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Oqaatigineqarpoq imaattoq 

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

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Kujalleq ulloq 28. no-

vember 2017. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 88 pisuusutut isigineqarpoq – marloriarluni nakuuserneq – aamma pinngitsuutin-

neqarluni pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, tak. § 12 – nakuuseriaraluarneq ataasiarluni. 

Eqqartuussummi unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarpoq qaammatini pingasuni pineqaa-

tissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. 

  

Suliareqqitassanngortitsineq 

 

Eqqartuussut taanna unnerluutigineqartumit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut sulia-

reqqitassanngortinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit uppernarsaassiilluni 

suliareqqitassanngortitsinertut suliarineqarpoq.  

 

Piumasaqaatit 
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Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussutip atuuttussanngortinne-

qarnissaanik. 

 

U piumasaqaateqarpoq pisimasuni 1 aamma 3-mi pinngitsuutinneqarnissamik. Tulliullugu pi-

umasarineqarluni sakkukillisaaffigineqarnissaq, imaalillugu, inuiaqatigiinni sulisitaanermik 

eqqartuunneqarnermik. 

 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 

Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani tiguneqarpoq ulloq 15. december 2017. 

 

Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 

 

Unnerluutigineqartoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut saqqummiussaqarpoq assit marluk 

X3-ip Facebookimi profilianiit 8. august 2017-imeersunik ilaatigut assinik P1-imik assilisat. 

 

Nassuiaatit 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarpoq unnerluutigineqartoq U aamma ilisiman-

nittut P1, I1, I2, I3 aamma P2 ilassuteqaatitut nassuiaateqarput.  

 

Unnerluutigineqartoq U ilassuteqaatitut nassuiaateqarpoq, pisimasoq eqqartu-

ussisoqarfimmi nassuiaatigisani, P1-up angajuata sakkortuumik pukutsumigut tigusimagaani 

august 2017 sioqquterujussuarlugu pisimasuusoq. Issuaaffigineqarluni eqqartu-

ussisoqarfimmi nassuiaasimagami “taakkua marluullutik nammineq nulianilu malissiman-

ngikkaluarunikkit susoqarsimassanngikkaluartoq…” unnerluutigineqartoq nassuiaavoq P1 

ajortisaarisimasoq oqaluttarsimallunilu unnerluutigineqartup nulia ilagisimanerarlugu. 

Kamalersimavoq piffimmiillu qimagussimalluni. Nuliani attunngilaa. Isumaqarlunilu nangik-

kiarfitsik qimareeramiuk pisoqarsimangitsoq. I3-p oqaluttuuppaa nangikkiarfimmi silataan-

iissimalluni unnerluutigineqartoq angerlarmat, kingusinnerusukkullu angerlarsimavoq. Si-

usinnerusukkut nassuiaatigeriikkamisut silaarussimaneq pillugu, nammineq silaarunneq ajor-

poq, isumaqarlunilu immaqa piffimmiissimanani. Pisimasoq 1-mut atatillugu eqqamini P1 
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takunngilaa. Annilaanngatigivaalu P1 I1-lu isumaqatigiissutigisimassagaat qanoq nassuiaas-

sanerlutik, nassuiaataat assigiippallaaqimmata. 

 

Illersuisumit apereqqinneqarluni unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, nangikkiarfimminniit 

nuliani angerlaqataarusussimanngikkaluartoq, kisiannili naggataatigut angerlaqatigivaani. Si-

lataani P1-up oqarfigivaani unnerluutigineqartup nulia ilagisimanerarlugu, unnerluutigi-

neqartullu nuliata P1 oqarfigivaa, unnerluutigineqartoq ajortisaarfigeqqunagu. P2 takkuppoq, 

unnerluutigineqartullu P2 oqarfigivaa uteqqullugu. Timimikkut imminnut attunngillat, unner-

luutigineqartulli talimi aalatinneratigut takutippaa P2 peeqqullugu. Qimagutingaatsiareerlutik 

P2 peeqquvaa. Naluaa P2 ingerlanersoq. Unnerluutigineqartoq qaqutiguinnaq imertarpoq. 

Isertitsivimmiilluni iterami maluginiagaqanngilaq attuisimasinnaanerminik. Angerlarami ati-

sani misissorpai, atisaalu aagasannersaqanngillat. 

