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oqaatigineqarpoq imaattoq  

EQQARTUUSSUT: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Kujalleq Qaqortumi 

ulloq 21. marts 2018. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U pisuusutut isigi-

neqarpoq pinerluttuerlerinermi inatsimmi § 86, imm. 1, tak. § 12, inoqammik toqutseriarneq, 

§ 90, imm. 2, navialisitsineq sisamariarluni, § 90, imm. 2, tak. § 12, navialisitseriaraluarneq, 

§ 88 nakuuserneq marloriarlugu, § 98 siorasaarineq, aamma § 113 pigisanik aseruineq unioq-

qutissimallugit. 

 

Unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarpoq ukiuni sisamani pineqaatissinneqarsimasunut inis-

siisarfimmiittussanngortinneqarluni. 

 

Suliareqqitassanngortitsineq 

Eqqartuussut taanna unnerluutigineqartumit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitas-

sanngortinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit uppernarsaasiilluni suliareqqi-

tassanngortitsinertut suliarineqarpoq. 
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Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmi uppernarsasii-

nermi inerniliunneqartup atuuttussanngortinneqarnissaanik aamma pineqaatissiissutip sak-

kortusaaffigineqarnissaanik. 

 

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik. 

 

Tigummigallagaaneq 

U tigummigallarneqarpoq suliap nunatta eqqartuussisuuneqarfianit suliarineqarnerani. 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit. 

 

Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 

Pinerliiviup allaatigineqarnerani suliami pisimasut pingajuanni (ilanngussaq F-1-1) ilaatigut 

ersersinneqarpoq: 

 

”Pinerluffik tassaavoq illu quleriiunngitsoq. Illu qisunnik sananeqarsimavoq aappaluttumik 

qalipaasigaalluni. 

 

… 

 

Illu inissisimavoq najukkami Saarloq B-[…], 3920 Qaqortoq.  

 

 

… 

 

Pinerluffiusup misssuiffigineqarnerani takuneqarsinnaapput igalaamernit, mappimi assini 

takutinneqartumi igalaaq aseqqukuminngaaneersut natermi TV-p ilisiviit aamma siniffiup so-

fanngortartup eqqaani. Aamma mappimi assini takutinneqarput natermi aagasinnerit. Sofap 

pingasuuttarissap ataani takuneqarpoq aallaat pumpgun imassanik siaruarterissut, eqqua napi-

nikoq. Imassanik siaruarterissut uppernarsaatissatut qulakkeerneqarpoq koster nr. 

 

1. imassanik siaruaterissut pumpgun kaliberia ilisimaneqanngilaq mann-

gertornisimanera pissutigalugu.  

 

koster nr. 1 suliami uppernarsaatissatut qulakkeerneqarpoq.  

 

 

Koster nr. 1 imassanik siaruarterissutip eqqua nassaarineqarpoq kiassaammi qulakkeerneqar-

lunilu suliami uppernarsaatissatut koster nr. 
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 2. aallaasip eqqua qisuk koster nr. 1. 

 

Koster nr. 2 suliami uppernarsaatissatut qulakkeerneqarpoq. 

 

 

Igaffiup mississuiffigineqarnerani nassaarineqarput nerriviup issiaviullu ataani imassat puui. 

Imassat puuat suliami uppernarsaatissatut qulakkeerneqarpoq.” 

 

Nakorsap politiinut uppernarsaataa I1-imut tunngasoq (pisimasoq 4, ilanngussaq E-1-1) er-

sersinneqarpoq, misissorneqarsimasoq Qaqortup napparsimmaviani ulloq 4. november 2017 

nal. 02.54. Oqaatigivaa ajoquserneq pisimasoq ulloq 3. november 2017 nal 17.00-ip missaani. 

Takuneqarsinnaasuni nasaarineqartut oqaatigineqarput: 

 

”Isaa talerperleq tilluusarpoq pullalluni isaalu aseruuttooqqalluni, ilisimajunnaaqqasimanngi-

laq, isiginera nalinginnaasuuvoq.” 

 

Nassaarineqartut pilersimapput piffissami oqaatigineqartumi oqaatigineqarnermissut. 

 

Nakorsap politiinut uppernarsartaa I2-imut tunngasoq, (pisimasoq 5, ilanngussaq E-1-1) er-

sersinneqarpoq, misissorneqarsimasoq Qaqortup napparsimmaviani ulloq 4. november 2017 

nal. 02.40. Oqaatigivaa ajoquserneq pisimasoq ulloq 3. november 2017 nal 17.00-ip missaani. 

Takuneqarsinnaasuni nasaarineqartut oqaatigineqarput 

 

”tilluusaq 0,5x0,5 cm aamma kilerneq annikitsoq niaqqumi tunuatigut. 

Kilerneq 0,5 cm aamma amialaterneq pukusuani saamiata tungaani kiinaata saamiata tungaa 

pullappoq. Saarnginik napisoqarsimanngilaq assammik eqissimasumik tilluneqarnermi kingu-

nerisaanik”. 

 

Nassaarineqartut pilersimapput piffissami oqaatigineqartumi oqaatigineqarnermissut. 

 

Paasissutissanik nalunaarusiami pisimasut arfernannut (ilanngussaq B-2-1) ilaatigut ersersin-

neqarpoq:  

 

”Pasineqartup U-ip ullumikkut Qaqortumi isertitsivimmiit anillatsinneqarnerani nal. 1725 kil-

lisiorneqarnissaanut pasilliuteqarfigineqarnissaanut atatillugu politeeqarfiliaannissaani, ka-

mippaani talerperlermi ulaniit nakkartpoq imassaq kal 22 seqqorneqanngitsoq aqerlua amma-

lorsagaq, messingimik puulik.  

Sakkunut imassaq kaliberikitsunut. 
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Nasaasaa innarlerneqanngilaq atorneqarsimananilu.  

 

…” 

 

Kosterapport 6. november 2017-meersoq (pisimasoq 6, ilanngussaq F-2-1) ersersinneqarpoq, 

suliamut makkua arsaarinnissutigineqartut. 

 

”1. Timmiarsiut, pumpgun kaliber 16 eqqoqanngi   

serie normoqanngi. Sofap ataani nassaarineqartoq najukkami, B […] i Saarloq angajoqqaavisa 

illuanni.  

2. Qulaani taaneqartup pumpgunip eqqua najukkami tassani kiassaammi nassaarineqartoq.  

3. imassap puua ataaseq igalaap ataani B […]-mi angajoqqaavini.  

4. Huawei mobiltelefon, qernertoq. Nunamut katanneqarsimasoq aqqusineeqqami B […]-ip 

tungaanut.  

5. 20 c. Smirnoff Vodka nunamut katanneqarsimasoq aqqusineeqqami B […]-ip tungaanut.  

6. qoorortuuaqqamut imassaq sølvimik qalipaatilik seqqorneqanngitsoq nunami/ivikkani nas-

saarineqartoq aqqusineeqqami B […] utoqqaat illuata tungaanut.  

7. qoorotuuaqaap imassaa sølvimik qalipaatilik seqqornikoq nassaarineqarpoq aqqusineeqqami 

nunami/ivikkani utoqqaat illuata tungaanut.  

8. timmiarsiutip imassaa qorsuk, seqqornikoq kaliber 16 nassaarineqarpoq qullersupp ataani, B 

[…]-ip tungaanut igissutikoq.  

9. Cigarettet puuat qorsuk nassaarineqarpoq majuartarfinni cementiusuni B […]-ip eqqaani.  

10. Aqerloq nassaarineqarpoq utoqqaat illuanni B […] I3-p ineeraani.  

11. Aqerloq nassaarineqarpoq I7-ip aamma I8-ip illuanni, B […]. 

12. Qoorortuuaraq manngertunisoq, halv automat qernertoq qernertumik plastikkimik eqqulik. 

Nassaarineqarpoq illup aappaluttup eqqaani tummeqqani.  

13. Qoorortuuaraq manngertornisoq caliber 22 imassaasivia imassamik imalik. Qoorortuu-

aqqao eqqua qisuk nassaarineqarpoq najukkami B […] Saarlumi inimut maserfiup eqqaani.  

14. Qoorortuuaraq manngertornisoq plastikkimik qorsummik eqqulik, meqqia Savage serie 

normoqanngi. Nassaarineqarpoq B […]-imi sinittarfimmi siniffiup ataani. Qoorortuuaqqap nas-

saarineqarnerani imassamik imassaasivia imaqarpoq. 

        15. Aallaasip imassaasivia imassartaqanngitsoq, nassaarineqarpoq B […]-mi narriviup qaavani.  

16.Træningsjakke qalipaataa Turkis FC Barcelona kaasarfiani qoorortuuaqqap imassai arfinil-

lit, sølvimik qalipaatillit. Nassaarineqarput B […]-imi siniffiup ataani.   

17. Timmiarsiut manngertornisoq kaliber 16, meqqeqartoqd ”CBC” serie normoqanngitsoq, 

nassaarineqarpoq Saarlumi Pilersuisup eqqaani.  

