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oqaatigineqarpoq imaattoq
AALAJANGERNEQ:
Eqqartuussisoqarfiup aalajangigaa
Siullermeeriffiusumik aalajangiisuuvoq Eqqartuussisoqarfik Kujalleq ulloq 7. juni 2018.
Aalajangiinermi tamatumani eqqartuussisoqarfik aalajangiivoq, Eqqartuussisoqarfik Kujalliup eqqartuussutaa ulloq 19. januar 2010, taannalu Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit ulloq
11. oktober 2010 atuuttussanngortinneqartoq atuuttitiinnarneqarnissasoq.
Aalajangeeqqitassanngortitsineq
Eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera eqqartuunneqartumit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut
aalajangeqqitassanngortinneqarpoq.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq atuuttussanngortitsisoqassasoq.
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Eqqartuunneqartoq […] piumasaqaateqaateqarpoq eqqartuussutip atorunnaarsinneqarnissaanik, tamanna pisinnaanngippat tulliullugu Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup nakkutilliinerata sakkukillisaaffigineqarnissaanik.
Eqqartuussisooqataasartut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq
Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tiguneqarpoq ulloq 19. juni 2018.
Suliamut ilassutitut saqqummiussineq
Qaqortumi eqqartuussiviup eqqartuussuta ulloq 30. juli 2002-meersoq aamma Nunatta
Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussummi tunngavilersuutai ulloq 11. oktober 2010 uppernarsaasiiffigineqarput, kiisalu ikorfartortip X-ip nalunaajaataa 17. august 2018-imeersoq,
ilaatigullu ersersinneqarpoq:
”Unnerluussaq ukiorpassuit ilisarisimava suli tassungali ikorfartortinngunngikkallaramali. Imaappoq
eqqartuussummik Herstedvesterimi pillaamik atuilerneraniit. Taamaattumik Unnerluussap ineriartornera
ukiorpassuarni malinnaavigisimava.
Uanga misigivara unnerluussaq ukiut kingulliit qulit ilorraap tungaanut ineriartorsimasoq. Unnerluussaq
ullumikkut 41-nik ukioqarpoq. Tarnimigut nappaatiminik suussuserfigineqarnikuuvoq, ukiorpassuillu Riisskovimi R3-imiinnermini ilisimalersimallugit sakkussani atorlugit ulluinnarni pitsaasumik inuuneqarnissaminut. Nakorsaatini pisarpai, ataatsimullu nereqatigiittarnernut susassaqartitaasarnernullu Tangkær Ørstedimi peqataasarluni ullumikkullu suli najugaqarfigisamini. Qallunaatut oqallorissuuvoq, qallunaatut oqalussinnaavoq allassinnaallunilu. Tamannalu assut pitsaaqutaavoq unnerluussaq Danmarkimi inuuneqalernissaani.
Unnerluussaq nukissaqartilluni inuppalaartuuvoq, misiginneqataasuulluni aamma tunniussaqarsinnaalluni.
Killissani ilisimaarivai aammalu inigisaminut tunuarternissani pikkoriffigalugu eqqissisimaarnissaminik
pisariaqartitsigaami nappaatiminullu atatillugu pisariaqartitsigaangami, tassami avatangiisii eqqissisisimanngikkaangata qasunarisarpai. Tamannalu pitsaasutut isigivara.
Unnerluussaq piffissami ikiorfartuisuuffiginerani aamma Tangkærimi najugaqarnerani assut ammasuusimavoq. Qanoq innini oqaluttuarerusuttarpaa. Ilaatigut nappaatimi imminut sunniutai pillugit, aammalu
nalinnginnaasumik inuunini pillugu eqqarsaatersuutini pillugit Unnerluussaq arlaleriarluni eqqaasarpaa
kissaateqarnini namminerisaminik Randersimi imaluunniit Aarhusimi initaarusulluni. Pisariaqartillugu
namminerisamik ineqaleruni ingerlaqqeriarnissani aamma immaqa ullormut nalunaaquttap akunnialuini sulisinnaanissaminik. Unnerluussaq Risskovimi R3-mi najugaqarallarami sammisassaqartitsivimmi sannavimmi sulisarpoq, taanna tarnimikkut nappaatilinnut napparsimmavissuarmut atavoq. Tassaniinnerani sulisut
suliniuteqarput unnerluussallu sannavimmi pikkorissartinneqarluni, tassani atorneqartartoq epoxy lim sulinermi atorsinnaalernissaanut, Grundforsimi pumpinut atortussanut ikkussuinermi atorneqartartumut atatillugu. Uangalu oqaluttuunneqarsimavunga unnerluussaq suliassamut tamatumunnga pitsaanerpaajusoq ukiuni
arlissuarni tassani sulivoq. Sannavik matuneqarpoq najukkamut allamut Aarhusip avataanut nuunnermut
atatillugu, taamaattumillu unnerluussaq tassunga orniguttarunnaarsimalluni.