 

P1 ilassutitut nassuiaateqarpoq, nangikkiarfimmi unnerluutigineqartoq I3-lu oqqaterujussuar-

simasut, unnerluutigineqartup I3 tigusimavaa nusoorsimallugulu. Najuuttut tamarmik ta-

manna takuvaat. Namminerlu I3 aarleritsaatigisimavaa, P2-illu ilagalugu tunuaniit malissi-

mavaat 100 meterit missaanik takitigisukkut. P2-up oqaatigivaa imminnut nilliaffigalutik 

oqqassimasut, P2-illu politiinut aggersaaniarsarisimagaluarpoq iluatsinngitsumilli. Unner-

luutigineqartoq I3-lu angugamikkit P2-up unitsinniarlugit inerterigaluarpoq, ilisimannittullu 

P2 oqarfigisimavaa namminneq pissasut. P2-up unnerluutigineqartoq oqaluuppaa, ilisiman-

nittorlu qeqarpoq ungasinnagit. Taava unnerluutigineqartumit kiinnamigut tillunneqarpoq, 

kingornalu aamma suli marlunnik kiinnamigut marloriarluni tilloqqippaani. Eqqaamanngilaa 

unnerluutigineqartoq I3-lu arlaannik oqaaseqarnersut. Siutimi talerperliup qulaatigut marlori-

arluni eqqorneqarpoq ersamigullu saamerlikkut ataasiarluni. Eqqortinnermini tunuporsort-

inneqarpoq uppiganili. Kasutsinnermini isigisai ersernerlussipput. Arpaannaq uterpoq 

ikiortissarsiorluni. Unnerluutigineqartup nangikkiarfimminnut malippaani, ilisimannittorlu 

sofamiitillugu minutsip missaa qaangiuttoq iserluni. Unnerluutigineqartup ilisimannittoq or-

nippaa 2-3-riarlugu tillullugu, qinngami saneraatigut eqqorneqarpoq aalerlunilu. Aangaatsiar-

porlu. Unnerluutigineqartoq oqaaseqanngilaq. Namminerlu eqqissisimaannarpoq. Unner-

luutigineqartumiillu kasutsinngikkuni isimminneqarpoq najungasumigut nammineq sofami 

nalatilluni, isersimaqataasullu unnerluutigineqartoq eqqissisarniarsarivaat. Pisoq unippoq 

nammineq I1-mit nusunneqarami, taassumalu ilaliuppaa. Sissakkoorlutik qimaapput. I1-p ili-

simannittup kiinaa ajoqusersimaneranik misissorpaa, qimaavorlu I2 arpaannaq takkummat 

arlalinnillu tilluarlugu – immaqa kasutsinerit 10-15-iupput, tullimigut saamerlikkut 

eqqorneqartarluni. 

Illersuisumit aamma aperineqarluni ilisimannittoq nassuiaavoq, nammineerluni tusaasimallu-

git unnerluutigineqartoq I3-lu oqqattut, kisianni P2-up tusaaqqaarsimavai. Naluaa qanoq pi-

soqarnersoq unnerluutigineqartup aqqusinermi kasuttarmani. Illup iluani aappoq atisaminut 
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sofamullu. Facebokkimiit assinik takutitsivigineqarluni ilisimannittoq nassuiaavoq, ilumoor-

simassasoq ulloq 8. august 2017-imi X3 gummibådimi iligisimallugu. 

 

Unnerluutigineqartup ilisimannittup nassuiaataanut atatillugu nassuiaavoq, illup iluani nu-

liani oqqateqatiginnginnamiuk imaluunniit tassanngaanniit aniartortillutik. Ilisimannittup 

nassuiaataa paasiuminaatsippaa. 

 

I1 ilassutitut nassuiaateqarpoq, nangikkiarfimminni unnerluutigineqartup I3 nerriviup qaava-

tigut nusukarsimagaa – naluaa sooq taamatut pisoqarnersoq. Unnerluutigineqartoq oqarsima-

voq angerlarniarluni, I3 nusoorlugu. I3 ingerlaqataarusuppasinngilaq. Tupannarpoq sakkor-

tullunilu. Ilisimannittup maluginianngilaa arlaannik oqaaseqartoqarnersoq. Aalassassimaar-

toqanngilaq. Ingerlareersut – unnerluutigineqartoq I3-lu aamma imaagunarpoq P1 P2-illu 10-

15 minutsit qaaniuttut, P1 uterpoq. P1 qimaanerarpoq kamattoqarnerarlugu. P1 mali-

usaannarlugu unnerluutigineqartoq iserpoq. Unnerluutigineqartorlu oqarpoq P1 maler-

suijunnaaqqullugu nakkarsaajunnaaqqullugulu. Taava unnerluutigineqartup P1 kiinaatigut 

tilluppaa. P1-up ersaa kimillanneqalerpoq pullalerlunilu, ersamigullu aagasalerluni. Eqqaa-

masani malillugit aagasannini qinngamineersuunngillaq. P1 sofamiippoq, arlallillu takkupput 

pisorlu unitsillugu. Ilisimannittup P1 ilaliullugu piffimminngaaniit qimaaqatigiipput. Tu-

paqqaqaat. Sissakkoortillutik aqqusernermut appakaakkamik I2 naapippaat, taassuma P1 

saassuppaa kiinaatigut arlaleriarlugu tilluarlugu. Eqqaamanngilaa qassinik, isumaqarlunili 3-