18. Qoorortooq sølvimik qalipaatilik, eqqua qermertoq napinikoq. Meqqia, Savage Axis 22-

250 REM Caliber Serie nr.: H 704792 

19. Microsoft smartphone qernertoq aamma Nokia mobiltelefon nutaanngitsoq qalipaataa qer-

nertoq/sølveq, pinerliisup pooqattaa, arnaata Saarlumiit nassiussaani nassaarineqartut.   
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Taamatullu nunatta eqqartuussisuuneqarfia mappenik assinik takutitsivigineqarput pisi-

masunut 3-11-imut tunngatillugu.  

 

Inuttut atugarisat pillugit 

U inuttut atugarisani pillugit nassuiaavoq, maannamut aalisartutut piniartutullu inuussutis-

sarsiortuusimalluni. Iperagaaguni kissaatigivaa kilisaatersulernissani. 10. klasse soraarumme-

ernertalimmik naammasinikuunngilaa taamanikkut pisoqarfiunermik. Ukiup ataatsip iluani 

qatanngutini arnat marlut annaanikuuvai tamarmik imminornikuugamik. Qatanngutai arnat 

pingasuugaluarput, pingajualli aamma imminornikuuvoq. 

 

Nassuiaatit 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut ilassutitut nassuiaateqarput unnerluutigineqartoq U 

aamma ilisimannittut I6, I7, I8, I9, I5, I3, I5 aamma I2.  

 

U ilassutitut nassuiaateqarpoq pakatsissutigisimallugu angajoqqaani imerlutik aallartimmata 

Qaqortumiit nunaqarfimmut uteramik. Neriorsuinikuugaluarput imerniarnatik. Nuanniil-

liuutigivaa angajoqqaami imernerat – nuannarinngilaa. Ulloq taanna nammineq imigassanik 

kimittuunik assigiinngitsunik imerpoq aalakuulerlunilu. Piffissami pisimasup nalaani pisut 

eqqaamasaqarfiginngilai. Eqqaamanngilaa angajoqqaani oqaluukkamigit. Piffissap ilaani X8 

ornippaa, taanna Qaqortumiuuvoq. X8-ip qatanngutigivaa nammineq angani. X8-nimiippoq 

nalunaaquttap akunneri 3-4-it, fiisterput imigassartorlutik. Nammierlu imingaatsiarpoq. Imer-

paat vodka anginerpaap tullia, snaps aamma immiaaqqat. Eqqaamanngilaa X8-ip illuata qi-

mannerata kingorna qanoq pisoqarnera. 

 

Angerlaraluarpoq matukkullu silarlikkut sivisuumik kasuttoqattaarluni, angajoqqaavisali 

matu ammarusunngilaat. Oqaluutinngillat nammineq illup silataaniikkami. Illu kajallappaa 

noqqaavigalugillu matu ammaqqullugu. Naluvaa qanoq oqarnersut, kisianni kusakkisaanngil-

lat. Igaffimmi issiapput immiaarartorlutik. Takusinnaavaannilu. Ruujorimik savinermik 

tigusivoq taavalu eqqaamanngilaa tamatuma kingorna susoqarnersoq. Pisimasut pingajuanni 

mappimi assi nr. 16-imik takutitsivigineqarluni, ilanngussaq 1-1-1, U nassuiaavoq, assimiit-

toq tassaasoq angerlarsimaffimminni igalaaq. Igalaaq ruujorimik saviminermik 

aserorneqarsimasinnaavoq. Eqqaamavaa ruujori savimineq tigummillugu, eqqaamanngilaali 

ruujori atornerlugu. Pisimasut tallimaanni mappimi assi nr. 1-imik takutitsivigineqarluni, 

ilanngussaq 1-1-1, nassuiaavoq, assimiittoq anaanagalugu. Naluvaa qanoq ililluni ajoqusersi-

manersoq. Issuaaffigineqarluni pisimasut arfernanni, ilanngussaq B-2-1, nassuiaavoq, 

eqqaamallugu kamippamminiit aallaasip imassaa nakkarmat. Naluvaa qanoq ililluni aallaasip 

imassaa kamippamminut pisimanersoq. Tigusarineqarnermi kingorna kamippani peer-

nikuuvai. Kamippani ateqqilerlugit aallaasip imassaa malugivaa taannalu politiimut tunni-

uppaa. Issuaaffigineqarpoq killisiorneqarnerminit ulloq 4. november 2018 (pisimasoq 3, 
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ilanngussaq C-1-1, immikkoortoq siulleq): ”Pasineqartoq pisuunerarpoq pisimasunut pasil-

liutigineqartunut nassuiaallunilu pasilliutit eqqaamalaarlugit maannakkut immikkut ilisima-

titsissutigineqartut”. Nalunaarusiamilu allanneqarsimasutut nassuiaasimanini upper-

narsarpaa. Eqqaamavaa aallaasersornermut pasilligaanini isumaqaranili taamanikkut pisi-

masumut pisuunerarsimaluni. 

 

I6 ilassutitut nassuiaateqarpoq, siullerpaamik U takugamiuk pisimasumut pineqartumut ata-

tillugu imeqarfiup eqqaatigut nuivoq timmiarsiummik tigummiarluni. Gassiisivik imeqarfillu 

imminnut qanittunnguupput. Eqqartuussisoqarfimmilu nassuiaatigisimasami sinneri eqqor-

tumik issuarneqarput. 

 

Ulloq taanna U takoqqaaramiuk nal. 15:00-p missigivaa. Tamatuma nalaani U sissami putta-

sut eqqaanni fiistertoq. Puttasuni aalisartut umiatsiatik iluarsaassinnaavaat. U-p imigassamik 

tuniniaraluarpaani namminerli qujaannarpoq. Arlallit tamaaniipput, U aalakoorpoq, tamaani-

ittut sinneri aalakooratik. 

 

Pisiniarfik ammatilugu takuvaa U pisiniarfimmiittoq. Niuertitsisoq, X8 aalakoortorujus-

suuvoq. Namminerlu X8-imut oqarluni pisiniarfimmi niuertitsisinnaanngitsoq taama 

aalakoortigaluni. Eqalugaarsunni niuertumut sianerpoq, taassumalu noqqaaffigivaani X8-

imiit matuersaatit tigoqqullugit pisiniarfillu parnaaqqullugu. Tamatuma nalaani U imigassa-

nik kimittuunik pisiniarpoq. Noqqaavigineqarnermisut pisiniarfik parnaarpaa matuersaatillu 

I5-imut tunniuppai, taassuma niuertumut tunniunniassammagit taanna takkuppat. Nammineq 

pisiniarfimmi ullup affaa sulisarpoq. 

 

Kingorna ullup ilaani takuvaa U imeqarfiup eqqaani, kingorna nueqqippoq gassiisiviup 

eqqaatigut. U nipiliorpoq nillialluni, namminerli eqqaamanngilaa qanoq oqalunnersoq. U 

soorlumi kamappaluttutut nipeqarpoq. Namminerlu sukkasuumik eqqarsariarpoq qulliillu 

qamillugit, kisianni fjernsyni ikumatiinnarlugu. Namminerlu aniniaraluarpoq U eqqissisari-

artorniarlugu, isersimaannarlunilu takugamiuk U sakkumik tigumiartoq. Takutitsivigineqar-

luni assinik ilanngussat normuinik normulersorneqanngitsunik nr. 1-3, 9. november 2017-

imeersunik, suliami pisimasoq 9-mut tunngasunik, ilisimannittoq nassuiaavoq, assip qulaani 

talerpiata tungaani imeqarfik takuneqarsinnaasoq, illutaatalu teqeqqua takuneqarsinnaalluni. 

Nipimik tusaasaqarpoq igalaakkullu itsuarluni. Nammineq illumi iluaniippoq, assi nr. 1-mi 

takuneqarsinnaasoq illu tungujortoq. Illumini qeqarpoq itsuartorluni igalaakkut avannamut 

sammisukkut. Takuvaa U imeqarfimmiit gassiisiviliartoq. U gassiisiviup eqqaanut pivoq 

namminerlu illumi tungaanut timmiarsiummik igeriarluni. Namminerlu imatut paasivaa U 

tungiminut igeriartoq, tassami igalaaq aserormat. Ataasiarluni igittoqarpoq. Isumaqaraluar-

porlu U illuminut isissasoq sakkuanik arsaarniarlugu, kisianni U allakkut ingerlavoq. An-
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nilaangavoq, kisiannili iluamik nassuiarsinnaanagu qanoq misigisimanini. Nipitoorujus-

suuvoq. Illumi kisimiippoq ajoqusertoqanngilarlu. Assip sinia aserorpoq imassallu amer-

soortaanit nalunaaqutaq eqqorneqarpoq. Illup iluani imassat amerlasoortat igalaamerngillu 

aseqqui amerlasoorujussuupput. Sissamut qimaavoq tankeqarfiup innaallagissiorfiullu 

tungaanut. I7-i illumi silataaniittoq ornippaa. I7-ip illuanut isereerluni sajuttuinnanngorpoq 

qarngalu panerluni. I7-imiitillutik tusaasinnaavaat U arlaleriarluni seqqorpallattoq naluaali 

qasseriarluni igeriarnersoq. 

