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Oqaatigineqarpoq imaattoq
EQQARTUUSSUT:
Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Kujallleq ulloq 22. november 2018. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U pisuusutut isigineqarpoq
unioqqutitsinernut aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. Aanngaajaarniutit
pillugit nalunaarummi § 27, imm. 1, tak. § 2, tak. ilanngussaq 1, liste A, nr. 1 – ikiaroornartulerineq ataasiarlugu, unioqqutitsineq pinerluttulerinermi inatsimmi § 102 – tillinniarneq
ataasiarlugu, pinerluttulerinermi inatsimmi § 65, imm. 1 – ikuallatsitsineq ataasiarlugu, pinerluttulerinermi inatsimmi § 65, imm. 1 aamma § 86, tak. § 12 – ikuallatsitsilluni toqutseriarneq
ataasiarlugu, pinerluttulerinermi inatsimmi § 65, imm. 1 aamma § 90, imm. 2, tak. § 12 –
ikuallatsitsinermi ulorianartorsiortitseriarneq ataasiarlugu, pinerluttulerinermi inatsimmi §
65, imm. 1 aamma § 90, imm. 2 – ikuallatsitsilluni ilorianartorsiortitsineq ataasiarlugu, pinerluttulerinermi inatsimmi § 37 – pisortat oqartussaatitaanik narrunarsaaneq marloriarlugu
kiisalu pinerluttulerinermi inatsimmi § 37 – narrunarsaaneq aamma § 98 – siorasaarineq
ataasiarlugu. Unnerluutigineqartoq U pinngitsuutinneqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 111 – tillitanik atuineq ataasiarlugu, aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi
§ 3, tak. § 1, tak. Aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 27, imm. 1, tak. § 2, tak. ilanngussaq 1, liste A, nr. 1 – hashimik tigumiarneq ataasiarlugu kiisalu pinerluttulerinermi
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inatsimmi § 65, imm. 1 aamma § 90, imm. 2, tak. § 12 – ikuallatsitsilluni ulorianartorsiortitseriarneq ataasiarlugu.
Unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarpoq tarnimikkut nappaatilinnut qallunaat napparsimmavissuanni katsorsagassanngortitsisoqarluni imaluunniit tassannga nakkutigisassanngortitsisoqarluni, taamaalilluni nakorsaq katsorsaasoq Nuummi Dr. Ingridip Napparsimmavissuani tarnimikkut nappaatillit immikkoortortaqarfiani nakorsaanermik aamma Kalaallit
Nunaanni Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmik ersarinnerusumik isumaqateqarnermigut Dr.
Ingridip Napparsimmavissuani Tarnimikkut Nappaatilinnut Immikkoortortaqarfik aqqutigalugu angerlartitsinissamik aalajangiisinnaatitaassalluni kiisalu angerlartitsinerup nalaani pinerluttunik isumaginnittoqarfimmit nakkutigisassanngortitsisoqassalluni, taakkua nakorsaq
katsorsaasoq isumasioqatigalugu napparsimmavissuarmut unitsitseqqiinissamik aalajangiisinnaatitaassapput. Tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 156, imm. 1, aamma § 157, imm.
2.
Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup ammasup aalajangersagai naapertorlugit unnerluutigineqartoq imigassamik aalakoornartulimmik atuipilunnermut, aanngaajaarniutinut assigisaanulluunniit atuipilunnermut katsorsagaassasoq, pisariaqassappat angerlarsimaffimmi immikkut ittumi imaluunniit Kalaallit Nunaanni Napparsimmavissuarmi. Pinerluttulerinermi
inatsimmi § 158, imm. 2 naapertorlugu piumasaqaatigineqarpoq pineqassiinermi sivisunerpaaffiliilluni aalajangersaasoqassanngitsoq.
U-mit pisimasut pingajuanni 7.328 kr.-it, pisimasut tallimaanni deodorantspray ataaseq, pisimasunilu 6-9 benzinamut dunki arsaarinnissutigineqassapput.
Pisimasoq 6-mi taarsiissuteqaqqussut P2-mut 26.700 kr.-inik, inuit saqitsaannerattut suliassatut innersuussutigineqarpoq.
Pisimasoq 9-mi taarsiissuteqaqqussut P5-imut 70.000 kr.-inik, inuit saqitsaannerattut suliassatut innersuussutigineqarpoq.