5-riarlugu kasuttaraa. Ilisimannittup nakuuserneq unitseriaraluarmagu I2 oqarpoq tapullugu 

kasuttarniarlugu. I2 nangikkiarnermi ilaavoq, kisianni unnerluutigineqartup P1-illu inimi 

isersimaffigisaaniigunarani, unnerluutigineqartup P1 saassummagu. 

 

Illersuisumit aperineqarluni ilisimannittoq nassuiaavoq, P1-up P2-ullu nangikkiarfitsik 

qimammassuk isumaqarsimalluni angerlartut. Unnerluutigineqartumiit kingulliulluni I3 nan-

giakkiarfimminnut uterpoq. Illoqarfimmi pisimasoq oqallisaasimaqaaq. Kikkut tamarmik 

eqqartorsimavaat, aamma fiistimut peqataasut tamarmik. P1 oqaloqatigisimavaa, eqqaajortui-

simappullu. Pisimasoq pillugu allanik oqaloqateqanngilaq. 

 

Unnerluutigineqartoq ilisimannittup nassuiaataanut atatillugu nassuiaavoq, nuliani kamaas-

simanagu, namminerlu paasinninnini malillugu oqqassimanatik. Nerriup qaavatigut nuliani 

nusoornikuunngilaa. 

 

I2 ilassutitut nassuiaavoq, nangikkiarfimminni P1 I3-p saniani issiasimasoq oqaloqatigini-

aannaavissimagulu taamaalilluni unnerluutigineqartoq ajortisaarlugu. Siullermiilinngillat in-

uit taakkua unnerluutigineqartumut nuanniitsumik pissusilersortarlutik politiiunera pissutiga-

lugu. Unnerluutigineqartoq qisuariaateqanngilaq. Unnerluutigineqartoq I3-lu ingerlagamik 
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eqisimaarlutik qimagupput. Aallaqqaammut I3 pinaasertungagaluarpoq, ingerlaqatigium-

aannarluguli. Tamanna sioqqullugu unnerluutigineqartoq I3-mut oqartarpoq angerlarusulluni. 

Ilisimannittoq nangikkiarfimminniiginnarpoq. Unnerluutigineqartoq uterpoq ka-

maammeqqalaarluni oqaluttuarlunilu P1-up P2-iulluugunarpoq ajortisaaraanni. Kingusin-

nerulaartukkut P1 uterpoq. Susoqanngilaq, P1 I1-lu aneqatigiipput. Ilisimannittorlu fiiste-

qqippoq. 

 

Illersuisumit aperineqarluni ilisimannittoq nassuiaateqarpoq, takusaqarani P1 aagasannersoq 

imaluunniit illu nangigiarfitsik aagasannersoq takusaqarani. Isumaqanngilarlu sofa aattanis-

simasoq, illummi iluani susoqanngilaq. Inuit sofami issiarrapput. 

 

I3 ilassutitut nassuiaavoq, unnerluutigineqartoq angerlarusulersimasoq, taamaattumillu nam-

mineq unnerluutigineqartorlu angerlarsimapput – eqqaamanngilaa qassinut angerlarnerlutik. 

Tamanna isumaqatigiinngissutiginngilaat. P1 kammalaataalu illup silataaniipput – P1 naatsi-

iviup ammartarfiata killingani kammalaataalu orpikkat eqqaanni, nammineq unnerluutigi-

neqartorlu ingerlagamik. Illumiit ingerlatillutik unnerluutigineqartoq oqalulerpoq al-

lasiortarnerarlugu – aatsaannguummat P1-up taamatut oqarfigisimagaani. Namminerlu 

paasisaqanngilaq, sivikitsumillu iseqqipput. Nammineq unnerluutigineqartorlu angerlamut 

ingerlaqqillutik illu tungujortoq angullugu, P1 kammalaataalu qanillisimasut. Oqaaseqanngil-

lat, unnerluutigineqartullu taliminik peeqquvai. Tassunga atatillugu kammalaataata taliminik 

anaaseriarpoq oqaatigaluni unnerluutigineqartup tillukkaani, tamannali eqqunngilaq, 

susoqanngilarmi. Naluvaa sooq P1-up kammalaataatalu malinneraatsik aamma sooq akule-

runnersut. Nammineq fiistimut uteqqikkusukkaluarpoq unnerluutigineqartup angerlarnerani. 