Aamma ullumikkut unnerluussaq Tangkærimi suliaqartitaalaalernikuuvoq angerlarsimaffiup minibussiinik
eqqiaatinneqartarluni sapaatip akunneranut arlaleriarluni. Tamannalu pisimavoq nammineq kissaateqarneratigut ulluinnarni suliaqartarusulluni, ullut assigiiaarpallaaqqunagit. Tangkær Ørstedimiippoq nunaqarfeerannguaq Djurslandimi ulluinnarni susoqarfiuallaanngitsumi assigiiaaginnartumillu pisoqarfiusinnaasumi. Tas-
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sani unnerluussaq susassaqarpiarneq ajorpoq. Undulaatiuteqarpoq taakkua paarisarpai aalaatsinaattarlugillu.
Fjernsynertarpoq aammalu qaraasaasiamiit pinnguaateqartarluni. Ilaannikkooriarluni guitarertarpoq erinarsortarlunilu. Inunnut attaveqarnera killilerujussuuvoq kissaatigaluarpaalu annertunerulernissaa, illoqarfimmut anginerusumut pinermigut.
Kisiannili inuunermini ingerlaqqinnissaa initunerujartorpoq. Eqqartorsimavarpullu ukiorpassuit angerlarsimaffimmeereernermi kingorna iluatsissinnaanersoq nammineq angerlarsimaffeqalernissaa tamatumunnga periarfissaqalerpat. Nerisassiorsinnaanermut atatillugu, eqqiaanissamut, niuerniarnissamut, aningaasatigut
aqutsinissamut, nakorsaatinut il.il. Nutaanik ilisarisimasaqalernissaq immaqalu ullormut nalunaaquttap akunnialuini sulisinnaanissaq, taamaalilluni inuit akornannut akulerunnissaa. Unnerluussaq nammineerluni isumaqarpoq ajornanngitsoq namminerisaminik ineqalernissaa. Aammalu ajorinagu inigasami ikorfartorteqarnissani taanna sapaatip akunneranut ilaanneeriarluni pulaartarsinnaavoq, ulluinnarnilu inuuniarnerani ilusilersueqataallunilu tapersersuisinnaammat. Unnerluussap aamma nakorsaatini ingerlatiinnarusuppai, namminerlu oqaatigivaa atorfissaqartillugit tarnimigut qanoq innini pissutigalugu. Unnerluussaq ukiorpassuarni
hashimik atuisuunikuuvoq. Tamannalu ammasumik eqqartortarpaa, tamanna uanga ajunngitsutut isigivara.
Piffissap ilaani atuisuunera annertunerusarsimavoq ilaatigullu aamma appasinnerusarsimalluni. Unnerluussallu tamatuma tungaatigut ammaasuunera suleqatigisinnaaneranut ammaassisuuvoq aqussinnaanissanut –
peqatigitillugulu katsorsagaanissanut atatillugu. Unnerluussap nammineerluni oqaluttuarivaa tarnimigut nappaateqarnini pissutigalugu hashimik pujortaraangami eqqarsaaterpassuit annikinnerulersinneqartartut.