Suliareqqitassanngortitsineq
Eqqartuussut taaanna unnerluutigineqartumit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit uppernarsaasiilluni
suliareqqitassanngortitsinertut suliarineqarpoq.
Pumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq unnerluutigineqarneratut eqqartuunneqassasoq pisimasuni 1, 2 aamma 7-mi, atuuttussanngortitsisoqassasoq pisimasuni 3, 4, 5,
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6, 8, 9, 10, 11 aamma 12, kiisalu pineqaatissiissutigineqartoq atuuttussanngortinneqassasoq,
erseqqissaatigineqarluni inissiineq sivisunerpaaffilerneqassanngitsoq, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 158, imm. 2.

U piumasaqaateqarpoq pisimasoq 3-mi aamma pisimasoq 6-mi pinngitsuutitaanissamik
kiisalu sakkukillisaaffigineqarnissamik.
Tigummigallagaaneq
Unnerluutigineqartoq tigummigallarneqarpoq nunatta eqqartuussisuuneqarfiata suliamik
suliarinninnerani.
Eqqartuussisooqataasartut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq
Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani tiguneqarpoq ulloq 8. januar 2019.
Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq
Pisimasoq 6 pillugu
Pinerluuteqartoqarsimanerani teknikkikkut misissuinermi nalunaarusiaq 30. januar 2018meersumi naliliinermi oqaatigineqarpoq:
”Periuserineqarsimasunut paasissutissat tunngavigalugit majuartarfeqarfimmi ikuallannikkut
ajoqusernerit pillugit oqaatigineqarpoq, politiit ikuallannermik eqqugaasunik blokkimi inissianik
misissuinerminni, kiisalu blokkimi sanialiani, blok J-mi, ikuallanneq nammineerluni qamissimasoq.
Inissiap silataani matumi isaarissami takuneqarsinnaavoq ammut paaterneq. Taanna 20 cm-itut
silitsigivoq allakkallu nakkartitsivianiit matup alloriaata tungaanoorluni (assi 1). Matup alloriaa
ikuannermit ajoqusersimavoq iluatungaatigut ikumasimalluni. Allungiartorfik (KT 2), taanna torsuusamiippoq, takuneqarsinnaavoq paatitersimasoq uulinertitersimalluni qeqqata nalaatigut (assi 2).
Matup isaarissap iluatungaani paatiterneqarpoq ammut paaterneq allakkanik nakkartitsisarfiup ataatigut, kiisalu tamatuma eqqaa (assi 3). Torsuusaq paaqarpoq. Ikuallannermi torsuusap aamma igaffiup
akornaniittoq matu matoqqasimavoq, matup nalaa paatitersimavoq (assi 4A aamma 4B). Inissiap sinnera ikuallannermit ajoqusersimanngilaq.
DBI-mit nalunaarutigineqarpoq innaallagissat ikuallannermut pissutaasinnaanngitsut.
Misissuinerup takutippaa ikuanneq aallartissimasoq matukkut silarlikkut allakkanik nakkartitsiviup
nalaatigut.
Ikuallanneq
pilersimavoq
innermik
soorlu
ikittaammik
ikuallajasumik
ataqatigiissitsinikkut.”
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Misissueqqissaarnermi nalunaarusiami nr. 79891, 26. februar 2018-meersumi immikkoortortani inerniliinerni oqaatigineqarpoq:
”
Misissugassaq
Inerniliineq
Ikuallannermit misissugaq - al- nasaarfigineqarpoq
KT 2
lungiartorfik