Naluvaa unnerluutigineqartup iluaalliuutigineraa nammineq uterusunnini, isummanili allan-

ngorteqqammerpaa P1 oqarsimammat allasiorsimanerarluni. Nakuusernermik takusaqan-

ngiivippoq. Unnerluutigineqartoq aqqusinermi kasoriagaqanngilaq. Eqqaaamanngilaa unner-

luutigineqartoq nangikkiarfimmut uternersoq, taamaassimagaluarpat nammineq takusimas-

sagaluarpaa. 

 

Illersuisumit aamma aperineqarluni ilisimannittoq nassuiaavoq, nammineq P1 suleqatigini-

kuusimavaa, nalunngilaalu qanoq sallututigisoq.  Uppernarsaatissaqartippaa P1-up inuit 

akilerlugit salluliortittarai. Nalunngisaminiit nassitinnikuuvoq, P1 arnaateqarsimasoq 

arnaatikumi saniatigut, ilaatigullu arnaatiminut allassimasoq, akiligaqarluni marsertinniar-

lugu, atortittartuunerarlugu aammalu assigiinnaraa imminuinnarpat. 

 

P2 ilassutitut nassuiaateqarpoq, nangikkiarfimminni unnerluutigineqartup I3 natikkut 

nutsuarsimagaa angerlaqqullugu. Taamaammat nammineq P1-ullu tunuaniit malissimavaat. 

Arriitsunnguamik ingerlammata anguvaat, unnerluutigineqartullu I3 nutsuarpaa. Unner-
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luutigineqartoq I3-lu tikikkamikkit, unnerluutigineqartoq nilliaffigivaat taamaaliorun-

naaqqullugu. Unnerluutigineqartup I3 tigummivaa, iliorneralu sakoortuutut isikkoqarluni. I3 

oqaaseqarpianngilaq, kisiannili qimagukkusuttutut isikkoqarluni. Ilisimannittoq qeqarpoq un-

nerluutigineqartoq saallugu P1 tunuminiittoq. Nammineq aalajangersimarpalaartumik unner-

luutigineqartup talia I3-mik tigumminnittoq tiguvaa. Unnerluutigineqartoq ilisimannittup tun-

gaanukarpoq namminerlu ingalassimaniarpaa P1-ullu tunuminiittup tungaanut pissiiusalluni. 

Unnerluutigineqartup P1 tilloriarpaa ilisimannittoq saneqqutiinnarlugu, P1-lu 3-4-riarlugu til-

lullugu. Kasutsinera takunngilaa, eqqoraangaguli nipaat tusaasinnaallugit. Ilutigitillugulu un-

nerluutigineqartoq arlaleriarluni oqaluppoq sooq P1-up qatanngutaatalu malersorneraanni. 

Ilisimannittoq akornannut piniarsarivoq unnerluutigineqartorlu ajattarlugu P1 peerni-

assammat. Naggataatigullu iluatsippaa. Ilisimannittoq nunamut uppippoq, takuaalu P1 unner-

luutigineqartorlu nangiakkiarfimminnut uterlutik arpattut. Namminerlu malippai. 

 

Nangikkiarfimminnut apuukkami takuvaa P1 sofami nalasoq, unnerluutigineqartullu P1 

najumiitigalugu tilluaraa. P1 immaqa kiinnamigut timimigullu quleriarluni kasuttartippoq 3-

5-it kiinaatigut eqquinerullutik. Inuit pingasut unnerluutigineqartoq sofami najummivaat, 

kisianni unnerluutigineqartup suli P1 kasuttarniarsaralugulu isimmittarniarsarivaa. Eqqaama-

saqanngilaq illup iluani aammik takusaqarnerluni, suna tamarmi sukkasoorujussuuvoq. 

Aatsaallu P1-up kiinaa aaginnaasoq takuaa kingusinnerusukkut politiit biilianni. 

 

Isumaqanngilaq P1 unnuk taanna I3-mut qaninngoorniarsarisoq. Siusinnerusukkut P1 I3-lu 

cafe-qatigiittut takunikuuvai, annerusumillu eqqarsaatiginngilaa ikinngutigiimmatami. 

Nanortalimmiuunngilaq, pisullu kingorna sapaatip akunnera ataaseq marlulluunniit qaangi-

ummata illoqarfik qimallugu aallarpoq. P1 ilisarisimavaa, suliarli pillugu annikitsuinnarmik 

oqaloqatiginikuuvaa. Pisimasoq pillugu fiistimi peqataasut allat oqaloqatiginikuunngilai. 