Taamaattumik uanga imatut misigivara, Unnerluussap hashimik atuisuunera qiviarneqartariaqartoq Unnerluussap ikiorniarneranut aqussinnaalernissaanut, ungasinnerusorlu eqqarsaatigalugu katsorsarneqarnissaani
allamik taarserneqarsinnaasutut. Immaqa nakorsaatip cannabisip atulersinneratigut, nunani allani ukiuni kingulliunerusuni taanna ajornarunnaarsinneqarsimavoq, ilisimatusaatigineqarlunilu inunnut tarnimikkut napparsimasutut nappaasersukkanut iluaqutaasinnaanera.
Unnerluussap ineriartorneranut hashimik atuisuunera ikiorniarnissaanut ikorfartornissaanullu akornutaalissanngilaq. Unnerluussaq suli ikorfartuiffigerusuppara, neriuuteqarneranilu tapersersorlugu kissaataanik takorluugaani nammineernerullu inuuneqalernissaani, allatigut ammanerusumik sinaakkutaqartinneratigut
ullumikkumut naleqqiullugu, taamatullu inissisimasimavoq ukiut kinguliit 20-it.
Isumaqarpunga Unnerluussaq ukiut ingerlanerini Risskovimi R3-mi sakkussaminik pissarsiaqarsimasoq,
ukiunilu Tangkærimiiffigisamini, tassani ammasumik pineqartarsimalluni. Unnerluussap tamanna ilisimaarilersimavaa aammalu imminut iluaqutaasoq ammasuunini – pisariaqarfiatigut ikioqqusinnaaneq, tamannalu pisariaqartippaa ilinniarsimasunik agguaqateqartarnini iluamik ingerlalernissaminut. Nakorsaatini
pisarpai ilisimaarivaalu tarnimigut nappaatini, aammalu pinerluutigisimasani taannami tunngaviummat ukiorpassuarni manna tikillugu pillaammik atuiffigisani. Eqqarsarpunga pitsaasumik tunngavissaqartoq Unnerluussaq siumut sukumiisumik aaqqisuulluakkamik eqqortumillu ikiorneqarnermigut siunissamilu ikorfartorneqarnermigut imminut ikiorluni nammineernerullunilu inuuneqalersinnaanera.”

Inuttut atugarisat pillugit
Allanik soqanngilaq.
Nassuiaatit
Nunatta eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarpoq eqqartuunneqartoq unnerluussaq.
Unnerluussaq ilassutitut nassuiaateqarpoq ingerlalluarsimalluni eqqartuussiviup juni 2018imili aalajangiinerata kingorna.
Suli atuipilunnermut katsorsagaanngilaq, nammineq isumaqarami iluaqutaanngitsoq. Pissarsiffigisimanngilaa, kisiannili hashimik atuipilunnermik ajornartorsiuteqarpoq. Atuisarnera
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nikerarpoq ilaanni ullormut ataasiarluni, ilaanni ulloq qaangertarlugu. Pujortaraangami ½
gram missaani pujortartarpaa. Pujortartarpoq meeqqanik eqqarsaateqartarnini ingalassimaniarlugit. Ilaannilu eqqarsalersinnaasarpoq assersuutigalugu meeqqanik kannguttaatsuliorifinninnermut tunngasunik. Sianiutigissaatitorpoq nakorsaatinik Xeplion aamma Zyprexa,
taakkua iluaqutaasarput nipinik tusaasuusisarneranut. Ilaannikkooriarluni nipinik
tusaasaqartarpoq. Eqqaamajuaannanngilai qanoq oqartarnersut. Sapaatit akunneri pingasukkaarlugit kapitittarpoq ullullu tamaasa iisartagaq ataaseq pisarpaa. Ullaat tamaasa nammineerluni iisartagassani aasarpaa.
Tangkærimi attaveqaataata X1-p ilassutitut paasissutissiissutigivaa, namminneq nakorsaatit
paaralugit. Nakorsaq katsorsaasoq naliliivoq unnerluussap nammineerlini nakorsaatini aqussinnaagaa. Antabussitortilluni isigisarpaat pigaangagu, taamaanngikkaangat nammineerluni
pisarlugit.
Eqqartuunneqartoq nangilluni nassuiaavoq Tangkærimiinnini ilorrisimaarutigalugu, kisiannili nunaannarmiippoq. Illoqarfimmut perusukkaluarpoq susassaqarfeqarnerusumi.