takussutissaq
Motorbenzinamik

”
Taamatuttaaq aamma DBI-p (Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut) ulorianassutsimut
nalunaarusiaani ulloq 6. februar 2018 misissuinerup ullua 9. januar 2018 najukkami J H Lytzensvej B-[…]-K, […], Qaqortoq ilaatigut oqaatigineqarpoq:
”
pkt. 1.1. Misissuinerup siunertaa
Misissuinerup siunertarivaa paasiniassallugu inuit illorsuup inissiartaaniissimasut ulorianartorsiortinneqarsimanert ikuallannerup pileriartorneranut atasumik.
Taamatuttaaq aamma siunertaalluni aalajangersaanissaq atortut nalillit annertunerusut innarlerneqarsinnaanerinut navianartorsiortitsisoqarsimanersoq.
…
pkt. 1.3. Nalunaarusiaq
Nalilerneqarpoq ikuallannermi inuit inissiami K […]-miittut ulorianartorsiungaatsiarsimasut.
Nalilerneqarpoq atortut nalillit annertunerusut innarlerneqarsinnaaneri navianartorsiortinneqarsimanngitsut.
Pkt. 2.4 inuit uumasulluunniit ajunaarsimaneri imaluunniit ajoqusersimaneri

Najoqqutassat pigineqartut malillugit paasissutissiisoqanngilaq inunnik uumasunilluunniit
ajuunaartoqarsimaneranik imaluunniit ajoqusertoqarsimaneranik.
…
pkt. 4.1. Inissisimaffia
Illuut ikuallannermit ajoquserneqarsimasoq tallimanik quleriiuvoq majuartarfeqarfeqarluni kitaatungaani aamma kangiata tungaani illup isuini, inissiaqarluni aneersuartarfiliaq takisooq torsuusaasaq
aqqutigalugu iserfigineqarsinnaasunik.
Illuut inissisimavoq inissianik sanaartorfiusimasumi illoqarfiup iluani.
Ikuallanneq blok K-mi pilersimavoq inissiamut matukkut K […]-mi.
Pkt. 4.2. Aaqissuusaaneranut tunngasut
Illuut ikuallannermit ajoquserneqartoq quleriuuvoq tallimanik kiisalu init alliit.
Quleriiaani tallimaasuni taakkunani inissiaqarpoq tallimanik taakkualu inigineqartussatut aaqqissuussaallutik.
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pkt. 4.3. Sanaartukkamut atatillugu pissutsit
Illuutip ikuallannermit ajoquserneqartup iigai silarliit betonimik sanaajupput qalligaallutilli fiberpladenik manissunik.
Illuutip qaliata sannaa qisuuvoq ståprofilpladenik qalligaq aammalu qaavatigut oqorsagaalluni kiisalu
pappialarsualigaalluni.
Illuummi inissiat akunneri betonimik sanaajupput inissiallu naqqi parketimik qalligaallutik. Majuartarfeqarfik quleriit allersaanniit quleriit tallimaata tungaani qilaaqarfiup tungaanut ammaannartuulluni.
Inissianiit majuartarfeqarfiup talui betonimik sanaajupput majuartarfeqarfimmilu iikkat træfiberpladenik qalligaallutik.
Majuartartarfeqarfiit natii betoniupput flisenik qallikkat.
Inissiap ikuallaffiusimasup K […]-p qulereeqarfiata misissornerani paasineqarpoq, iikkat talut sanilianoortut kiisalu illup silataatigut aneersuartarfiliaq takisooq torsuusaasap tungaanut aamma majuartarfeqarfiit tungaannut betoniusut allamillu qallerneqarsimanatik.
Qilaavani quleriit avissaarutaa ataani aamma nateq qisuuvoq allamik qallerneqarsimanngitsoq.
pkt. 4.4. Qimaaffissiat
Misissuinermut atatillugu paasinarsivoq, illuummi ikuallannermik eqqorneqartumi inissiat ataasiakkaat qimaaffissaat tassaasoq matu silarleq silataatigut aneersuartarfiliaq takisooq torsuusaasap
tungaanut kujammullu sammisukkut majuartarfeqarfeqarluni aqqutaasinnaasumik kitaanut sammisukkut kiisalu kangimut illup isuatigut.