 

Unnerluutigineqartup inuttut atugarisani pillugit nassuiaavoq, 1. Januar 2018-imili aalajan-

gersimasumik atuarfimmi timelæreritut sulilersimalluni. Suli I3-lu aappariipput, akunnermin-

nilu ajornartorsiuteqanngillat. Imigassamik aalakoornartulimmik qaqutiguinnaq imertarput. 

Angutaatalu paasisimavaa kræftimik nappaateqarluni. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

 

Nassuiaatigineqartut tunngavigalugit, ilisimannittut P1-ip aamma P2-ip nassuiaatigisaat, 

taakkualu nakorsap politiinut uppernarsaataasa imaannik ikorfartorneqartut, uppernarsi-

neqarpoq unnerluutigineqartup P1 arlaleriarlugu tilluarsimagaa fiisterfigisimasami illu unga-

sinngisaani aqqusinermi. Aammalu ilisimannittut taakkua aamma I1-ip nassuiaataannit 

aamma uppernarsineqarpoq, unnerluutigineqartoq pisimasoq siulleq (pisimasoq 1) pereermat 

P1 illumut malissimagaa tassanilu aamma P1 arlaleriarlugu kiinaatigut tilluaqqissimallugu, 
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fiisteqataasut nakuusernermik unitsitsinerisa (pisimasoq3) tungaanut. Taamaalilluni taak-

kununnga tunngasuni unnerluutigineqartoq pisuutinneqarpoq pisimasoq 1 aamma 3-mi. 

 

Siullertut nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pineqaatissiiniarnermini pingaartippaa unner-

luutigineqartoq nakuusersimammat kiinaatigut marloriarluni tilluinermigut, unnerluutigi-

neqartullu nakuusernini nangissimallugu P1-imut piffimmi allami pisimasoq siulleq pereer-

soq. Aappaatullu nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa tilluaanerit annerusumik 

ajoqusiisimanngimmata, pisimasorlu siulleq pisimammat P2-ip aamma P1-ip unnerluutigi-

neqartoq nuliaalu malissimagamikkit aaqqigiinnginnerannilu akulerussimallutik. Tama-

tumalu kingorna, ilimagineqarsinnaammat unnerluutigineqartup suliap kinguerisaanik 

atorfini annaasussaassammagu, pineqaatissiineq naapertuuttumik aalajangersaaffigi-

neqarsinnaasoq utaqqisitamik ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiitin-

neqarnermik ukiumik ataatsimik misiligaaffilerneqartumik. 

 

T A A M A A T T U M I K   E Q Q O R T U U T I N N E Q A R P O Q: 

 

Unnerluutigineqartoq U eqqartuunneqarpoq utaqqisitamik ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. Pineqaatissiissutissamik aalajangersaanis-

saq pillugu apeqqut kinguartinneqarpoq atorunnaassallunilu ukioq ataaseq misiligaaffioreer-

pat, unnerluutigineqartoq piffissap misiligaaffiusup ingerlanerani inatsisinik unioqqutitse-

qqinngippat. 

 

 

******** 

 

 

Den 26. januar 2018 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 278/17 

(Kujalleq Kredsrets sagl.nr. 

921/2017) Anklagemyndigheden 

 (J.nr. 5501-97431-00439-17) 

 mod 

 T 

 Født den […] 1983 

 (advokat Jens Paulsen, Nuuk) 

 

afsagt  

D O M: 
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Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Kujalleq Kredsret den 28. november 2017. Ved dommen 

blev tiltalte T fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88 - vold i 2 tilfælde – og blev 

frifundet for overtrædelse af kriminallovens § 88, jf. § 12 – forsøg på vold - i 1 tilfælde. Ved 

dommen blev tiltalte dømt til anbringelse i anstalt i 3 måneder.  

 

Anke 

 

Tiltalte har anket dommen til landsretten, hvor sagen har været behandlet som en bevisanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse. 

  

T har påstået frifindelse i forhold 1 og 3. Han har i anden række påstået formildelse, således 

at han idømmes samfundstjeneste. 

 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 15. december 2017. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

 

Tiltalte har for landsretten fremlagt to fotos fra X3s Facebookprofil af 8. august 2017 med 

fotos af bl.a. F1. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har tiltalte T og vidnerne F1, F1, V1, V2, V3 og F2 afgivet supplerende for-

klaring.  
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Tiltalte T har supplerende forklaret, at den episode, han har forklaret om i kredsretten, hvor 

F1s storebror havde hårdt fat i hans nakke, foregik lang tid før august 2017. Foreholdt at han 

i kredsretten har forklaret, at ”at der ikke ville have været sket noget, hvis de 2 ikke havde 

fulgt efter ham og konen…” har tiltalte forklaret, at F1 var provokerende og fortalte, at han 

havde været sammen med tiltaltes kone. Han blev vred og gik derfor fra stedet. Han havde 

ikke slået sin kone. Han mener ikke, der skete noget, efter at han var gået fra efterfeststedet. 