 

I7 ilassutitut nassuiaavoq siullermik tusaallugu U-p angajoqqaami illuani igalaanik aserorte-

rerpaluttoq. U nilliavoq kamappalulluni kisianni tusaanngilaa qanoq oqalunnersoq. U an-

gajoqqaami illuta tungaanut arlalialunnik igeriarpoq kingornalu qoorortooq tigummiarlugu 

pisulluni. Takuvaa qoorortuuaraq. Takunngilaa U-p iginnera kisianni igeriarpallanneri tusaa-

vai. 

 

Takutitsivigineqarluni mappi assit pisimasut qulinganni F-1-1 nassuiaavoq, assimi taku-

neqarsinnaasoq nammineq illuni. Inuk assimi takuneqarsinnaasup illumiit ungasissusia, U 

taamatut inissisimasimavoq. Inuup taassuma tungaanut illumiit 15 meterit missaaniippoq. Il-

lup iluaniipput inuit pingasut, eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigineqarsimasutut. Illup ilua 

imappoq, ini igaffittalik aamma sinittarfik ataaseq. I6 nammineq illuminiit qimaasimavoq 

timmiarsiummik illup tungaanut igittoqarmat. U angajoqqaami illuaniit ammukarpoq utoq-

qaat illuata tungaanut. Tamatuma nalaani I7 illumi silataani qeqarpoq. Siullermik takoq-

qaanngilaa U-p qorortuumik tigumiarnera. Nammineq silatiminiitilluni illup igalaavisa 

tungaanut qoorortuuaqqamik igittoqarpoq. Igalaaq igiffitinnermiit putoqarpoq, illullu iluani 

natermi aqerlumik nassaarput. Tusaasinnaavaa U illumi silataani igippallattoq. Tusaasinnaa-

vaa igippallaqqittoq ammukartilluni. Tusaava U igippallattoq kisianili taamaaliornera taku-

nagu. 

 

Issuaaffigineqarpoq politiinit killisiuinermik ulloq 3. november 2017 (pisimasoq 10, ilann-

gussaq D-1-1, qupperneq 2, immikkoortut aappaat): ”A igaffimmi pisutsinnani aper-

sorneqartup takuvaa A utoqqaat illuata tungaanut ingerlasoq qoorortuumik nassataqarluni, 

kingornalu A utoqqaat illuata igalaavisa tungaanut aallaavoq. A inuit tungaannut aallaannit-

tutut isikkoqanngilaq. Aperineqarluni apersorneqartoq isumaqarpoq A katillugit tallimanik – 

arfinilinnik igissimasoq.”Uppernarsarpaa taamatut politiinut nassuiaasimanini. Eqqaa-

manngilaa oqarsimanerluni, inuit tungaannut aallaannittutut isikkoqanngilaq. Takunngilaa U 

inuit tungaannut aallaammik silussimanersoq. U isigalugu nakkutigivaa takuvaalu U-p 

qoorortooq tigummiaraa. 
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I8 ilassutitut nassuiaavoq, pisimasut qulinganni mappi assini 9. november 2017-meersumi 

assi nr. 1 ilanngussap normuanik normulerneqanngitsoq assimiittoq illu namminneq illor-

ivaat, tassani uinilu I7 najugaqarput. Katillugit inuit sisamat illup iluaniipput. 

 

Ullumiummat siusinnerusukkut U ilagivaa. Angerlareerami nal. 1700 missaani takoqqinngi-

laa. Igalaaminniit takusinnaavaat U-p angajoqqaavisa illuat utoqqaallu illuat. U aalakoornerit 

tamangajaasa taamaattarpoq. Nunaqarfeeqqaminni suna tamarmi ersiinnarpoq. Igalaaminer-

paluk tusaavaa qisummullu kasuttorpalunneq. Sinittarfimmiit U takuvaa. Nalunngilaa taan-

naasoq, illuat U-p najugaqarfigisaa namminneq illuminnut qanittuararsuummat. Tamatuma 

nalaani silami pigisanik eqqaavoq. Tamatuma kingorna ulloq taanna takoqqinngilaa. 

 

Nipinik tusaasaqarpoq, igeriarpallannertut nipaqartunik, kinguninngua I6 imminnut iserpoq. 

Takkukkami I6 oqarpoq soralussani timmiarsiummik igalaaminnut igissimasoq. Pissangaler-

put uninngasinnaajunnaarlutillu. Piffissap ilaani I7 illumiit anillappoq susoqarnera alakkar-

terlugu. Silateerannguaminniippoq U-lu takunngilaa. I7 anillappoq I6 takkummat. Sivitsu-

laartoq U namminneq illumi tungaanut igeriarpoq. Nalunaaqutaq 1800-ip missaani tungimin-

nut igippoq. Inimi sofami igalaap qanitaani issiavoq. Tassani issiatilluni siorpallammik 

tusaasaqarpoq. Igalaarlu igittoqarneranit putuneqarluni. Tuparujussuarpoq silaarullunilu. Si-

lattorpoq igaffimmiilluni. Aqaguani igalaamerngit aseqqui nassaarivaat aammalu illumi aqer-

lumik nassaarlutik. 

 

U tungiminnut igikkami namminneq illumi ataattungaaniippoq. Kingornalu utoqqaat illuata 

tungaanut igippoq. Igeriarmat takunngilaa, igeriarnerili tusaavai. Igalaakkut itsuanngilaq 

taamak annilaarnartigisoq. Arlaleriarluni igittoqarpoq – 10-11-it missaanni, iginnerit suup 

tungaaneerneri naluvai. Timmiarsiummik igikkami allatut nipeqarpoq. Qoorortuuaqqatut ni-

pilik atorneruvaa.  

 

 

I9 ilassutitut nassuiaavoq, ulloq taanna U naapissimallugu ataatsip qaangilaaraa oqaluffiup 

eqqaani. Nammineq qummukarluni U ammakartoq. Tamatuma nalaani allanartumik malugi-

niagaqanngilaq. U oqarpoq: ”kammagiitta”. 

 

Kingorna pingasoriarluni igerpallak tusaavaa. Naluaalu susoqarnersoq. Igeriarneq siulleq tim-

miarsiummeerpoq. Utoqqaat illuata qulinnguani pivoq. Namminerlu tamatuma nalaani igaf-

fimmiilluni. 
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Takutitsivigineqarluni mappi assit pisimasoq 11, ilanngussaq F-1-1, nassuiaavoq, assi nr. 1-

miittoq illu angajuata illorigaa. Illup iluaniitilluni igippallak tusaavaa. Angerlamut iseqqam-

merluni ungasissumiit qoorortuuaqqamik igippallappoq. Igerianerit pingajuat utoqqaat illuata 

eqqaani arlaanni qulaaninngaaneerpalulluni. 

 

Aamma angajuata illuanut igittoqarpoq illup iigaa putullugu. Iginneq majuartarfinneersimas-

saaq. Inummik igittumik takusaqanngilaq.  

 

Torsuusamut anillapallappoq silataanilu inummik takusaqarani. Qulleq ingerlaannaq qamis-

simavaa illumut iserlunilu. 

 

Assi nr. 2 aamma nr. 3-mi takuneqarsinnaapput silataaniit aallaanninnermi putut aamma assit 

4 aamma 5-imi qaliani ineeqqami aallaanninnermi putu. Nammineq ataaniippoq igittoqarmat. 

Angujua ataani ingilluni fjernsynimik isiginnaartoq. Assi nr. 6-mi takuneqarsinnaavoq aqer-

loq nassaarineqartoq. Aqerloq nassaarivaa tutisooramiuk. 

 

Eqqartoqarnerani U takunngilaa. Oqaatigeriikkanilu igeriarnerit taakkua pingasut tusaavai. 

 

I5 ilassutitut nassuiaavoq, I4 aamma I3 isumaqatigisimallugit unnukkut namminermini 

nereqatigiissallutik. Namminermini nereqatigiittarput. Utoqqaat illuanni nr. 5-mi najugaqar-

poq. Enok marsersimavaa, tassa U aalakooraangami eqqissisimajuaannarneq ajormat. An-

galaartarpoq nipiliorluni. 

 

Piffissap ilaani I4 anillappoq sodavandimik aallerluni. Nammineq isumaqarluni anillattoq 

asakkiartorluni. Perusuersartarfik torsuusamiippoq matut sisamaanni. Nammineq aamma 

asakkiartorniarluni anillanniarluni.  

Matukkut anileruttorluni I4 uterpoq. Ilummut inaanut ajappaa. I4-p oqarfigaani matu 

parnaaqqullugu, U-p aallaangajassimammani. Takusimavaa U igittoq. U silataani qeqarpoq 

qullersuup ataani. I4-lu uffarfiup silataaniissimavoq igittoqarmat. 

 

Takutitsivigineqarluni mappe assit pisimasoq 10-mi assi nr. 19-21, ilanngussaq F-1-1, I7 nas-

suiaavoq pisimasoq 8-mut atatillugu, inimini igalaap tungaanut igittoqarsimasoq. Takunngi-

laa iginnerit eqquineri nammineq tununngagami, kisianni seqqornera tusaavaa. Natermut in-

gipput eqqortikkumanatik. Igalaakkut silammut itsuanngillat. Inimi tungaanut igittoqarnerani 

misigisimavoq imminut illersoriarsinnaanani. Aamma pingaartumik toqqissisimanani matu 

silarleq parnaarneqanngimmat. Pisimasoq assorujussuaq aalassassutigeqqavaa. 
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Politiit takkutereermata paasivaa aamma qatanngutimi arnap inaata tungaanut igittoqarsima-

soq. Taassuma inaa illup ilaani illuatungaaniippoq. Taassuma inaanukartillutik takuvaa 

igalaaq aserorsimasoq, aamma nateq putusimasoq. 

