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I4 pisimasoq 5 aamma 6-mut nassuiaavoq, ”[…]”ip iluani imersimallutik. Inuit pingasuugun-

arput. Nammineq U aamma I3. Eqqaamanngilaa qanoq imertigisimanerlutik. Eqqaamarpia-

nngilaa suna sangissatigineraa, igaffiup eqqaani nerisarfimmi. Ammukarsimavoq nutsani 

qalipannikuusani errortoriartorlugit. Niaqquminut imeq qalattorsuaq kuisoorpaa nillertumik 

akuniarlugu puigorsimagamiuk. Taamaammat U ammukarpoq. Ataaniilluni kamalerpoq. 

Aalakoortorujussuupput, Ulu pasinnilerluni. Umiarsuarmi annersarpaani tilluarluni allatullu 

eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisamisut iliorfigaluni. Nakuuserneq pimmat I3 qulaaniip-

poq. Nillialerami I3 ammukarpoq susoqarnera alakkarlugu. U-llu iperarpaani oqarlunilu 

susoqanngitsoq. Eqqaamanngilaa nakuuserneq I3-p takuneraa. Eqqisseriaramik I3 ilagalugu 

imerniartarfiliarput. Isumaqatigiissimapput imerniartarfiliarniarlutik. Ilagivai illoqarfimmi 

ilisarisimasaqannginnami. Sivikitsumik imerniartarfimmiipput. Tassani aamma kamaatiler-

put. I3-kut U-lu kamaatilerput. I3-p illersorpaani nakuuserfigitissimanini pillugu.  

 

Pisimasoq 7-mut nassuiaavoq, taamanikkut I2-mi najugaqarsimallutik. Imernikuupput nalu-

vaali qanoq annertutigisumik. Hashimik millussiniarluni, U-lli itigartippaani.  Malippaani an-

nersalerlunilu. Ineeqqami kisimiipput. Iluamik eqqaamarpianngilaa qanoq uninnerlutik. 

Eqqaamanngilaa oqaaseqarnersoq. Eqqaamanngilaa qanoq sivisutigisumik pinersoq. Sinileri-

armat X6-mukarpoq suna tamarmi aaginnaammat. Annilaangavoq iteqqikkuni an-

nersaqqeqinammani. Politiinit killisiorneqarami kalaallisut ingerlanneqartumi nalunaarusia-

mit 17. juli 2018 nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarpoq (pisimasoq 7, ilanngussaq 8, 

qupperneq 2, immikkortoq 5) ”kingorna A-p assani illuttut atorlugit toqqusassivaani oqar-

lunilu apersorneqartoq toqukkumallugu, apersorneqartoq ilisimajunnaangajappoq akiuutiler-

lunilu nikuilluni apersorneqartorlu patittarlugu imaluunniit tilluarlugu taavalu aper-

sorneqartoq iperarpaa” nassuiaavoq taamatut nassuiasimanerluni politiinut eqqaamanagu, 

ilumoorsinnaavorli killisiuinermi nalunaarusiami pisimasup allaaserineqarsimanera. 

 

 

I3 ilassutitut nassuiaavoq eqqaamanagu ulloq taanna qanoq imertiginerluni tamanna qangali 

pimmat. Imerniartarfik nal 21.00 ammarpoq taakaniilaarporlu. Kiserliorpoq U-lu aaniarlugu. 

Ilumoorsinnaavoq nalunaaquttap akunnerata ataatsip missaani imerniartarfimmiissimasin-

naanera. Tusaavai oqqappaluttut siullermik aneqqaalerami. Tusarnaanngilai qanoq oqar-

nersut, taamaammat tusaanngilai suna oqqassutigineraat. Uterami U aallugu oqqatinngillat. 

Aatsaat I4 imerniartarfimmi takuvaa. Umiarsuarmi takunngilaa. Kiinaa pullappoq til-

luusaqarpasilluni. Taamatut isikkoqanngikkaluarpoq siullermik umiarsuaq qimakkamiuk. 