V3 har fortalt ham, at hun blev udenfor ved efterfesten, da han gik hjem, og at hun kom hjem 

senere. Han havde som tidligere forklaret et blackout, og det plejer han ikke, så han tror, at 

han måske slet ikke har været til stede. Han har ikke set F1 i nærheden af sig i forbindelse 

med episoden i forhold 1. Han er bange for, at F1 og V1 har aftalt, hvad de skulle forklare, 

for deres forklaringer er meget ens. 

 

Yderligere udspurgt af forsvareren har tiltalte forklaret, at hans kone ikke umiddelbart ville 

med hjem fra efterfesten, men det endte med, at hun gik med. Udenfor sagde F1 til ham, at 

han havde været sammen med tiltaltes kone, og hans kone sagde til F1, at han ikke skulle 

provokere tiltalte. F2 kom til, og tiltalte bad F2 om at gå tilbage. Der var ikke fysisk kontakt 

mellem dem, men han viste med en armbevægelse, at F2 skulle gå væk. De var nået et stykke 

væk, da han verfede F2 væk. Han ved ikke, om F2 gik væk. Tiltalte drikker sjældent. Da han 

vågnede i detentionen, havde han ikke nogen fornemmelse af, at han skulle have slået nogen. 

Han undersøgte sit tøj, da han kom hjem, og der var ikke blod på tøjet. 

 

F1 har supplerende forklaret, at der til efterfesten var et voldsomt skænderi mellem tiltalte og 

V3, hvor tiltalte havde fat i V3 og trak i hende. Det så alle tilstedeværende. Han var bekymret 

for V3, og han og F2 fulgte derfor efter dem fra stedet over en strækning på ca. 100 meter. F2 

sagde, at de skreg ad hinanden og skændtes, og F2 prøvede også at tilkalde politiet, men det 

lykkedes ikke. Da de nåede frem til tiltalte og V3, prøvede F2 at få dem til at holde op, mens 

vidnet sagde til F2, at de selv skulle klare det. F2 stod ved tiltalte og talte til ham, mens vidnet 

stod lidt derfra. Han fik så et slag i ansigtet af tiltalte og derefter yderligere 1-2 knytnæveslag 

i ansigtet. Han husker ikke, om tiltalte og V3 sagde noget. Han blev ramt to gange over højre 

øje og en gang på venstre kind. Ved slagene trådte han tilbage, men faldt ikke. Som følge af 

slagene blev hans syn sløret. Han løb tilbage for at få hjælp. Tiltalte fulgte efter ham og kom 

ind på efterfeststedet op til et minut, efter at vidnet var kommet ind og opholdt sig i sofaen. 

Tiltalte gik straks hen til ham og gav ham i alt 2-3 knytnæveslag, der ramte på siden af næsen, 

så han fik næseblod. Han blødte meget. Tiltalte sagde ikke noget. Selv forholdt han sig helt 

roligt. Han fik et slag eller spark i ribbenene af tiltalte, mens han lå i sofaen, og de andre 

prøvede at berolige tiltalte. Episoden stoppede, da han blev trukket væk af V1, der fik ham 

med sig. De flygtede langs stranden. V1 undersøgte vidnets ansigter for skader, men flygtede, 

da V2 kom løbende og gav ham adskillige knytnæveslag – måske 10-15 slag, der ramte ham 

ved venstre tinding. 
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Yderligere udspurgt af forsvareren har vidnet forklaret, at han selv hørte, at tiltalte og V3 

skændtes, men det var F2, der hørte det først. Han ved ikke, hvordan det gik til, at han blev 

slået af tiltalte ude på vejen. Han blødte inde i huset både på sit tøj og på sofaen. Foreholdt de 

fremlagte fotos fra Facebook har vidnet forklaret, at det nok skal passe, at han den 8. august 

2017 var sammen med X3 i en gummibåd. 

  

Tiltalte har i tilknytning til vidnets forklaring yderligere forklaret, at han ikke skændtes med 

sin kone inde i huset eller på vej derfra. Han er uforstående over for vidnets forklaring. 

 

V1 har supplerende forklaret, at tiltalte inde på efterfeststedet halede V3 hen over bordet – 

han ved ikke hvorfor. Tiltalte havde sagt, at han ville hjem, og han trak i V3. V3 så ud til ikke 

at ville med. Det var chokerende og voldsomt. Vidnet lagde ikke mærke til, om nogen sagde 

noget. Stemningen var ikke ophidset. 10-15 minutter efter at de var gået – tiltalte og V3 og 

vistnok også F1 og F2 – kom F1 tilbage. F1 sagde, at han var flygtet fra nogen, der var vred. 