 

I3 ilassutitut nassuiaavoq, I4 utoqqaat illuanni sulisuuvoq. Tassanilu ukiut arlallit sulisimal-

luni. Nereqatigiittussaappullu I5-mi. Nammineq tusaanngilaa igittoqarsimanera, kisianni I4 

oqarpoq U-p aallaariarsimagaani, aamma nujaasa siui aalasimasut. I4 I5-p inaanut utereermat 

matu matuvaat qulliillu qamillugit. Taava U igeqqippoq, tassani igalaaq aserorneqarluni. 

Inimi issiapput annilaangallutik tuparujussuaqqallutillu. Isumaqarlutik U-p toqunnialeraatik. 

 

Nammineq aamma illumi tamatumani najugaqarpoq, aamma U matuminut igissimavoq taan-

nalu putusimavoq. I5-miitilutik nammineq iniminut igissimassaaq. Igittoqarnera tusaanngi-

laa. I5 illumi tassani illuatungaani najugaqarpoq namminerlu illuatungaaniilluni. U illumut 

iserniarsarinngilaq. Tusaasinnaavaat saneqquppallattoq. 

 

 

I4 ilassutitut nassuiaateqarpoq, utoqqaat illuanni sulisuulluni, 08.00-miit 10.00-ip tungaanut 

sulisarpoq aamma 17.00-miit 18—ip tungaanut. Unnuk taanna I5 I3-lu nereqatigivai. Taak-

kua utoqqaat illuanni najugaqarput. Silataani perpalummik tusaasaqarpoq. Isumaqarluni inu-

usuttuaqqat pinnguarpaluttut. Soqutiginngilaalu igerpallammik tusaanissami tungaanut. 

Pingasunik igippattoqartoq tusaavaa, sakkumit ataatsimiit tamarmik pillugtik. 

 

Nerillutik issiatillutik igerpallammik tusaasaqarput, soqutiginngilaa, tassami nunaqarfiup 

eqqannguani puiseqartarmat. Immaqa pingasorarluni igippallattoq tusaavaa. Aallaqqaammut 

igippallannerit ungasissumeerpalullutik. 

 

Igaffimmi imiutini qimassimavaa anillapporlu aaniarlugu. Imeq tigunngilaaluunniit, tassami 

igalaaq saneqquttussaallugu nutsamini siui aalapput. Igerpallammik tusaasaqanngilaq, kisia-

nni anorimit pisinnaanngilaq, tassami igalaat tamarmik matoqqammata aammalu suer-

soqarani. Igalaakkut silammut itsuarpoq takuaalu U qulaatungiminni nikorfasoq. Sakkuminiit 

imassaq anillatsinniarsarivaa nutaamik immerniarlugu. Iginnera takunngilaa kisiannili 

kingornatigut igereerneratigut takuvaa sakkuni passukkaa. Tamatuma nalaani sakkua taku-

vaa, taanna tigummiaraa. Imminiit ungasigani nikorfavoq. Namminerlu tuparujussuarpoq, 

eqqaamanngilaa qanoq ililluni I5-p inaanut isersimanerluni. Aatsaallu silattorpoq I5-p inaanut 

pigami. Namminerlu I5-p inaaniippoq igalaavinut igittoqarmat. I5 oqarfigivaa natermut in-

gissallutik. Tamatuma kingorna I5-p natiani issiapput politiit takkunnissaasa tungaannut. 

Tuparujussuaqqavoq aalassassimallunilu. 
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Takutitsivigineqarluni mappe assit pisimasoq 7-mi assi nr. 1, ilanngussaq F-1-1, I4 nas-

suiaavoq, aatsaat U takusimallugu igeriareermat. Isumaqarsimagaluarlunilu inuussuttunik al-

lanik ilaqarasugalugu. Assimi politiip nikorfaffiata nalaniippoq. U-p takusinnaavaani torsu-

usami tassani qulleqarmat. Silatiminni taarsilerpoq kisianni suli ima qaamaneqartigaluni nam-

mineq takusinnaallugu. Silap qullersui ikeqqammerput sakkortussusissartillu tamak-

kingajaqqallugu. Ulloq taanna igittoqarnerani aqerloq takunngilaa kisianni kingusinnerusuk-

kut suliartorami nassaarivaa. Sukkanerulaartumik ingerlasimagaluaruni toqussimassagalu-

arpaani. Illumut iserniarsarinngilaq. 

 

I4 issuaaffigineqarpoq politiinut nassuiaatiminik killisiuinermi ulloq 4. november 2017 (pisi-

masoq 7, ilanngussaq D-1-2, qupperneq 3, immikkoortoq siulleq): ”Oqaatigivaa suli sila ima 

qaamatigisoq 100%-imik qularnaatsumik ilisarisinnaallugu inuk silatiminniittoq U-iusoq.” 

Uppernarsarpaa taamatut politiinut nassuiaasimanini. 

 

Issuaaffigineqaqqilluni ilanngussamik taasuminnga, qupperneq 2, immikkoortut aappaannik. 

”Ingerlaannaq eqqarsarpoq nutsani aalammata, suermit pisinnaangitsoq nalunnginnamiuk 

utoqqaat illuanni matut igalaallu tamarmik matoqqasut.” I4-ip oqaatigivaa, nassuiaasimalluni, 

suernermit pinngippat soormi nujai aalassappat. 

 

I2 ilassutitut nassuiaavoq U taaneqartartoq […] imaanngitsoq […]. Ulloq taanna imigassar-

tulaarsimapput kisianni arriitsunnguamik imerlutik. Imeraangamik U-p nereqatigerusunneq 

ajorpaatik. Ingerlagamilu isumaluppasilluni. Kingusinnerukkut uterpoq skaavik ammarlugu, 

tassaniipput imassat aallaasillu. Taava ingerlavoq, 5 minutsillu qaangiuttut uteqqilluni 

igalaarlu aserorlugu. Naluvaa sooq igalaaq aserorneraa. Illup isaariaa matu parnaaqqanngilaq 

U illumut utermat. Matortik parnaarneq ajorpaat. 

 

Igalaaq timmiarsiummik aserorpaa. Igalaamut igerianngilaq, kisianni aallaammik igalaaq 

anaavaa igalaartaa aserorlugu. Takuvaa igalaakkut isertoq. Nammineq ersilerpoq igalaakkullu 

isernerani nammineq silaarussimavoq. Paasinngilaa qanoq nillianersoq. Alassassimarpisip-

poq kamallunilu. 

 

Mappe assinit takutitsivigineqarpoq pisimasoq 5-imi, ilanngussaq F-1-1 assi nr. 3, I2 nas-

suiaavoq nalullugu assimi kilernini qanoq ililluni pisimanersoq. Ulloq taanna kilerpoq sulilu 

qileroqarpoq. 

 

Silattoqqikkami qimaalersimavoq malippaanilu timmiarsiut tigummillugu. Sakkortuumik 

anaariarpaani attoqqillaannarpaanili. Niaqqumi tunuatigut aanaarpoq. 

U illumit anillatsiarnerani uia oqarpoq qimaaffissaqaraluaruttatoq. Uia aamma ersivoq. Iik-

kamiittut matuersaatit takuaat. Kavaajatik matuersaatillu tigoriarlugit illumi aappaanukarput. 



 12 

Illup aappaa qanittuararsuuvoq immaqa 5-10 meterinik ungasitsigaluni. Minutsit 10-15-it 

qaangiuttut isereernermi kingornatigut ungasissumit igippallak tusaavaat. Qimmeq qilulerpoq 

arpallutillu anipput. 

 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Pisuunermik apeqqut 

Eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutai tunngavigalugit pisimasuni 1-miit 5-mut pisuunermik 

apeqqummi eqqartuussisoqarfiup aalajangigaa atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutigisai tunngavigalugit, nunatta eqqartuussisuuneqarfia 

isumaqataavoq, unnerluussisussaatitaasut uppernarsigaat, U ulloq 3. november 2017 nal. 

17.45-p aamma 17.50-ip missaani nunaqarfimmi Saarluni angalaarsimammat illullu inullit 

arlallit igiffigisarlugit, inui angerlarsimasut, suliami pisimasuni 8-miit 11-mut oqaatigineqar-

neratut. 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia naliliivoq tunngavigineqarsinnaasoq pisimasut aallaasersor-

nermi aallartissimasut utoqqaat illuata B-[…]-ip eqqaani unissimallunilu B […]-ip eqqaani 

pisimasullu ataatsimut piffimmi tassani pisimasut, U-ip piaraaluni Saarlumi innuttussaasut 

arlallit ulorianartorsiortissamallugit. Taamaattumik nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqar-

poq tunngavigineqarsinnaasoq U-ip naatsorsuutigisimassagaa I3 angerlarsimaffimminiissi-

massasoq utoqqaat illuata tungaanut siullerpaamik igeriarnermini. Taamaattumik nunatta 

eqqartuussisuuneqarfiata atuuttussanngortippai eqqartuussisoqarfimmit suliami pisimasut 6 

aamma 8-11 pisuunermik apeqqutinut aalajangerneqarsimasut. 