Killisiorneqarnermini ulloq 25. maj 2018-imi (pisimasoq 5 aamma 6, ilanngussaq 3, qupper-

neq 3, immikkoortoq 2) politiinut nassuiaatiminik issuaaffigineqarluni: ”Taamaammat aper-

sorneqartoq ammukarpoq susoqarnersoq alakkarlugu. Ammukarmat U ingerlaannaq unippoq 
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taamaammat apersorneqartup I4 nakuuserfigitinnersoq takusaqanngilaq. Annertoorujus-

suarmik kiinnamigut ajoquserneqanngilaq, kisianni immaqa timimigut annersarneqarsimavoq 

annersarneqarsimarpasillunilu.” nassuiaavoq eqqaamanagu politiinut taamatut nassuiaasima-

nerluni. Immaqa taamatut pisoqarsimassaaq. Aalakoorsimassaaq apersorneqarami, taamaam-

mat eqqaamalluanngilai. Umiarsuarmut apuukkami U aquttarfimmiinngimmat ammukaati-

galuni suaartarpoq. U kisimi nuivoq. I4 tamatuma nalaani iniminniissimagunarpoq.  

 

 

I2 ilassutitut nassuiaavoq, ulloq taanna pineqartoq aalakuualaarsimalluni. Naluvaa qanoq 

imertigisimanerluni. U I4-lu sinittarfiliarput, naluvaa qanoq sivisutigisumik taqqamaniin-

nersut. U I4-lu ineeqqamukarnissamik tungaanut kamaatinngillat. Ulloq taanna oqqassaa-

risoqarneranik malugisaqanngilaq, aamma ineeqqamiit tusaasaqanngilaq. Ineeqqami marluin-

naapput, matortik matoqqatittarpaat. Takusaqanngilaq naluvaalu ineeqqami hashimik pujort-

arnersut. Kingorna I4 isimigut tilluusalersimavoq. Tuppatigivaa aperalugulu susimanersoq. 

I4 akivoq U-p annersarsimagaani. Tupattorujussuuvoq I4-mullu oqarluni nammineq anger-

larsimaffimmini taamaaliortoqarneq ajortoq. Politiinut sianersimagunarpoq, takkummatami. 

Ilaannikkooriarluni I4 aallaamasorujussuusarpoq blokkillu tullianukartarluni, sivisujaamillu 

taakaneereeraangami utertarluni. 

 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

Suliami pisimasuni 1 – 4 aamma 8, 9, pisuunermik apeqqutit suliareqqitassanngortinneqarsi-

manngillat, U-lu eqqartuunneqarsimavoq iserterluni tillinniarnermut taanna piliari-

neqarsimavoq ulloq 15. november 2016 pissarsiarisimallugit viinnit puujaasat sisamat, 

nakuuserneq kiinnamut arlaleriarluni annersaaneq tilluusaqalersitsoq pullaatigineqartorlu pi-

liarineqarsimalluni juni 2017-mi, peqquserlunneq taxamik atuineq akiliinani angallaanneqar-

nerup akia 319 kr. piliarineqarsimavoq august 2017-mi, hashimik nammineq atugassamik 

tigumiaqarneq ulloq 24. august 2017, iserterluni tillinniarneq piliarineqarsimasoq ulloq 28. 

september 2018 pissarsiaralugit imigassat kimittuut cigaretsit katillugit naleqartut 5.763  

aamma iserterlui tillinniarneq ulloq 11. oktober 2018 containerinut 10-nut pissarsiarisimal-

lugit amerlassusii ilisimaneqanngitsut mamakujuit puullit pujortaatip tupaassartai 190-nik 

ikinnerunngitsut naleqartut 9.120 kr.-inik.   