Tiltalte kom lige i hælene på F1. Tiltalte sagde, at F1 skulle holde op med at følge efter ham 

og holde op med at nedgøre ham. Derefter gav tiltalte F1 knytnæveslag i ansigtet. F1s venstre 

kind fik en skramme og svulmede op, og der var blod på kinden. Som han husker det, stam-

mede blodet ikke fra næsen. F1 var i sofaen, og der var flere, der kom til og fik episoden 

stoppet. Vidnet tog F1 med, og de flygtede sammen fra stedet. De var chokerede. Efter at 

have gået langs stranden kom de til en vej, hvor de mødte V2, der angreb F1, som fik adskil-

lige knytnæveslag i ansigtet. Han husker ikke antallet, men vil tro, at det var 3-5 slag. Da 

vidnet prøvede at stoppe volden, sagde V2, at han også ville slå ham. V2 var med til efterfe-

sten, men var vist ikke i samme rum som tiltalte og F1, da tiltalte angreb F1. 

 

Yderligere udspurgt af forsvareren har vidnet forklaret, at han gik ud fra, at F1 og F2 ville 

hjem, da de forlod efterfesten. V3 kom lidt senere end tiltalte tilbage til efterfeststedet. 

Der har været talt meget om episoden inde i byen. Det har alle gjort, især dem, der var med 

til festen. Han har talt med F1, og de er kommet i tanker om noget efterhånden. Han har ikke 

talt meget med andre om episoden.  

 

Tiltalte har i tilknytning til vidnets forklaring yderligere forklaret, at han ikke var vred på sin 

kone, og at de ikke skændtes efter hans opfattelse. Han trak ikke sin kone hen over bordet. 

 

V2 har supplerende forklaret, at F1 til efterfesten sad ved siden af V3 og blev ved med at 

prøve at tale til hende og derved provokere tiltalte. Det var ikke første gang, de personer var 

ubehagelige over for tiltalte, fordi han er politimand. Tiltalte reagerede ikke. Tiltalte og V3 

holdt om hinanden, da de forlod stedet. V3 var først modvillig, men ville så godt med. Tiltalte 

havde forinden sagt flere gange til V3, at han ville hjem. Selv forblev vidnet på efterfeststedet. 
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Tiltalte kom tilbage og var lidt vred og fortalte, at han var blevet provokeret af F1 og vistnok 

også F2. F1 kom tilbage lidt senere. Der skete ikke noget, og F1 og V1 gik sammen derfra. 

Selv festede vidnet videre. 

 

Yderligere udspurgt af forsvareren har vidnet forklaret, at han ikke så blod på F1 eller i det 

hus, hvor efterfesten fandt sted. Han tror ikke, der var blod på sofaen, for der skete ikke noget 

i huset. Folk sad i sofaen. 

 

V3 har supplerende forklaret, at tiltalte ville hjem, og derfor gik hun og tiltalte hjem – hun 

husker ikke hvornår. De var ikke uenige om det. F1 og en kammerat stod udenfor – F1 ved 

havelågen og kammeraten ved noget krat – da hun og tiltalte gik. Mens de var på vej fra huset, 

begyndte tiltalte at tale om, at hun plejede at være ham utro – det havde F1 netop sagt til ham. 

Hun var uforstående, og de gik kortvarigt ind igen. Da hun og tiltalte igen var på vej hjem og 

var nået til et blåt hus, nærmede F1 og kammeraten sig. De sagde ikke noget, og tiltalte fik 

dem gennet væk. Kammeraten slog i den forbindelse ud med armene og sagde, at tiltalte havde 

givet ham et knytnæveslag, men det var ikke rigtigt, for der skete ikke noget. Hun ved ikke, 

hvorfor F1 og kammeraten fulgte efter dem eller blandede sig. Hun ville gerne tilbage til 

festen, mens tiltalte gik hjem. Hun ved ikke, om tiltalte havde det godt med, at hun ville 

tilbage, men han havde jo lige ændret mening, da F1 havde sagt, at hun var ham utro. Hun så 

ikke nogen vold overhovedet. Tiltalte slog ikke ud efter nogen på gaden. Hun husker ikke, 

om tiltalte kom tilbage til efterfesten, men hun ville have set ham i så fald. 

 

Yderligere udspurgt af forsvareren har vidnet forklaret, at hun er tidligere kollega til F1 og 

ved, at han er en stor løgner. Hun har beviser for, at F1 kan få nogen til at lave løgnehistorier 

og betale for det. Hun har fra en bekendt fået tilsendt noget, hvor F1, der havde en kæreste 

ved siden af sin ekskæreste, bl.a. skrev til kæresten, at han ville betale nogen for at holde øje 

med hende, at hun var en luder, og at hun ligeså godt kunne begå selvmord. 