 

Taamatuttaaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiata uppernarsineqartutut isigivaa U ataasiarluni 

igissimasoq utoqqaat illuata avannamut kitaanut sammisortaani igalaamut isaarissap eqqaani-

ittumut, suliami pisimasoq 7-mi oqaatigineqartutut. Naammattumilli qularnaatilimmik upper-

narsineqanngilaq U-ip siunertarisimagaa I4-ip toqunnissaa. Tamatumani ilaatigut tunngavigi-

neqarpoq uppernarsaasiisoqareerneratigut tunngavigisariaqarmat, U-ip periuseq taanna ator-

simagaa igeriarnermi I4 attoqillanneqarfigisaa igeriarnerit sinnerini piffissami tamatumani 

igittarnermini. Taamaalilluni I4 ilaatigut nassuiaateqarpoq, ataasiarluni igalaap tungaanut 

igittoqartoq, taanna nammineq saneqqussimavaa torsuusakkut utoqqaat illuata igaffianukar-

tilluni. Igeriarnerup tamatuma kingornatigut U ingerlaqqippoq I5-ip inigisaata tungaanut.  

 

 

Ilisimannittutut apersorneqartut tamarmik assigiiaartumik nassuiaatigivaat, tusaasinnaasimal-

lugu U nunaqarfimmi angalaartoq amerlanngitsunillu igeriartarsimasoq. Paasissutissat igeri-

arnerit qassiunerinik sanilliukkaanni illut igeriarnermi eqqorneqartut, tunngavigineqartari-

aqarpoq illut ataatsimik igiffigineqartarsimaneri, tamanna aamma assinut takutinneqartunut 
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naapertuuttuuvoq. Assit atorneqartut tunngavigalugit aamma tunngavigineqartariaqarpoq an-

nerusumik illut igalaavinut igittarsimammat. 

 

Taamaattumik aallaasersorneq I4-ip imassamik atoqqillatsiffigisai assingupput aallaasersor-

nernerit sinnerinut, U-ip najugaqartunut ulorinartorsiorfigititaanut. Aamma nunatta 

eqqartuussisuuneqarfiata qularnartutut isigivaa U-ip B […]-ip torsuusaanut igeriarnermini I4 

takusimassaneraa. Suliami paasissutissat piffisamut pinerliiviusumut tunngatillugu isu-

maqarnarpoq U sivikitsumik uninngasimassasoq igalaanut igeriarami illup saneeqqunnerani 

nunaqarfimmi angalaarnermini. Nalorninaatsumik oqaatigineqarsinnaanngilaq U-ip ilummut 

torsuusamut isigisinnaasimassanersoq I4-ip sumiiffianut, qaamarneq tamatuma nalaani pis-

sutigalugu. 

Taamaalilluni U inoqammik toqutseriarnermut pinngitsuutinneqarpoq, pisimasorlu 7 tunnga-

tinneqalerluni pinerluttulerinermi inatsimmi § 90, imm. 2, ulorianartorsiortitsinermut. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

U pisuusutut isigineqarpoq inummut uloriarnarluinnartumik pinerluuteqarsimasutut, Saar-

lumi inuit najugaqartut arlallit annertuumik ulorianartorsiortinneqarnerisigut inullu ataaseq 

qoorortuuaqaap imassaanik eqqorneqangajalluinnarsimalluni. Ilisimannittut nassuiaateqarput 

pisimasoq pillugu pinerata nalaani aamma kingornatigut sakkortuumik attorneqarsimallutik 

taakkua inuunerminnik navianartorsiortinneqartutut annilaangatinneqarlutik. 

 

Tassunga atatillugu sakkumik atornerluineq isigineqartariaqarpoq nalinginnaasumik kalaallit 

piniarnermik ileqqutoqaannik akornuusiinerummat, inuiaqatigiinni amerlasuut akornanni 

pingaartinneqartumi. 

 

Inuiaqatigiit innimigineqarnissaat pillugu pingaaruteqarpoq U-ip eqqartuunneqarnissa sivis-

unerusumik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. Nunatta 

Eqqartuussisuuneqarfiata inuttut atugarisai pissutsilluunniit allaat tunngavigisinnaanngilaat 

sakkukillisaatitut atussallugit, taamaattmik pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq ukiuni 

marlunni pineqaatissinneqarsimasnut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik. 

 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U eqqartuunneqarpoq ukiuni marlunni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortinneqarluni. 

Suliami aningaasartuutigineqartut naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 
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***  

 

 

Den 19. september 2018 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 106/18 

(Kujalleq Kredsrets sagl.nr. 

268/2018) Anklagemyndigheden 

 (J.nr.5502-97703-00114-17) 

 mod 

 T 

 Født den […] 

 (advokat […], Nuuk 

 j.nr. 2004119) 

 

afsagt  

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

Dom i første instans blev afsagt af Kujalleq Kredsret i Qaqortoq den 21. marts 2018. Ved 

dommen blev tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 86, stk. 1, jf. § 12, 

forsøg på manddrab, § 90, stk. 2, fareforvoldelse i fire tilfælde, § 90, stk. 2, jf. § 12, forsøg på 

fareforvoldelse, § 88 vold i to tilfælde, § 98 trusler, og § 113 tingsbeskadigelse.  

 

Tiltalte blev idømt 4 års anbringelse i anstalten for domfældte.  

 

Anke 

Denne dom er anket til landsretten af tiltalte. For landsretten har sagen været behandlet som 

bevisanke. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens bevisresultat og skærpelse af 

foranstaltningen. 

 

T har påstået frifindelse. 

 

Tilbageholdelse 

T har været tilbageholdt under landsrettens behandling af sagen. 
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Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende sagsfremstilling 

Af gerningsstedsbeskrivelse vedrørende sagens forhold 3 (bilag F-1-1) fremgår blandt andet: 

 

”Gerningsstedet er en 1 plans hus. Huset er opført af træ og malet rødt.  

 

… 

 

Huset er beliggende på adressen Saarloq B-[…], 3920 Qaqortoq.  

 

… 

 

Ved undersøgelsen af gerningsstedet kunne ses, at der var knuste glasskår, som stammer fra 

de knuste ruder som vist i fotomappen, på gulvet omkring TV reolsystemet og sovesofaen. 

Der var ligeledes blodpletter på gulvet, som blev taget med fotomappen. Nedenfor 3 mands-

sofaen blev der observeret en haglspreder Pumpgun, hvor kolben var knækket. Haglsprederen 

blev sikret som bevismaterielle og sikret som koster nr.  

 

 1. haglspreder pumpgun ukendt kaliber pga. 

rusten  

 

koster nr. 1 blev sikret som bevismateriel for sagen.  

 

Kolben til koster nr. 1. haglsprederen, blev fundet i radiatoren og blev sikret som bevis og 

sikret som koster nr.  

 

 2. kolben af træ til koster nr. 1.  

 

Koster nr. 2 blev sikret som bevismateriel for sagen.  

 

Ved gennemgang i køkkenet, blev der observeret en patronhylstre under bordet og stolen. 

Patronhylstret blev sikret som bevismateriel for sagen.” 

 

Af politiattest vedrørende V1 (Forhold 4, bilag E-1-1) fremgår, at han er undersøgt på Regi-

onssygehuset i Qaqortoq den 4. november 2017 klokken 02.54. Han angav, at skaden var sket 

den 3. november 2017 omkring klokken 17.00. Under objektive fund er anført:  
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”Det er en blodansamling rund i hø øje og hævelse omkring hø øjen og kronisk øjen infektion, 

ikke været bevidtløse, normal syn.” 

 

Det forefundne kan antages at være fremkommet på den angivne tid og på den angivne måde.  

 

Af politiattest vedrørende V2 (Forhold 5, bilag E-1-1) fremgår, at hun er undersøgt på Regi-

onssygehuset i Qaqortoq den 4. november 2017 klokken 02.40. Hun angav, at skaden var sket 

den 3. november 2017 omkring klokken 17.00. Under objektive fund er anført:  

 

”en blodansamlig 0,5x0,5 cmog en lille sår på bag side i hovedet  

en sår 0,5 cm og hud afskrapning tæt på nakken venst. hævelse i ve side i ansigt.  

Ingen knogler fraktur  

efter at hun blivet slået med knytede hånd” 

 

Det forefundne kan antages at være fremkommet på den angivne tid og på den angivne måde. 

 

Det fremgår af oplysningsrapport vedrørende forhold 6 (bilag B-2-1) blandt andet: 

 

”I forbindelse med udtagelse af detentionen af sigtede, T i dag fra detentionen i Qaqortoq kl. 

1725 for transport til stationen ifm. afhøring og sigtelse, faldt der fra hans højre sko’s inder-

såle, 1 stk. uanskudt patron kal. 22 med lysebrun afrundet projektil, messing hylster.  

 

Patronen er for våben med lille kaliber.  

 

Hænghætten er intakt, og ubrugt.  