Tangkærimiinnini nuannarilaarpaa. Naluaalu sooq. Kissaataa annerpaaq tassaavoq Århusimi
najugaqalernissani sannavimmilu sulilernissani, tassani siusinnerusukkut sulinikuuvoq industriarbejderitut. Århusimi inuit nalunngilaarpai. Aammalu kisimilluni najugaqarnissani toqqissisimanartissallugu. Piareersimavoq namminiilernissaminut. Katsorsaasuni kissaatini pillugit oqaloqatiginikuuvai. Oqarnikuuppullu Århusimi inissarsiuunniarlugu. Oqarnikuupput
massakkut tamanna pisinnaanngitsoq. Paasinikuuvaa pilersaarutaasoq piffissap ilaani
Tangkærimiit inimut allamut nuunnissani
Kisimiitilluni ajortikkaluaruni imminut unitsitaatinniarpoq. Aperineqarluni ajortikkaangami
nammineq malugisarneraa, akivoq ”naamik” taava ”aap”. Annerusumik pisoqartariaqarpoq
nakorsamik saaffeqassaguni, tamannali annerusumik nassuiaatissaqartinngilaa. Kingullermik nammineq piumassutsiminik unitsitaatippoq.
Aperineqarluni kisimiitilluni ajortikkaluaruni taava hashimik pujortassanersoq, taamaassannginnerarpaa. Ajortilluni hashimik pujortarneq ajorpoq.
Advokat Mette Lund Thomsenimit aperineqarluni, eqqartuussaq nassuiaavoq, nakorsanik
psykologinillu oqaloqateqarsimalluni hashimik atuinini pillugu. Aperineqarluni ajortinnermini hashimik pujortarusussannginnersoq, qularinngilaa tamanna nammineq aqussinnaallugu. Kisimiilluni toqqissisimanarissavaa. Taamaakkaluartorli angerlarsimaffimmi ikorfartorteqarnissani pisariaqartillugu. Nammineerluni nakorsaatini pisartussaavai. Nakorsallu
misissuerusuppata nakorsaatitortarnersoq, taakkua suleqataaffigerusuppai.
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Sapaatip akunnera kingulleq attaveqarfiit kommunimiit KF, najugaqarfik aamma psykiateri
ataatsimeeqatigiipput. Tassani eqqartorneqarpoq Århus najugaqatigiiffimmik nassaartoqassasoq sulisulimmik. Oqaatigisinnaangilaalli qaqugu tamanna pisinnaanersoq.
Tangkærimi attaveqaataa X1-p oqaatigivaa ilaassutitut, unnerluussap kommunimi inulerisuata misissorlugu aallartinniaraa Århusimi najugaqarfiit suut neqerooruteqarsinnaanersut.
Ukiup affaa qaangiuppat nutaamik ataatsimeeqqissappat.
Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu:
Eqqartuussisuuneqarfiup pingaartippaa pinerluutigineqarsimasup qanoq issusia aamma
eqqartuussut 2002-meersup ingerlaavartumik allanngortinneqartarsimanera, taamaalilluni
eqqartuussaq annertusiartuaartumik arlalinnik kiffaanngissusiligaasarsimalluni, tamannalu
ajornartorsiutitaqanngitsumik pisarsimalluni.
Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuusisoqarfik isumaqatigivaa, isiginiarneqarluni unnerluutigineqartup katsorsartarialimmik skizofrenimik nappaateqarnera, aamma suli
eqqarsaasertortarnera meeqqanik atornerluinissamut tunngasunik, tassunga taputartuunneqarluni assigiinngiijaartumik hashimik suli atuisuunera, taamaattumik suli annertuumik
ulorianaateqarluni inunnut ulorianaatilimmik ilungersunartumik pinerluuteqaqqissinnaanera.
Tamanna ikorfartuiffigineqarpoq nakorsat oqaaseqaataannit, taamaalilluni pisariaqartinneqarpoq suli piffissami sivisunerusumi sungiusarneqarnissaa tassunga ilaatillugu pisinnaasaasa qaffassarneqarnissaat paasinnissinnaaneruleraneranik malitseqartinneqartumik.