 

Uppernarsaasiisoqareerneratigut nunatta eqqartuussisuuneqarfiata U pisuutippaa pisimasuni 

5 aamma 6-mi unnerluussissummi allaaserineqarnerisut, eqqartuussisoqarfiup tunngavi-

lersuutai assigalugit.  
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Suliami pisimasoq 7-mi U pisuutinneqartoq unnerluussissummi oqaatigineqarneratut nakuu-

sernermut. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata qularnaatsumik uppernarsinngilaa, eqqartuun-

neqaataasinnaasumik I4 politiinukaraluarpat siorasaarsimaneraa nakuuserfiginissaanik, pisi-

masumilu 7-mi unnerluussutip taannartaanut pinngitsuutinneqarpoq. Eqqartuussisuuneqar-

fiup pingaartippaa ilisimannittut I4 aamma I2-p nassuiaataat aamma suliami nakorsamit paa-

sissutissiissutit.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussisoqarfik isumaqatigivaa pineqaatissiissut aala-

jangersarneqassasoq qaammatinut 9-nut pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortitsinermik. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia isumaqanngilaq sakkukillisaataasinnaasoq pisimasut ilaasa 

nutaanngitsuuneri, suliallu taama sivisutigisumik suliarineqarsimanera pingaartumik pis-

suteqarluni, U ataavartumik pinerluuteqaqattaarsimanera oktober 2018-ip tungaanut.  

 

Sakkutasaataavoq U siusinnerusukkut eqqartuussaareersimammat imminut pisuttorsarnermik 

pinerluuteqartarsimalluni aammalu nakuusernernik marlunnik eqqartuussuteqarfigineqar-

nikuulluni, eqqartuussutip aappaani pineqarluni peqqarniitsumik nakuuserneq.  

 

Suliap peqqarniitsuunera, pingaartumik nakuusernerup isikkua peqqarniitsoq pissutigalugit, 

nunatta eqqartuussisuuneqarfia aalajangerpoq eqqartuussisoqarfiup pineqaatissiinermik 

aamma arsaarinnissutinut eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqassasoq. 

 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq imatut allanngutitalerlugu, 

U pinngitsuutinneqarpoq I4 siorasaarsimagaa nakuuserfigiumallugu suliami pisimasoq 7-mi 

oqaatigineqartutut. 

 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

***  

 

afsagt af Grønlands Landsret den 13. november 2019 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 188/19 
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Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […]1980 

(Autoriseret forsvarer, cand. jur. Miki R. Lynge) 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 13. marts 2019 (kredsrettens sagl.nr. SER-

KS-719-2017).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom.  

 

U har påstået frifindelse i forhold 5, 6 og 7 og formildelse af foranstaltningen. For så vidt 

angår kredsrettens bestemmelse om konfiskation påstås stadfæstelse. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Der har for landsretten været vist en fotomappe med billeder af skader på V1 i forbindelse 

med sagens for hold 2. Der har endvidere været vist fotomapper med fotos af V4 i forbindelse 

med sagens forhold 5 og 7. 

 

T er tidligere foranstaltet af relevans for denne sag ved: 

- Aasiaat Kredsrets dom af 26. maj 2008, hvor han er idømt 40 dages anstaltsanbringelse 

for tyveri og brugstyveri 

- Aasiaat Kredsrets dom af 17. maj 2011, hvor han er idømt 3½ måneds anstaltsanbrin-

gelse for vold og tyveri 

- Bødeforlæg af 14. juli 2011 for tyveri 

- Qaasuitsoq Kredsrets dom af 5. februar 2013, hvor han som en fællesforanstaltning 

med de forhold, der er omfattet af Aasiaat Kredsrets dom af 17. maj 2011 blev idømt 

1 år og 3 måneders anstaltsanbringelse for tyveri, vold, frihedsberøvelse og trusler 

- Bødeforlæg af 4. marts 2015 for tyveri 

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han lever af at fiske krabber i Nuuk området. 

Han har været besætningsmedlem i 3 – 4 år. Det er forskelligt, hvor lang tid han sejler ad 

gangen. Det afhænger af vejret, om de kommer tidligt hjem. Han har ikke en fast bolig i Nuuk. 

 

Forklaringer 



 7 

T og vidnerne V4, V3 og V2 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

T har supplerende forklaret om forhold 5 og 6, at kutteren ”[...]” er beregnet til krabbefiskeri. 

Den ligger i Qeqertarsuaq, men er blevet erstattet af et andet skib. Han var på skibet dengang, 

fordi han arbejdede der. V4 skulle ellers være deres kok. V3 arbejdede på skibet som besæt-

ningsmedlem på dækket. Dengang var han meget fuld, så han husker ikke så meget fra den 

omhandlede dag. Han havde drukket mange øl - mere end en kasse. De andre havde købt 

andet alkohol. Han kan ikke rigtig huske, om de var på et værtshus. Der var ingen konflikter 

mellem ham og V4 den dag. Han fik black out, mens de stadig havde det hyggeligt og sjovt. 