 

…” 

 

Af kosterrapport af 6. november 2017 (Forhold 6, bilag F-2-1) fremgår, at følgende genstande 

er beslaglagt under sagen: 

 

”1. Haglgevær, pumpgun kaliber 16 u/skæft uden serie nr. fundet under sofaen, på adressen, 

B […] i Saarloq hos forældrenes hus.  

2. Træ skæftet til ovennævnte pumpgun fundet samme adresse i stuen på radiatoren.  

3. 1 stk. patron hylstre under vindue på gulvet B […] hos forældrene.  

4. Huawei mobiltelefon, sort farvet. Fundet tabt ned på jorden, stien hen mod B […]. 

5. 20 c. Smirnoff Vodka fundet tabt ned på jorden, stien hen mod B […].  

6. 1 stk. uskudt salon patron sølvfarvet fundet på jorden/græs ved stien hen mod B […] ple-

jehjemmet.  
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7. Skudt salon patron sølvfarvet fundet på jorden/græs ved stien hen mod plejehjemmet.  

8. Grøn haglgevær patron, skudt kaliber 16 fundet under lygtepæl, skudt hen mod B […]. 

9. Mørkegrøn cigaret etui, fundet på cement trappe, hen ved B […].  

10. Projektil fundet på plejehjemmet B […] skudt mod V3s værelse.  

11. Projektil fundet på V7 og V8s bopæl, B […] 

12. Rusten Salon riffel, halv automat sort med sort plastik forskæft /- skæft. Fundet ved trap-

pestien ved det rødt hus. 

13. Rusten Salon riffel Caliber 22 long rifle m/patron i krammeret. Salon riflen forskæft/skæft 

lavet af træ fundet på adressen B […] i Saarloq ved dørkarmen ind til stuen.  

14. Rusten salon riffel, græ plastik forskæft/skæft, mærke Savage uden serie nr. Fundet på 

adressen B […] i soveværelset under sengen. Ved fund af salon riflen var der patron i kam-

meret.  

15. Sort magasin uden patroner, fundet på B […] på bordet.  

16. Turkis blå FC Barcelona træningsjakke i lommen 6 salon patroner, sølvfarvet. Fundet 

under sengen på adressen B […].  

17. Rusten haglgevær kaliber 16, mærket med ”CBC” og uden serie nr. fundet nær Pilersuisoq 

i Saarloq.  

18. Sølvfarvet riffel, med knækket sort skæft. Mærke, Savage Axis 22-250 REM Caliber Serie 

nr.: H 704792 

19. Sort Microsoft smartphone og ældre Nokia mobiltelefon sort/sølvfarvet, fundet ved visi-

tation af gerningsmandens taske som moderen havde sendt fra Saarloq.” 

  

Endvidere har der for landsretten været forevist fotomapper vedrørende sagens forhold 3-11. 

  

Personlige forhold 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han hidtil har ernæret sig som fisker og fanger. 

Når han bliver løsladt, ønsker han at komme ud og sejle med en trawler. Han tog ikke eksamen 

efter 10. klasse, fordi der skete så meget den gang. Indenfor et år havde han mistet 2 af sine 

søstre, som begge havde begået selvmord. Han har haft en tredje søster, som også har begået 

selvmord. 

 

Forklaringer 

For landsretten har der været afgivet supplerende forklaring af tiltalte T og vidnerne V6, V7, 

V8, V9, V5, V3, V4, V2.  

 

T har supplerende forklaret, at han blev skuffet over, at hans forældre begyndte at drikke, da 

de kom tilbage til bygden efter, at de havde været i Qaqortoq. De havde lovet, at de ikke ville 

drikke. Han har det dårligt med, at forældrene drikker – han kan ikke lide det. Han drak selv 

flere former for alkohol den dag, og han blev fuld. Han kan ikke rigtig huske noget fra det 
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omhandlede tidspunkt. Han husker ikke, om han talte med sine forældre. På et tidspunkt gik 

han hen til X8, som kommer fra Qaqortoq. X8 er bror til hans onkel. Han var hos X8 i 3 – 4 

timer, hvor de holdte fest og drak alkohol. Han drak ret meget. De drak den næststørste vodka, 

snaps og øl. Han kan ikke huske, hvad der skete efter, at han havde forladt X8s hus.  

 

Han tog ellers hjem og bankede på yderdøren i længere tid, men hans forældre ville ikke åbne 

døren. De talte ikke sammen, da han stod uden for huset. Han gik rundt om huset og bad dem 

om at åbne døren. Han ved ikke hvad de sagde, men de var sure. De var i køkkenet, hvor de 

sad og drak en øl. De kunne godt se ham. Han tog et jernrør og derefter kan ikke huske, hvad 

der skete. Foreholdt foto nr. 16 i fotomappe til forhold 3, bilag 1-1-1, forklarede T, at billedet 

viser et vindue hjemme hos dem. Vinduet kan være blevet ødelagt af et jernrør. Han husker 

at han har haft fat i et jernrør, men ikke, at han skulle have brugt røret. Foreholdt foto nr. 1 i 

fotomappe til forhold 5, bilag F-1-1, forklarede han, at billedet viser hans mor. Han ved ikke, 

hvordan hun er kommet til skade.  

 

Foreholdt forhold 6, bilag B-2-1, forklarede han, at han kan huske, at patronen faldt ud af 

skoen. Han ved ikke, hvordan patronen var kommet ned i skoen. Han havde haft skoene af, 

efter, at han blev anholdt. Da han tog skoene på igen, kunne han mærke patronen og gav den 

til betjenten. Han blev foreholdt politiets gengivelse af hans forklaring ved afhøring den 4. 

november 2018 (forhold 3, bilag C-1-1, første afsnit): ”Sigtede erkendte sig skyldig i det ham 

påsigtede forhold og forklarede at han erindrer lidt omkring det sigtelse, han netop blev gjort 

bekendt med”. Han bekræftede, at han har forklaret, som der står i rapporten. Han kan huske, 

at han blev sigtet for at bruge en riffel, men han mener ikke, at han erkendte sig skyldig 

dengang. 

 

V6 har supplerende forklaret, at første gang han så T, i forbindelse med den omhandlede 

episode, kom han til syne ved vandværket med et haglgevær. Gasanlægget og vandværket 

ligger tæt på hinanden. Resten af forklaringen for kredsretten er rigtigt gengivet.  

 

Første gang han så T den dag var omkring klokken 15:00. På det tidspunkt holdt T fest ved 

pontonerne, som ligger ved stranden. Pontonerne er et sted, hvor fiskerne kan reparere deres 

joller. T ville give ham noget spiritus, men han sagde nej tak. Der var flere til stede, og T var 

beruset, men de andre var ikke berusede.  

 

Mens butikken var åben, så han T i butikken. Ekspedienten, X8, var meget beruset. Han sagde 

til X8, at han ikke kunne stå og ekspedere i butikken, når han var så fuld. Han ringede til 

købmanden i Eqalugaarsuit, som bad ham om at tage nøglerne fra X8 og låse butikken. På det 

tidspunkt var T i gang med at købe spiritus. Han låste butikken, som han var blevet bedt om, 
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og gav nøglerne til V5, så han kunne aflevere dem til købmanden, når han kom. Han arbejder 

halvdags i butikken.  

 

Senere på dagen så han T ved vandværket, og derefter kom han til syne igen ved gasanlægget. 

T larmede og skreg, men han husker ikke, hvad han sagde. Det lød som om, at T var vred. 

Han tænkte hurtigt og slukkede lyset, men ikke fjernsynet. Han ville ellers være gået ud for 

at berolige T, men han blev indenfor, fordi han så, at T havde et våben i hånden. Foreholdt 

ikke bilagerede fotos nr. 1 – 3 af 9. november 2017, vedrørende sagens forhold 9, forklarede 

vidnet, at vandværket ligger yderst til højre i billedet; man kan se hjørnet af bygningen. Han 

hørte en stemme og kiggede ud ad vinduet. Han var inde i sit hus, som er det blå hus på foto 

nr. 1. Han blev stående i huset og kiggede ud ad det nordvendte vindue. Han så T gå fra 

vandværket til gasanlægget. T stillede sig ved gasanlægget og affyrede et skud mod hans hus 

med et haglgevær. Han opfattede det sådan, at T skød mod ham, for vinduet blev smadret. 

Der blev skudt en gang. Han troede, at T ville komme ind i hans hus, og så ville han fratage 

ham våbnet, men T gik en anden vej. Han var nervøs, men han kan ikke helt forklare nærmere, 

hvordan han følte det. Der var meget larm. Han var alene i huset, og der var ikke nogen, der 

kom til skade. Der var en billedramme, der gik i stykker og nogle hagl ramte uret. Der var 

mange små haglstykker og glasskår i huset. Han flygtede ned til stranden og gik via stranden 

hen til tankanlægget og elværket. Han gik hen til V7, som stod uden for sit hus. Efter, at han 

kom ind i V7´ hus, begyndte han at ryste og blev meget tør i munden. Mens han var hos V7, 

kunne de høre, at T skød flere gange, men han ved ikke, hvor mange gange, der blev skudt. 

 

V7 har supplerende forklaret, at han først hørte, at T smadrede vinduerne i hans forældres 

hus. T råbte op og virkede vred, men han hørte ikke, hvad T sagde. T affyrede nogle skud 

mod sine forældres hus, og gik derefter rundt med en riffel i hånden. Han så salonriflen. Han 

så ikke, at T skød, men han hørte skuddene.  