TAAMAATTUMIK AALAJANGERNEQARPOQ:

Eqqartuussisoqarfik Kujalliup ulloq 7. juni 2018 aalajangigaa atuuttussanngortinneqarpoq.
Unnerluussamut illersuisutut ivertinneqartup advokatip, advokat Mette Lund Thomsenip
aningaasarsiassai immikkut aalajangersaaffigineqarput. Aningaasarsiassai inaarutaasumik
naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.

********
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Den 27. august 2018 blev af Grønlands Landsret i sagen
Sagl.nr. K 112/18
(Kujalleq Kredsrets sagl.nr.
490/2018)

Anklagemyndigheden
(J.nr. 5502-97351-0003-01)
mod
Tiltalte
Født […] 1977
(advokat Mette Lund Thomsen
j.nr. 74845)

afsagt sålydende
B E S L U T N I N G:
Kredsrettens beslutning
Kujalleq Kredsret afsagde den 7. juni 2018 beslutning i 1. instans. Ved beslutningen blev
det af kredsretten bestemt, at den ved Kujalleq Kredsrets dom af 19. januar 2010, som stadfæstet af Grønlands Landsret den 11. oktober 2010 opretholdes.
Kære
Kredsrettens afgørelse er kæret til landsretten af domfældte.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om stadfæstelse.
Domfældte […] har nedlagt påstand om ophævelse af dommen, subsidiært lempelse af
samme med tilsyn af Kriminalforsorgen.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
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Sagen er modtaget i landsretten den 19. juni 2018.
Supplerende sagsfremstilling
Der blev foretaget dokumentation af Qaqortoq Kredsrets dom af 30. juli 2002 og Grønlands
Landsrets domspræmisser af 11. oktober 2010 samt af redegørelse af 17. august 2018 fra
bistandsværgen X, hvoraf fremgår blandt andet følgende:
”Jeg har kendt tiltalte i mange år før jeg blev bistandsværge for ham. Det vil sige fra han
påbegyndte at afsone sin dom i Herstedvester Fængsel. Derfor har jeg fulgt tiltaltes udvikling i relativt mange år.
Det er min oplevelse at tiltalte har udviklet sig rigtig positivt over de sidste 10 år. tiltalte er i
dag 41 år. Han har en psykiatrisk diagnose, som han under sit mangeårige ophold på R3 i
Risskov har fået viden om, og redskaber til at håndtere, sådan at han kan få sin dagligdag til
at hænge sammen på en positiv måde.
Tiltalte indtager sin medicin, han deltager i fællesspisning og diverse aktiviteter på Tangkær
i Ørsted, hvor han bor i dag. Han taler flydende dansk, og han kan formulere sig på dansk
også skriftligt. Dette er et stort plus når han skal leve sit liv i Danmark. tiltalte kan være social, deltagende og givende når han har overskud til det. Han kender sine begrænsninger og
er god til at trække sig tilbage til sin lejlighed, når han har behov for ro til at få samling på
sig selv, i forhold til sin sygdom, som kan udtrætte ham når der er for meget uro omkring
ham. Det finder jeg meget positivt.
tiltalte har i den periode jeg har været bistandsværge for ham, og hvor han har boet på
Tangkær været meget åben om sig selv. Han fortæller gerne hvordan han har det. Dels om
hvordan den lidelse han har påvirker ham, og også om de tanker han har om sin livssituation
generelt. tiltalte har indtil flere gange ytret ønske om at få sin egen lejlighed, måske i Randers, måske i Aarhus. At han har behov for at komme videre i forhold til egen bolig og måske et arbejde i nogle få timer om dagen.
Da tiltalte boede på R3 i Risskov havde han et job i et beskæftigelses værksted, som var
tilknyttet Psykiatrisk Hospital. Her foranledigede personalet på værkstedet at give tiltalte et
kursus, sådan at han kunne håndtere at arbejde med epoxy lim som man brugte der, i forbindelse med montering af delelementer til pumper til Grundfos. Det er blevet mig fortalt, at
tiltalte var en af de bedste medarbejdere de havde til dette arbejde og han var der igennem
en del år. Værkstedet lukkede ned i forbindelse med at det skulle flyttes til en anden adresse
i udkanten af Aarhus hvorfor tiltalte måtte stoppe med at komme der.
tiltalte har også i dag fået lidt beskæftigelse på Tangkær i forhold til at vaske og rengøre
institutionens minibusser nogle gange om ugen. Dette fordi han selv har ønsket at få noget
at lave i hverdagen, som kan adsprede hans dagligdag på stedet. Tangkær ligger i Ørsted,
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som er en lille landsby på Djursland, hvor der ikke sker meget og hverdagen kan gå hen og
blive kedelig og meget ensformig.