Han husker ikke, om V4 fik skader. Han kan ikke huske, om han skændtes med V3 den aften.  

 

V4 har supplerende forklaret om forhold 5 og 6, at de var ombord på ”[...]”, hvor de drak. De 

var vist nok tre personer. Udover hende selv var der T og V3. Hun husker ikke, hvor meget 

de havde drukket. Hun kan ikke rigtig huske, hvad han blev jalous over. De var ved siden af 

køkkenet – der hvor man spiser. Hun var gået nedenunder, fordi hun skulle skylle sit hår, som 

hun var i gang med at farve. Hun kom til at hælde kogende vand over sit hoved, fordi hun 

havde glemt at komme koldt vand i. Derfor kom T nedenunder til hende. Det var nedenunder, 

han begyndte at blive vred. De var meget fulde, og T blev mistroisk. På skibet slog han hende 

med knytnæve og det andet hun forklarede om i kredsretten. V3 var oven på, da volden fandt 

sted. Da hun begyndte at råbe, kom V3 ned for at se, hvad der skete. T slap hende og sagde, 

at der ikke skete noget. Hun husker ikke, om V3 så volden. Da de var faldet til ro, tog de til 

værtshuset sammen med V3. De var enige om at tage hen på værtshuset. Hun tog med, fordi 

hun ikke kender nogen i byen. På værtshuset var de kun i kort tid. De blev også uvenner der. 

V3 og T begyndte at slås. V3 forsvarede hende, fordi hun havde været udsat for vold.  

 

Om sagens forhold 7 forklarede hun, at de dengang boede hos V2. De havde drukket, men 

hun ved ikke, hvor meget. Hun ville gerne have et sug af hash, men T sagde nej. Han fulgte 

efter hende og begyndte at slå. De var alene på værelset. Hun kan ikke rigtig huske, hvordan 

det stoppede. Hun kan ikke huske, om han sagde noget. Hun husker ikke, hvor lang tid det 

varede. Da han faldt i søvn, gik hun hen til X6, fordi der var blod over det hele. Hun var bange 

for, at han ville slå igen, når han vågnede. Foreholdt politiets gengivelse af hendes forklaring 

under afhøringen den 17. juli 2018, som foregik på grønlandsk (forhold 7, bilag 8, side 2, 5. 

afsnit): ”efterfølgende havde A taget halsgreb/kvælertag med sine begge hænder og udtalte, 

at han ville dræbe afhørte og afhørte mistede næsten bevidstheden og begyndte at modsætte 

sig med at stå op og slog efter afhørte med fladhånd eller knytnæveslag hvorefter han havde 

slippet afhørte.” forklarede hun, at hun ikke kan huske om, hun forklarede sådan til politiet, 

men det kan godt passe, at det skete som beskrevet i afhøringsrapporten. 
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V3 har supplerende forklaret, at han ikke husker, hvor meget de drak den dag, fordi det er ved 

at være længe siden. Da værtshuset åbnede kl. 21:00 var han der et lille stykke tid. Han følte 

sig alene og ville hente T. Det kan godt passe, at han var på værtshuset i en times tid. Han 

hørte dem skændes, da han skulle til at gå ud første gang. Han lyttede ikke efter, hvad de 

sagde, så han hørte ikke, hvad de skændtes om. De skændtes ikke, da han kom tilbage for at 

hente T. Han så først V4 på værtshuset. Han så hende ikke på skibet. Hendes ansigt var hævet, 

og hun så ud til at have blå mærker. Sådan så hun ikke ud, da han gik fra skibet første gang. 

Foreholdt politiets gengivelse af hans forklaring under afhøringen den 25. maj 2018 (forhold 

5 og 6, bilag 3, s. 3, 2. afsnit): ”Afhørte gik derfor ned for at se, hvad der skete. Da han kom 

ned stoppede T med det samme og afhørte så derfor ikke at V4 blev udsat for nogen vold. 