Silataatigut aneersuartarfiliap takisuup torsuusaasap naqqa betonimik sanaajuvoq allamik qallerneqarsimanngitsoq.
Silataaniit inissiamut iikkat betonimik sanaajupput fiberplademik qallikkat, kujammullu sammisumi
ungalulerneqarsimavoq 1 meterip missaanik portutigisumik, qulaata tungaa qisummik quassuttuuligaalluni sinneralu betonimik sanaajulluni.
Aneersuartarfiliap takisuup torsuusaasap qilaava taamatuttaaq betonimik sanaajulluni.
Inissianinngaaniit majuartarfeqarfiup ungasinnerup tungaanut 10 meterit missaaniippoq aamma majuartarfiup qaninnerup tungaanut aneersuartarfiliap takisuup torsuusaasamiit 5 meteriulluni, taava
aneersuartarfiliap takisuup torsuusaasamiit silamut majuartarfikkut 15 meteriulluni.
Majuartarfiit sannai saviminiupput, taamatullu aamma ungalui saviminiullutik.
Tummeqqat aamma majuartarfiit sangoriaat qisuttaligaallutik, assannut listii qisuullutik sanaakkutillu
qisummik pladeligaallutik.
Majuartarfeqarfiit iigai betoniullutik træfiberpladenik qallikkat mineraluldimik oqorsakkat.
Majuartarfeqarfiit aneersuartarfiliap takisuup torsuusaasap tungaanut ataasiakkaarlutik matoqarput,
taamatullu aamma majuartarfiit sangoriaat igalaaqarlutik.
pkt. 4.5 Annaassiniarnermi ammanerit
Inissianit ataasiakkaaniit aneersuartarfimmut matu aqqutigalugu kujammut sammisumut aneersuartarfimmut amitsumut aniffissaqarpoq.
Paasineqarpoq aneersuartarfiit sananeqarsimasut aneersuartarfiliap takisuup torsuusaasaatut ilillugit,
kisianni inissiat ataasiakkaarlutik tamarmik assiaquteqarput igalaaminermik aamma qisummik.
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…
pkt. 5.2. Ikuallassinnaasut
Piffissami misissuinerup nalaani ikuallassinnaasut ilisimaneqartut tassaapput illuutip sannaani atortut
atorneqarsimasut ikuallassinnaasut aamma inissiaq ikuallannermik eqqugaasup pisatai.
pkt. 5.3. Ikuallatsitsissutaasut
Politiit nalunaarusiaanni oqaatigineqarpoq aallarniutitut misissuineq aallartinneqarmat malugineqarsimasoq tipi sakkortooq ikuallajasuminngaaneersoq.
pkt. 5.4. Putsup siaruarnera
Misissuinermut atatillugu paasineqarpoq, inissiap torsuusaani pujoq/paarlu inissiap torsuusaani siaruaassimasut.
pkt. 5.5. Ajoqusikkap annertussusia
Ikuallannermit ajoqusikkat inissiap matuata eqqaanut killipput.
pkt. 5.6. Aallaaviit allat
Nalilerneqarpoq inissiap matua aallaaviusimasoq.
pkt. 5.7. Allat
Misissuinermi inissiap innaallaagialersorneqarneranut atasumik ajoqutinik nassaartoqanngilaq
imaluunniit atortunit innaallagissamoortunit.
Innaallagialersorneqarneranut atasumik ajoqusernerit nassaarineqartut taamaallaat paatiterneqarsimaneranit ajoqusernerupput.
6. Eqikkaaneq
pkt. 6.1. Inunnik ulorianartorsiortitsineq
Misissuinerit aallaavigalugit nalilerneqarpoq inuit ulorianartorsiortinneqarsimasut inissiami K […]miissimasinnaasut, tassami inissiamiit qimaaffissami matu ikuallassimammat aammalu aarlerinaateqarluni ikuallannerup siaruaassimasinnaanera inissiap torsuusaani ikuallajasunut.
pkt. 6.2. Nalilinnut aarlerinaatit
Misissuinermut atatillugu nalilerneqarpoq atortunik nalilinnik annertuunik aarlerinartorsiortitsisoqarmanngitsoq.”