 

Foreholdt fotomappe F-1-1 til forhold 10 forklarede han, at det er hans hus man ser på billedet. 

Personen på billedet står i ca. samme afstand fra huset, som T gjorde dengang. Der er omkring 

15 meter fra huset til personen. Der var 3 personer i huset, som nævnt i forklaringen for kreds-

retten. I huset er der en stue med køkken og et soveværelse. V6 var flygtet fra sit eget hus 

efter, at der var blevet skudt mod huset med et haglgevær. T var på vej ned fra sine forældres 

hus mod ældrekollektivet. V7 stod uden for sit hus på det tidspunkt. Først så han ikke, at T 

havde en riffel med. Der blev skudt mod vinduet i huset med en salonriffel, mens han stod 

udenfor. Der er skudhul i vinduet, og de fandt en kugle på gulvet i huset. Han hørte, at T skød 

uden for hans hus. Han kunne høre, at T skød igen, da han var på vej ned. Han har hørt, at T 

affyrede skud, men han har ikke set det. 

 



 20 

Han blev foreholdt politiets gengivelse af hans forklaring ved afhøring den 3. november 2017 

(forhold 10, bilag D-1-1, side 2, 2. afsnit): ”Inden A gik rundt i køkkenet så afhørte at A gik 

over til alderdomshjemmet medbringende en riffel, hvorefter A skød mod nogle vinduer mod 

alderdomshjemmet. Det så ikke ud som om, at A skød mod nogle personer. Adspurgt mente 

afhørte, at A havde skudt omkring en 5 – 6 gange i alt.”. Han bekræftede, at han forklarede 

sådan til politiet. Han kan ikke huske, om han har sagt, at det ikke så ud som om, at T skød 

mod nogle personer. Han har ikke set T sigte mod nogen med geværet. Han holdte øje med 

T, og han så, at T havde riflen i hånden. 

 

V8 har supplerende forklaret, at foto nr. 1 i ubilageret fotomappe af 9. november 2017 til 

forhold 10 er et foto af deres hus, som hun bor i sammen med sin mand V7. De var i alt 4 

personer i huset.  

 

Hun havde været sammen med T tidligere på dagen. Hun så ham ikke efter, at hun var kommet 

hjem omkring klokken 17:00. Fra deres vindue kan man se Ts forældres hus og ældrekollek-

tivet. Næsten hver gang T var beruset, var han sådan. Alting er synligt i deres lille bygd. Hun 

hørte glasskår og banken mod træ. Hun så T fra soveværelset. Hun vidste, at det var ham, 

fordi deres hus lå tæt på det hus, hvor T boede. På det tidspunkt smed han rundt med ting 

udenfor. Efter det havde hun ikke set ham mere den dag. 

 

Hun hørte nogle lyde, der lød som skud, og kort tid efter kom V6 hjem til dem. Da han kom 

sagde V6, at hans nevø havde skudt mod hans vindue med et haglgevær. De blev anspændte 

og kunne ikke sidde stille. På et tidspunkt var V6 gået ud af huset for at se, hvad der skete. 

Han stod lige ved huset, så T ikke fik øje på ham. V7 gik udenfor, da V6 kom. Efter et stykke 

tid affyrede T et skud imod deres hus. Det var omkring klokken 18:00, at han skød mod dem. 

Hun sad i en sofa i stuen tæt ved vinduet. Mens hun sad der, hørte hun et sus. Der kom et 

skudhul i vinduet. Hun blev chokeret og fik black out. Hun kom til sig selv ude i køkkenet. 

Dagen efter opdagede de glas splintrene, og de fandt et projektil i huset. 

 

Da T skød mod dem, stod han neden for deres hus. Derefter skød han mod ældrekollektivet. 

Hun så ham ikke skyde, men hun hørte skuddene. Hun kiggede ikke ud ad vinduet, fordi det 

var så forfærdeligt. Der blev skudt flere gange – omkring 10 – 11 gange, men hun ved ikke, 

hvilken retning skuddene kom fra. Det lød anderledes, da han affyrede skud med et haglge-

vær. Det lød som om, at han brugte salonriflen mest. 

 

V9 har supplerende forklaret, at han havde mødt T den omhandlede dag, lidt efter klokken 

13:00 ved kirken. Han var på vej op, og T var på vej ned. Han bemærkede ikke noget usæd-

vanligt på det tidspunkt. T sagde: ”lad os være venner”.  
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Senere hørte han i alt 3 skud. Først vidste han ikke, hvad der skete. Det første skud var med 

haglgevær. Det var lige ovenover ældrekollektivet. Han var ude i køkkenet på det tidspunkt.  

 

Forevist fotomappe til forhold 11, bilag F-1-1, forklarede han, at huset på foto nr. 1 er hans 

storebrors hus. Det var mens han var i huset, at han hørte skud. Lige efter, at han var kommet 

hjem, blev der skudt med salonriffel langt væk. Det tredje skud kom fra et sted ovenover 

ældrekollektivet.  

 

Der blev også skudt mod storebroderens hus, så der kom hul i husets væg. Skuddet må være 

kommet fra trappen. Han så ikke en person skyde. Han skyndte sig ud i entreen, og han så 

ikke nogen personer udenfor. Han havde slukket lyset med det samme, da han kom ind i huset. 

 

På foto nr. 2 og 3 kan man se indskudshullet udefra og på foto nr. 4 og 5 ser man indskuds-

hullet i værelset på 1. sal. Han var nedenunder, da der blev skudt. Storebroderen sad også 

nedenunder og så fjernsyn. På foto 6 kan man se, hvor projektilet blev fundet. Han opdagede 

projektilet, da han trådte på det. 

 

Han så ikke T mens der blev affyret skud. Han hørte ikke andre skud end de tre, som han har 

nævnt.  

 

V5 har supplerende forklaret, at han havde aftalt med V4 og V3, at de skulle spise hjemme 

hos ham den aften. De plejede at spise hos ham. Han bor i ældrekollektivet i nr. 5. Han havde 

holdt øje med T, fordi når T er beruset, så er han ikke altid rolig. Han går rundt og larmer.  

 

V4 gik på et tidspunkt ud for at hente sin sodavand. Han troede, hun var gået ud for at vaske 

sig. Toilettet ligger hen ad gangen ved den fjerde dør. Han ville også gå ud for at vaske sig. 

Lige da han skulle gå ud ad døren, kom V4 tilbage. Hun skubbede ham ind i boligen igen. V4 

sagde, at han skulle låse døren, fordi T næsten havde skudt hende. Hun havde set, at det var 

T, der skød. T stod udenfor, neden for lygten. Hun stod ud for badeværelsesdøren, da der blev 

skudt. 

 

Foreholdt fotos nr. 19 – 21 i fotomappe til forhold 10, bilag F-1-1, forklarede V7 om forhold 

8, at der blev skudt mod vinduet i hans bolig. Han så ikke da skuddet ramte, fordi han stod 

med ryggen til, men han hørte det høje brag. De satte sig ned på gulvet for ikke at blive ramt. 

De kiggede ikke ud ad vinduet. Da der blev skudt mod hans lejlighed oplevede han, at han 

ikke var i stand til at forsvare sig selv. Han følte sig særlig utryg, fordi hans hoveddør ikke 

var låst. Han er meget rystet efter episoden.  
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Efter at politiet var ankommet fandt han ud af, at der også var blevet skudt mod hans søsters 

bolig. Hendes bolig lå i den anden ende af bygningen. Da de gik hen imod hendes værelse så 

de, at vinduet var smadret, og der var kommet hul i gulvet.  

 

V3 har supplerende forklaret, at V4 arbejder på ældrekollektivet. Hun har arbejdet der i flere 

år. De skulle spise sammen hos V5. Hun hørte ikke, at der blev skudt, men V4 sagde, at T 

havde forsøgt at skyde hende, og at hendes pandehår bevægede sig. Efter at V4 var kommet 

tilbage til V5s bolig, lukkede de døren og slukkede lyset. Derefter affyrede T igen et skud, 

der smadrede vinduet. De sad i stuen og var bange og chokerede. De troede, at T ville slå dem 

ihjel.  

 

Hun bor også i bygningen, og T havde også skudt mod hendes dør, så der var kommet et hul. 

Han må have affyret skuddet mod hendes bolig, mens de sad hos V5. Hun hørte ikke skuddet. 

V5 bor i den ene ende af huset, og hun bor i den anden ende. T forsøgte ikke at komme ind i 

bygningen. De kunne høre, at han gik forbi.  

 

V4 har supplerende forklaret, at hun arbejder i ældrekollektivet, hvor hun arbejder fra klokken 

8:00 – 10:00 og igen fra klokken 17:00 – 18:00. Hun spiste sammen med V5 og V3 den aften. 

De bor på alderdomshjemmet. Hun hørte lyde udefra. Hun troede, at det var unge, der legede. 

Hun gik ikke op i det, før hun hørte skud. Hun hørte 3 skud i alt, og de kom fra det samme 

våben.  

 

Det var mens de sad og spiste, at de hørte skud, men de tog sig ikke af det, for der plejer at 

være sæler lige ved siden af bygden. Hun hørte måske tre skud. I første omgang kom skuddene 

langt væk fra.  