Hun havde ikke de store skader i ansigtet, men var nok blevet slået på kroppen og så forslået 

ud.” forklarede han, at han ikke husker, om han havde forklarede sådan til politiet. Måske var 

det sådan det skete. Han var nok beruset, da han blev afhørt, så han husker det ikke så godt. 

Da han kom ned til skibet, og da T ikke var i styrehuset, gik han nedenunder samtidig med at 

han råbte. Det var kun T, der kom til syne. V4 var vist nok inde på deres værelse på det 

tidspunkt. 

 

V2 har supplerende forklaret, at hun var lidt beruset den omhandlede dag. Hun ved ikke, hvor 

meget de havde drukket. T og V4 gik ind på soveværelset, og hun ved ikke, hvor længe de 

var der. T og V4 var ikke uvenner før de gik ind på værelset. Hun bemærkede ikke nogen 

provokationer den dag, og hun hørte ikke noget fra værelset. Der var kun de to på værelset, 

og de plejer at have døren lukket. Hun så ikke noget, og hun ved ikke, om de røg hash inde 

på soveværelset. Bagefter havde V4 et blåt øje. Hun blev meget forskrækket og spurgte, hvad 

der var sket. V4 svarede, at T havde slået hende. Hun blev meget forskrækket og sagde til V4, 

at den slags ikke plejede at ske i hendes hjem. Hun havde vist nok ringet efter politiet, for de 

kom. Det er sket nogle gange, at V4 har været ”oppe og køre” og er taget hen til den næste 

blok, hvor hun har været i længere tid, før hun kommer tilbage. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

I sagens forhold 1 – 4 og 8, 9, hvor skyldsspørgsmålet ikke er anket, er T dømt for indbrud 

begået den 15. november 2016 med et udbytte på 4 flasker vin, vold i form af adskillige slag 

mod ansigtet begået i juni 2017 med blå mærker og hævelse til følge, bedrageri ved at benytte 

en taxa uden at betale turens pris på 319 kr., begået i august 2017, besiddelse af 0,23 gram 

hash til eget brug den 24. august 2017, indbrud begået den 28. september 2018 med et udbytte 

i form af spiritus og cigaretter til en samlet værdi af 5.763 og indbrud den 11. oktober 2018 i 

10 containere med et udbytte i form af et ukendt antal slikposer og ikke under 190 pakker 

pibe tobak til en værdi af 9.120 kr.  

 



 9 

Også efter bevisførelsen for landsretten findes T skyldig i sagens forhold 5 og 6, som beskre-

vet i anklageskriftet af de grunde, der er anført af kredsretten.  

 

I sagens forhold 7 findes T ligeledes skyldig i vold som beskrevet i anklageskriftet. Landsret-

ten finder det ikke bevist med den sikkerhed, der må kræves for domfældelse, at tiltalte har 

truet V4 med vold, hvis hun gik til politiet, og han frifindes derfor for denne del at tiltalen i 

forhold 7. Landsretten har lagt vægt på vidneforklaringerne fra V4 og V2 og på de lægelige 

oplysninger i sagen. 

 

Landsretten er enig med kredsretten i, at foranstaltningen skal fastsættes til 9 måneders an-

staltsanbringelse. 

 

Landsretten finder, at det ikke skal tillægges betydning i formildende retning, at nogle af for-

holdende er af ældre dato, da den lange sagsbehandlingstid navnlig skyldes, at T fortløbende 

har begået ny kriminalitet frem til oktober 2018. 

 

Det taler i skærpende retning, at T tidligere er dømt for berigelseskriminalitet og har to tidli-

gere domme for vold, hvoraf den ene af dommene vedrører særdeles grov vold. 

 

Under hensyn til sagens grovhed, herunder især den grove karakter af den udøvede vold, be-

sluttede landsretten at stadfæste kredsrettens dom både for så vidt angår den idømte foran-

staltning og konfiskationen. 

 

 

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

 

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at T frifindes for at have truet V4 med vold 

som beskrevet i sagens forhold 7. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

 

Kirsten Thomassen   

 

 