Paasissutissat inummut tunngasut
Retspsykistrimi nalunaarusiap inerniliinertaani 17. april 2018-meersumi, nakorsaanerup, tarni
pillugu immikkut ilinniagaqartup […]-ip suliarisimasaani oqaatigineqarpoq:
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”U tarnimigut napparsimasuuvoq pasilliutigineqartullu iliuuserinerisa nalaani aamma taamaasorineqarluni. Silassorissusia naliliiffigineqarpoq nalinginnaasumiit appasinnerusutut, ilimagineqanngilaq qaratsmigut ajoqusersimanera. Ilimagineqarpoq pasiulliutigineqartut piliarinerisa nalaani hashimik aamma imigassamik aalakoornartulimmik sunnertissimasimanissaa, ilimagineqanngilarli napparsimalissutigisaminik sunnertissimaarsimanera.

U ajunngitsumik toqqissisimanartumillu peroriartorsimavoq, qulit missaanni ukioqarluni angajoqqaami avinnissaata tungaanut. Atuarnera ilikkarniarneranut- aamma pissusilersortarneranik ajornartorsiutitaqarsimavoq, taamaattumillu børnehjemmemut pitinneqarsimalluni. Børnehjemmet arlallit
najugarfigisimavai, taakkunanngaaniit qimaasarluni. Børnehjemmep aamma atuarfiup naammassinerani sumi tamaaniittarsimavoq, Danmarkip Kalaallit Nunaatalu akornanni nuttarluni. Angajoqqaamini najugaqartarsimavoq allanilu. 2015-ip tungaanut ukiuni pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiissivoq. 17-it missaannik ukioqarlunili aamma pineqatiissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiinnermini hashimik pujortartarsimavoq.
U pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmeereernermini allanngorsimasutut ippoq, tunuarsimaartunngorluni. Ilaqutaasa oqaatigisimavaat pisariaqartitsisoq inuiaqatigiinnut akuulerseqqinneqarnissamik.
U-p eqqarsartaatsimigut misissorneqarneranut atatillugu aammalu nakorsamik oqaloqateqartarneri
aamma tamatuma kingorna tarnimikkut nappaatillit immikkoortortaqarfiani immukkut inissinneqarnerani malunaateqarpoq misigissutsitsigut attavigiuminaannera, eqqarsaatitigut akornusersorneqarnermik, imminut naapertuuttumik tunngavissiuneq, eqqarsartaatsit pigiliuteriikkat, aamma tusaasuusineq malugisuusineq kiisalu misigisimanera inuk allaalluni. Nappaatiminik nassuerutiginninnermik
peqanngilluinnartuuvoq.
U misilinneqaraluarpoq tarnikkut misissortinnermut, kisiannili missuineq eqqortumik naammassineqarsinnaasimanngilaq naammattumik akissuteqarneq ajormat.

U inunnut Kalaallit Nunaanni pinerluttulerinermi inatsimmi § 156-mi taaneqartunut ilaavoq.
Pisuutinneqassagaluarunilu innersuussutigineqarpoq inatsisip tamatuma § 157-ia malillugu,
eqqartuunneqassasoq qallunaat nunaanni napparsimmavissuarmi katsorsarneqarnissaa imaluunniit
tassannga nakkutigisassanngortitsisoqarluni kiisalu angerlartitsinerup nalaani Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit nakkutigisassanngortitsisoqassalluni, taakkua napparsimmavissuarmut unitsitseqqiinissamik aalajangiisinnaatitaassapput.”