Tiltalte har ikke meget at foretage sig der. Han har nogle undulater som han passer og trives
med at observere. Han ser fjernsyn og spiller nogle spil på en computer. En gang imellem
spiller han på guitar og synger. Han har et meget begrænset netværk som han også ønsker
kunne blive udvidet, ved at komme til en større by.
Behovet for at komme videre i livet begynder dog at trænge sig på. Vi har talt om hvad der
evt. skal til, for at han efter så mange år på institution, kan komme til at lykkes med at bo i
egen bolig, når det engang bliver en mulighed. Det med at få lavet mad, gøre rent og få købt
ind, have nogenlunde styr på sin økonomi, medicin mv. Få skabt et netværk og evt. få sig et
job nogle få timer om dagen, sådan at han kommer ud blandt andre mennesker.
tiltalte mener selv det er muligt at få sig et liv i egen bolig. Han er meget positivt indstillet
på at få en bo-støtte, som kan komme på besøg nogle gange om ugen, og som kan hjælpe
med at få opbygget en struktur på en ny hverdag. tiltalte er også indstillet på fortsat at indtage den medicin han får, og som han selv ytrer at have brug for, i forhold til hans psykiske
tilstand.
tiltalte har igennem mange år haft et forbrug af hash. Han er helt åben omkring dette, hvilket
jeg ser meget positivt på. I perioder har forbruget været højt, i andre perioder lavere. Men
det faktum at tiltalte er åben omkring sit forbrug, er nøglen til at kunne arbejde med ham, i
forhold til at have styr på det - og samtidig arbejde med det i forhold til behandling.
tiltalte fortæller, at når han ryger hash, så er det fordi det har en positiv indvirkning på at
nedtone det tankemylder som han har, med afsæt i sin psykiske lidelse. Derfor er det min
oplevelse, at tiltaltes forbrug af hash, er noget man kan kigge på at hjælpe tiltalte med at få
styr på, og evt. på sigt, kan erstattes med anden form for behandling. Måske medicinsk cannabis, som i mange andre lande er blevet frigivet over de senere år, og som der forskes i kan
blive til stor gavn for mennesker med psykiatriske diagnoser.
Et forbrug af hash må ikke på sigt blive en hindring for at hjælpe og støtte tiltalte videre i
sin udvikling. Jeg vil fortsat gerne støtte tiltalte, og bakke ham op i forhold til at have håb,
ønsker og drømme om en mere selvstændig livsførelse, i andre mere åbne rammer, end dem
som han lever i dag, og som han har været i, de sidste snart 20 år.
Jeg tænker tiltalte har tilegnet sig en del redskaber igennem årene han var anbragt på R3 i
Risskov, og i årene på Tangkær, hvor han er blevet mødt med åbenhed. tiltalte er blevet meget bevidst om at det hjælper og gavner ham at være åben - bede om hjælp når der er noget
der trænger sig på, og som han har behov for at dele med professionelle for at få styr på tingene. Han indtager sin medicin og han er bevidst om sin sindslidelse, og den kriminalitet
han har begået og som ligger til grund, for den mangeårige afsoning han har udstået frem til
i dag.
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Jeg tænker der er et positivt grundlag for, at tiltalte med forudgående grundig planlægning
og rette hjælp og støtte i fremtiden, kan klare en mere selvstændig og selvhjulpen livsførelse.”
Personlige forhold
Intet yderligere.
Forklaringer
For landsretten har der været afgivet forklaring af domfældte […].
Tiltalte har supplerende forklaret, at det er gået fint, siden kredsretten i juni 2018 traf sin
afgørelse.