 

Hun havde glemt sit vand i køkkenet, og hun gik ud for at hente det. Hun fik dog ikke fat i 

vandet, fordi da hun skulle forbi vinduet, bevægede hendes pandehår sig. Hun hørte ikke 

skuddet, men det kunne ikke være vinden, fordi alle vinduer var lukkede, og der var ikke 

noget, der trak. Hun kiggede ud ad vinduet og så, at T stod længere oppe. Han forsøgte at tage 

en patron ud af sit våben og lægge en ny patron i. Hun så ikke selve skuddet men efter, at han 

havde affyret skuddet så hun, at han var i gang med at håndtere våbnet. På det tidspunkt så 

hun, at han havde våbnet i hånden. Han stod ikke ret langt væk fra hende. Hun blev chokeret, 

og hun kan ikke huske, hvordan hun kom hen til V5s værelse. Hun kom først til sig selv igen, 

da hun var på V5s værelse. Hun var på V5s værelse, da der blev skudt mod hans vindue. Hun 

sagde til V5, at de skulle sætte sig på gulvet. Derefter sad de mest på gulvet hos V5, indtil 

politiet kom. Hun var meget chokeret og rystet.  
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Foreholdt foto nr. 1 i fotomappe til forhold 7, bilag F-1-1, forklarede V4, at hun først så T 

efter, at han havde affyret et skud. Hun troede, at han var sammen med andre unge. Han stod 

omkring samme sted som politimanden på billedet. T kunne se hende i gangen, hvor der var 

lys. Udenfor var det ved at blive mørkt, men der var stadig lyst nok til, at hun kunne se ham. 

Gadelamperne var lige blevet tændt, og de var ved at få deres fulde styrke. Den dag, hvor der 

blev skudt, så hun ikke kuglen, men hun fandt den senere, da hun kom på arbejde. Hvis hun 

havde bevæget sig lidt hurtigere, kunne han have slået hende ihjel. Han forsøgte ikke at 

komme ind i bygningen. 

 

V4 blev foreholdt politiets gengivelse af hendes forklaring ved afhøring den 4. november 

2017 (forhold 7, bilag D-1-2, side 3, 1. afsnit): ”Hun opl. at der endnu var rimeligt lyst uden-

for, hvorfor hun med 100 % sikkerhed genkendte personen der stod udenfor som værende T.” 

Hun bekræftede, at det var sådan hun havde forklaret til politiet. 

 

Foreholdt samme bilag, side 2, 2. sidste afsnit: ”Hun tænkte straks på, hvorfor hendes hår 

blafrede, da det dette kun kunne skyldtes træk, men vidst at alle døre og vinduer i alderdoms-

hjemmet var lukket”, oplyste V4, at hun havde forklaret, at hvis der ikke var træk, hvorfor 

skulle hendes hår så bevæge sig. 

 

V2 har supplerende forklaret, at T kaldes […] og ikke […]. De havde drukket lidt alkohol den 

dag, men det var meget langsomt. Når de drak, ønskede T ikke at spise sammen med dem. 

Han virkede ikke sur, da han gik. Han kom tilbage senere og åbnede et skab, hvor der var 

patroner og rifler. Derefter gik han ud og kom tilbage omkring 5 minutter senere, hvor han 

smadrede vinduet. Hun ved ikke, hvorfor han smadrede vinduet. Døren til huset var ikke låst, 

da T kom tilbage til huset. De låser aldrig døren. 

 

Han smadrede vinduet med et haglgevær. Han skød ikke mod vinduet, men han slog mod 

vinduet med geværet, så vinduet gik i stykker. Hun så, at han kom ind ad vinduet. Hun blev 

så bange, at hun fik et black out, da han kravlede ind ad vinduet. Hun forstod ikke, hvad han 

råbte om. Han virkede oprevet, og han var vred.  

 

Forevist foto nr. 3 i fotomappe til forhold 5, bilag F-1-1, forklarede V2, at hun ikke ved, 

hvordan hun har fået såret på billedet. Hun fik såret den omhandlede dag, og hun har stadig 

et ar.  

 

Da hun kom lidt til sig selv, var hun i gang med at flygte, og han fulgte efter med haglgeværet 

i hånden. Han forsøgte at slå hende med et hårdt slag, men han strejfede hende kun. Hun 

blødte fra baghovedet. 
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Da T forlod huset et kort øjeblik sagde hendes mand, at han ville ønske, at de havde et sted, 

som de kunne flygte til. Manden var også bange. De fik øje på nøglerne, der hang på væggen. 

De tog deres jakker og nøglerne og gik op til det andet hus. Det andet hus ligger meget tæt på 

– måske 5 – 10 meter væk. Omkring 10 – 15 minutter efter, at de var kommet ind, kunne de 

høre skud langt væk fra. Hunden begyndte at gø, og de løb ud. 

 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Skyldsspørgsmålet 

Af de grunde, der er anført af kredsretten, stadfæstes kredsrettens afgørelse af skyldsspørs-

målet i forhold 1 til 5. 

 

Af de grunde, der er anført af kredsretten, er landsretten enig i, at anklagemyndigheden har 

bevist, at T den 3. november 2017 fra omkring klokken 17:45 til omkring klokken 17:50 gik 

rundt i bygden Saarloq og skød mod flere beboelser, hvor beboerne var hjemme, som beskre-

vet i sagens forhold nr. 8 - 11. 

 

Det er landsrettens vurdering, at hele forløbet fra skyderierne begyndte ved ældrekollektivet 

med B nr. […] og sluttede ved boligen med B nr. […] var et samlet forløb, hvor T forsætligt 

udsatte en række beboere i Saarloq for fareforvoldelse. Landsretten finder herefter, at det kan 

lægges til grund, at T havde forventet, at V3 befandt sig i sin bolig, da han affyrede det første 

skud mod ældrekollektivet. Derfor stadfæstes kredsrettens afgørelse om skyldsspørgsmålet i 

sagens forhold nr. 6 og 8 – 11. 

 

Landsretten finder ligeledes, at det er bevist, at T affyrede et skud mod et Nordvestvendt 

vindue ved gangen i ældrekollektivet, som beskrevet i sagens forhold 7. Det er dog ikke bevist 

med tilstrækkelig sikkerhed, at T havde forsæt til at dræbe V4. Der er herved blandt andet 

lagt vægt på, at det efter bevisførelsen må lægges til grund, at T fulgte den samme fremgangs-

måde, da han affyrede det skud, der strejfede V4, som han fulgte ved de øvrige skud, han 

affyrede på det omhandlede tidspunkt. Således har V4 blandt andet forklaret, at der blev af-

fyret et enkelt skud mod vinduet, som hun passerede, da hun bevægede sig hen ad gangen 

mod køkkenet i ældrekollektivet. Efter dette skud gik T videre mod V5s bolig. 

  

De afhørte vidner har samstemmende forklaret, at de kunne høre T gå rundt i bygden og affyre 

et mindre antal skud. Efter oplysningerne om antallet af skud sammenholdt med antallet af 

huse, der er ramt af skud, må det lægges til grund, at der er affyret et skud mod hvert hus, 

hvilket også stemmer med de fremviste fotos. På baggrund af billedmaterialet kan det endvi-

dere lægges til grund, at han fortrinsvist har skudt mod husenes vinduer.  
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Den skudepisode, hvor V4 blev strejfet af en patron, ligner således de øvrige skudepisoder, 

hvor T udsatte beboerne for fareforvoldelse. Endvidere finder landsretten, at det er tvivlsomt, 

om T havde set V4, da han affyrede skuddet mod gangen i B […]. Efter sagens oplysninger 

om gerningstidspunkter, må det antages, at T gjorde et kort ophold, da han skød mod vinduet, 

mens han passerede forbi bygningen på sin vej gennem bygden. Det er endvidere usikkert, 

om T under de givne lysforhold kunne se ind i gangen, hvor V4 befandt sig. 

 

Herefter frifindes T for forsøg på manddrab, og forhold 7 henføres i stedet under kriminallo-

vens § 90, stk. 2, om fareforvoldelse.  

 

Foranstaltningen 

T er fundet skyldig i særdeles alvorlig personfarlig kriminalitet, hvor flere beboere i Sarloq 

blev udsat for alvorlig fare, og en enkelt person var tæt på at blive ramt af en patron fra en 

salonriffel. Vidnerne har forklaret, at de var stærkt berørte under og efter episoden, hvor de 

frygtede for deres liv. 

 

Dertil kommer, at misbrug af skydevåben generelt må betragtes som undergravende for den 

grønlandske jagttradition, der er af stor betydning for en væsentlig del af befolkningen.  

 

Disse samfundsmæssige hensyn taler for, at T idømmes en længerevarende anstaltsanbrin-

gelse. Landsretten finder ikke, at der er personlige forhold eller andre omstændigheder, der 

kan tillægges vægt i formildende retning, og derfor fastsættes foranstaltningen til anbringelse 

i anstalt for domfældte i 2 år. 

 

 

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

 

T idømmes 2 års anbringelse i anstalt for domfældte. 

Sagens omkostninger betales af statskassen. 

 

 

 

Kirsten Thomassen  

 

 