Unnerluutigineqartup eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasani inuttut atugarisani pillugit
taamaannerarlugit uppernarsarpaa. Sulilu katsorsagaanini nuannarivaa misigisimalluni imminut iluaqutaasoq.
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Nassuiaatit
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarput unnerluutigineqartoq U aamma ilisimannittut I1, I3, I5, I4, P2, aamma I8.
U ilassutitut nassuiaavoq, pisimasunut 1-2, eqqaamallugu telefoni pineqartoq I2-mit pisiarisimallugu. Eqqaamanngilaa qanoq akilernerlugu, imaluunniit sunerlugu.
Issuaaffigineqarluni pingaarnersiuinermi qupperneq 6, killisiuinermi nalunaarusiaq pisimasoq 1-2-mut, ilanngussaq C-1-1, qupperneq 2, immikkoortut 6 aamma 7, eqqaamavaa
taamatut politiinut nassuiaasimanini.
Pisimasoq 3 pillugu
Unnerluutigineqartoq U-p eqqartuussisoqarfimmi taamatut nassuiaasimanini uppernarsarpaa.
Ilassutitut nassuiaateqarpoq, eqqaamanngilaa qanoq atsigisoq pinnguaatiginerlugu, kisianni
nammineq aningaasaatigivai pinnguaatigisani. Eqqaamanngilaa aningaasat suminngaaniit
pisimanerlugit. Tamatuma nalaani ullut 14-ikkaarlugit 500 kr.-inik aningaasanik ikiorneqartarpoq. Aningaasat ikiuutisiani pinnguaatigineq ajorpai.
Issuaaffigineqarluni pingaarnersiuinermi qupperneq 13, killisiuinermi nalunaarusiami pisimasut pingajuannut, ilanngussaq C-1-1, qupperneq 2, immikkoortut pingajuat, uniffik kingulleq, taamatut politiinut nassuiaasimanini eqqaamanngilaa. Politiinut eqqukkat uppernarsaataannik tunniussinikuunngilaq Danmarkiliarsimanini pissutigalugu.
Illersuisumit aperineqarluni unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, nalullugu qanga paasisimanerlugu suliassanngortinneqarsimaneranik. Ilumoorpoq aatsaat 2018-imi julimi suliamut unnerluussissut imminut nalunaarutigineqarsimammat, aatsaallu nammineq paasillugu. Piffissap tamatuma iluani politiit saaffiginnissimanngilat eqqukkat uppernarsaataat piumallugit.
Pisimasunut 4 aamma 5-mut apeqqutissaqartoqanngilaq.
Pisimasut 6-9 pillugit
Eqqartuussisoqarfimmi eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni nassuiaatigisimasani uppernarsarpaa.
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Takutitsivigineqarluni ilanngussaq J-1-8 pisimasumi 9-mi, assi nr. 1, unnerluussisup pc-aniit,
unnerluutigineqartoq ilassutitut nassuiaavoq, assimiittoq nammiusoq, eqqaamavaalu assilineqarami. Assiliisup atia puigorpaa. Eqqaamanngilaa sooq taliminik siaarsinerluni. Kamippaat atukkani I4-p kamippavigai. Tamatuma nalaani blok J-mi najugarpoq, aamma
ilumoorpoq taannaammat blokki nammineq assimi tunuaniittoq.
Ilanngussamik taassuminnga takititsivigineqarluni, assi nr. 3 PC-imit tassanngaaniit, unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, aamma namminiusoq, eqqaamavaalu assilineqarami. Naluaa
inuup taassuma aamma taanna assilisarineraa. Ulloq 24. december assilisaavoq, illuummi tassani ikuallattoqartillugu politiit biliisa tunuani takuneqarsinnaasumi. Ilumoorpoq taasuma
tunuani 3. salimi nammineq najugaqarami. Nammineq iniginngilaa, kisianni I4-p inigivaa.
Ilisimannittup I5-ip eqqartuussivimmi nassuiaataanik issuaaffigineqarluni, unnerluutigineqartup eqqaamanngilaa taanna naapissimanerlugu.
P2 ilisarisimavaa P2-tut. Ikinngutigivaa. Sivisuumik imminnut ilisarisimanikuupput. Naluvaa
qanoq sivisutigisumik. Amerlasooriarluni pulaalaartarnikuuvaa. Naluvaa tallimanik amerlanerunersut imaluunniit tallimanit akinnerunersut. Nalunngilaa P2-p inaa. Nassuiarsinnaanngilaa qanoq isikkoqarnersoq. Sinittarfeqarpoq. Blok H-mi […]. salimiippoq blok J-ip saniani,
nammineq tassani najugaqarpoq. Kingullermik P2 oqaloqatigivaa 24. decemberip kingornatigut, aammalu 24. december 2017 qaammatit pingasut sioqqullugu kingusinnerusukkut.
Eqqaamanngilaa suna eqqartorneritsik. Nammineq taanna siorasaarnikuunngilaa.
Eqqartuussisoqarfimmi P2-p nassuiaatigisimasaanik issuaaffigineqarluni, eqqaamavaa P2 cigaretsinik pisiffiginikuullugu, eqqaamanngilaali qanga kingullermik taamaaliorsimanerluni.
Naluvaa december 2017-mi oqarsimanerluni: ”erngiinnaq tamassi toqukkumaarpassi”.
Eqqaamasaqanngilaq ilumut oqarfigisimanerlugu kissaatigalugulu toqukkusullugu. Naluvaa
quianartumik eqqumiitsumilluunniit P2-p tungaanut pissusilersorsimanerluni.
Takutitsivigineqarluni ilanngussaq B-1-1 pisimasoq 9-mut tunngasoq, kamippanut ilisivik,
unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, kamippaasiviup ataani natermi talerpiup tungaaniittut
nammineq kamippagalugit. Hummel-imik meqqeqarput qasertuullutik. Kamippaat qaamasut
saamianiittut nammineq piginngilai taakkua I4-p pigivai. Ilumoorpoq kamippaat qaamasut
atoramigit politiit biliisa siornga-tungaani assilisikkami. Naluvaa qanoq ilillutik kamippaat
benzinanissimanersut. Aamma naluvaa kamippaat benzinasunnimik tipeqarnersut.
Illersuisumit aperineqarluni unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, eqqissiivilluni P2-mut pulaartarsimalluni. Susoqanngilaq, P2-p qaqugukkulluunniit kamaannikuunngilaani. P2 ikinnguti-
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tut isigivaa, sivisuumik ikinngutigiinnikuupput. Pulaaraangamiuk silataani nikorfasarpoq cigaritsitorluni. Inaanut isernikuuvoq sunalu tamaat takunikuullugu. Sivisuumik sofami issianikuuvoq. Nipilersukkanik rap-inik tusarnaarlutik.
I4-mi najugaqarpoq taassuma ajorinngimmagu. Eqqaamanngilaa qanga nuuffiginerlugu,
imaluunniit ikuallanneq sioqqullugu qanoq sivisutigisumik tassani najugaqarnerluni.
I1 eqqartuussisoqarfimmi eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni nassuiaatini taamaannerarlugit uppernarsarpaa, ilassutitullu nassuiaateqarluni, unnuami aggeqqusaasimalluni blok J-mi
ikuallattoqarnera pissutigalugu. Eqqaamavaa politeeqarfimmut arpalluni, tassani politiit biilii
tigoriarlugit qummukarluni. Apuuppoq ikuallattumik qamitsiniaaneq aallartereersimasoq.
Majuartarfeqarfimmi avannamut sammisumi qaavata tungaanut ikuallangaatsiarpoq, tusaasinnaavaalu qisuit nakkaarpalunneri. Qatserisartorpassuit sullittut.