Han er fortsat ikke i misbrugsbehandling, fordi han ikke selv syntes, at det havde nogen effekt. Han fik ikke noget ud af det, men han har et misbrugsproblem med hash. Hans forbrug
svinger meget fra en gang dagligt, nogen gange springer han en dag over. Når han ryger er
det ca. ½ gram. Han ryger hash, fordi han har brug for at aflede sine tanker om børn. Der
dukker tanker op om f.eks. seksuelle krænkelser mod børn. Han får antiopsykotisk medicin
Xeplion og Zyprexa, og det hjælper på, at han hører stemmer. Nogen gange hører han
stemmer. Han kan ikke altid huske, hvad de siger. Han får en indsprøjtning hver tredje uge
og tager en pille hver dag. Han henter selv pillen, hver morgen.
Kontaktperson fra Tangkær X1 oplyste supplerende, at de opbevarer medicinen. Den behandlende læge har vurderet, at tiltalte selv kan administrere sin dagsmedicin. Når han får
antabus, ser de at han indtager det, ellers tager han det selv.
Domfældte forklarede videre, at han trives godt på Tangkær, men det ligger ude på landet.
Han vil gerne ind ti byen, hvor der er flere aktiviteter.
Han er en lille smule glad for at være på Tangkær, han kan ikke sige hvorfor. Det er hans
største ønske, at bosætte sig i Århus og komme til at arbejde i værkstedet, hvor han arbejdede før, som industriarbejder. Han kender en lille smule mennesker i Århus. Han vil føle sig
tryg ved at bo alene. Han er rede til at klare sig selv. Han har talt om sine ønsker med dem,
der behandler ham. De har sagt, at de vil finde en bolig i Århus. De har sagt, at det ikke kan
ske nu. Han har forstået, at det er planen, at han skal flytte til en anden bolig end Tangkær
på et tidspunkt.
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Hvis han bor alene og får det dårligt, vil han lade sig indlægge. Spurgt om han kan mærke
det, hvis han får det dårligt, svarede han ”nej”, og så ”jo”. Der skal meget til, hvis han skal
kontakte en læge, han kan ikke komme det nærmere. Han var frivilligt indlagt sidst.
Spurgt om han, hvis han boede alene og fik det dårligt, så ville ryge mere hash, afviste han
dette. Han ryger ikke, hvis han er dårlig.
Spurgt af advokat Mette Lund Thomsen, forklarede domfældte, at han har talt med nogle
læger og psykologer om sit hashforbrug. Spurgt om han ikke vil ryge hash, hvis han får det
dårligt, er han sikker på, at han vil kunne styre det. Han vil være tryg ved at bo alene. Han
har dog brug for bo-støtte. Han skal selv tage sin medicin. Hvis lægerne gerne vil kontrollere, at han tager sin medicin, vil han gerne samarbejde om dette.
I sidste uge var der netværksmøde mellem kommunen KF, bostedet og psykiateren. De talte
om, at der skal findes et bofællesskab i Århus, hvor der er personale. De kunne ikke sige
noget om, hvornår det kan ske.
Kontaktperson fra Tangkær X1 oplyste supplerende, at tiltaltes kommunale sagsbehandler
vil begynde at se på forskellige botilbud i Århus. Der skal være et nyt møde om et halvt år.
Landsrettens begrundelse og resultat:
Landsretten har lagt vægt på karakteren af den begåede kriminalitet og at dommen fra 2002
løbende er ændret, således at domfældte i stigende grad har fået flere frihedsgrader, uden at
det har givet anledning til problemer.
Landsretten er enig med kredsretten i, at der henset til tiltaltes behandlingskrævende skizofreni, hans fortsatte tanker om overgreb mod børn, kombineret med et varierende forbrug af
hash, fortsat er en ikke ubetydelig risiko for tilbagefald til alvorlig personfarlig kriminalitet.
Dette understøttes af de lægelige udtalelser, hvorefter der er brug for en længevarende rehabilitering med forbedring af funktionsniveau og indsigt til følge.

T H I B E S T E M M E S:
Kujalleq Kredsrets beslutning af 7. juni 2018 stadfæstes.
Salær til den for tiltalte beskikkede advokat, advokat Mette Lund Thomsen fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af statskassen.
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