 

F2 har supplerende forklaret, at tiltalte inde på efterfeststedet havde trukket V3 over gulvet 

for at få hende med hjem. Det var derfor, han og F1 fulgte efter dem ud. De kunne indhente 

dem, fordi de gik langsomt, mens tiltalte hev i V3. Da de nåede frem til tiltalte og V3, råbte 

de tiltalte an og bad ham stoppe. Tiltalte havde fat i V3, og situationen virkede voldsom. V3 

sagde ikke ret meget, men hun virkede, som om hun gerne ville væk. Vidnet stod med front 

mod tiltalte og med F1 bag sig. Han tog med et bestemt tag fat i den hånd, tiltalte holdt V3 

med. Tiltalte gik frem mod vidnet, der prøvede at holde ham på afstand og nærmest hoppede 

tilbage med F1 bag sig. Tiltalte slog ud efter F1 og forbi vidnet, og han ramte F1 3-4 gange 

med knytnæveslag. Han kunne ikke se slagene, men høre lyden af, at de ramte. Tiltalte sagde 

samtidig flere gange noget om, hvorfor F1 og hans bror hele tiden var ude efter ham. Vidnet 

prøvede at lægge sig imellem og skubbe tiltalte væk, så F1 kunne komme væk. Det lykkedes 
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til sidst. Vidnet kom ned at ligge, og han så, at F1 og tiltalte løb tilbage til efterfeststedet. Han 

fulgte hurtigt efter dem.  

 

Da han kom ind på efterfeststedet, så han, at F1 lå på sofaen, og at tiltalte var i gang med at 

slå ham med knytnæveslag, mens han holdt F1 fast. F1 fik måske 10 slag i ansigtet og på 

kroppen. 3-5 slag ramte i ansigtet. De var tre, der holdt tiltalte nede på sofaen, men tiltalte 

forsøgte fortsat at slå og sparke F1. Han husker ikke, at han skulle have set blod i huset, men 

det hele gik så hurtigt. Han så først blod i F1s ansigt, da han senere så ham i patruljevognen. 

 

Han tror ikke, at F1 gjorde tilnærmelser til V3 den aften. Han har tidligere set F1 og V3 på 

cafeen sammen, men det tænkte han ikke over, for de var jo venner. Han er ikke fra Nanorta-

lik, og han forlod byen 1-2 uger efter episoden. Han kender F1, men har kun talt meget lidt 

med ham om sagen. Han har ikke talt med de andre festdeltagere om, hvad der skete.  

 

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han siden den 1. januar 2018 

har været fastansat som timelærer på skolen. Han og V3 er stadig sammen, og der er ingen 

problemer mellem dem. De drikker kun sjældent alkohol. Hans far har fået konstateret kræft. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

På baggrund af de forklaringer, som vidnerne F1 og F2 har afgivet, og som underbygges af 

indholdet af politiattesten, er det bevist, at tiltalte har tildelt F1 flere knytnæveslag, mens de 

befandt sig på et stykke vej fra det hus, hvor de havde været til fest. Efter forklaringerne fra 

de samme vidner og V1 er det endvidere bevist, at tiltalte efter den første episode (forhold 1) 

fulgte efter F1 tilbage til huset, hvor han på ny tildelte F1 flere knytnæveslag i ansigtet, indtil 

andre festdeltagere kom til og fik standset volden (forhold 3). I det nævnte omfang er tiltalte 

skyldig i forhold 1 og 3. 

 

Ved fastsættelsen af foranstaltningen lægger landsretten på den ene side vægt på, at tiltalte 

har begået vold i form af flere knytnæveslag i ansigtet ad to gange, idet tiltalte fortsatte volds-

udøvelsen over for F1 på et andet sted, efter at den første episode var afsluttet. På den anden 

side lægger landsretten vægt på, at knytnæveslagene ikke har medført egentlige skader, og at 

den første episode fandt sted, efter at F2 og F1 var fulgt efter tiltalte og hans hustru og greb 

ind i deres uoverensstemmelser. Herefter, og idet tiltalte må antages at miste sit job som følge 

af sagen, kan foranstaltningen passende fastsættes til 60 dages betinget anbringelse i anstalt 

med en prøvetid på et år.  

 

T H I   K E N D E S   F O R   R E T: 
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Tiltalte T dømmes til anbringelse i anstalt i 60 dage. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes 

og bortfalder efter en prøvetid på 1 år på betingelse af, at tiltalte i prøvetiden ikke begår ny 

lovovertrædelse. 

 

 

Lisbeth Parbo 