Imminullu suliakkiutigineqartoq siulleq tassaavoq ineqartut qimagussortinneqartut nalunaarsornissaat, tamakku napparsimmavimmiipput, namminerlu taakunnarpoq. Inuit qimagussortinneqartut amerlajaarput, sulisullu ulappullutik. Ilisimannittup inuit nalunaarsorpai, blokkimullu uterluni aqqusinerlu matuneqarpoq, biilit aqqutissakkut allakkoortinneqalerlutik.

Nammineq Københavnimi Sverigemilu ikuallattoqarnerani teknikeritut ilinniagaqartuuvoq,
takusinnaavaa inneq siaruaatilertortoq naqqaniit 5. salip tungaanut. Nalinginnaasumik ikuallannertut isikkoqanngilaq, pasilerpaalu ikuallatsitsisoqarsimanera. Pasilliutaalu uppernarsarneqarpoq ikuallanneq qaminneqarsimatsiartoq.

Dunkinik benzinamut atorneqartartunik takuvoq, ersaripput majuarfeqarfeqarfiup
teqeqquisa ilaani ikullatsitsisoqarsimanera. Aalamik toqunartoqarmat, ulorianarmallu ingerlaannaq ikuallattoqarnerani teknikkikkut misissuinissat pisinnaanngillat. Majuartarfeqarfiit
matuneqartussaapput. Isumaqatigiissutigineqarporlu Danmarkimiit ikuallattoqarnerani teknikerimik aggertitsisoqassasoq kisimiilluni suliassaq suliarisinnaannginnamiuk.

5. salimi najugallit itertinneqarsimanngikkaluarunik eqqorneqarsimassagaluarput, pingaartumik majuartarfinnut qaninnermi najugallit.
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Allerpaami majuartarfiit alloriaanni siullermi isaarissallu akornani dunki benzinamut atorneqartartoq nassaarineqarpoq. Ilaatigut dunki qulaatigut aassimavoq. Naammalluarsinnaavaat dunkip imarisaa benzinaannaanngitsoq. Aamma arlalinnik olianik assigiinngitsunik
naammasaqarput, taakkualu iluanut kuineqarsimapput benzinamut akulerullugit. Illersuisumit aperineqarluni ilisimannittoq nassuiaavoq, ilumoortoq taamatut benzina akoorneqartarmat aquuteralannut atugassaq. Benzinamut atorneqartartoq dunki sungaartoq aappaluaartoq/aappalaartoq aamma qernertoq qalipaatigivaa, taanna assimavoq.
Unnerluutigineqartoq maluginiarneqalerpoq igalaaq ammariarlugu savimmik tigummiaqarluni ussersulermat. Qatserisunut ulorianarsimmat piffimmi eqqissisimanissaq torersumillu
sulinissaq pillugu tigusarineqarpoq. Politiillu isumaqarput atisaaniit oliasunnimik naamasaqarsinnaallutik, tigusarereeramikkulu kamippai misissorpaat. Takusinnaavaat tarnimigut napparsimasuusoq. Nalinginnaasuunngitsumik oqaluppoq. Kamippaat inissiamiittut oliasunninnerisa assigivaa allerpaami isaarissami nassaarineqartut.

P2-p inaanut atatillugu ilisimannittoq nassuiaavoq, aqaguani unnerluutigineqartup sassartinneqarnerani nammineq qummukarsimalluni misissoriartorlugu sanasut majuartarfeqarfik
matusineraat. Panimmi inaanut blok K-miittumut isigilluarsinnaavoq, matualu paaqarpoq.
Qaammarnikuuvoq. Panimminut sianerpoq, taannalu oqarpoq suunersoq missorniarlugu. Panialu iniminukapallappoq, matu ammaramiuk torsuusaq ikuallassunnerpoq paaqarlunilu. Allakkat nakkartitsiviatigut ilummut kuisisoqarsimavoq, inneq ikinneqarsimavoq, innerli nammineerluni qamissimalluni.

Nammineq tigusarineqarneranut ilaanngilaq, kisianni unnerluutigineqartoq oqaluukkamiuk
qorsuunngikkuni tungujortumik qaamasumik saattumik kavaajaqarpoq qasertunik qarleqarluni jogginginik, aamma aappaluttunik qaamasunik isersimmateqarluni. Ilisimannittoq
eqqarsarpoq anilerami tuaviorsimassasoq. Sila qiianarpoq issillunilu. Kamippaat taakkorpiaat nassaarivaat inissiami misissueqqissaarnerminni, taakkualu kamippaat benzinamik oliamillu tipeqarput.

Illersuisumit aperineqarluni ilisimannittoq nassuiaavoq, aatsaat eqqaalerlugu benzina oliamik akoorneqarsimanera. Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq ilisimannittumit suliari-
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neqarsimasumik issuaaffigineqarluni, (pingaarnersiukkani qupperneq 99-101) tamatut allassimasoqanngitsoq, tassunga ilisimannittoq nassuiaavoq, qangarsuarli pisimammat, taamatullu ullumikkut eqqaamavaa. Ullup tamatuma kingorna nammineq suliamut attuumassutaarussimavoq.
I3 eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatini eqqartuussisut suliaasa allassimaffianneersoq taamaanerarlugu uppernarsarpaa, ilaassutitullu nassuiaalluni, ulloq taanna unnerluutigineqartoq assut aallaratsisimasoq uteqattaarluni nilliaannaavillunilu. Tamanut assut malugeqqulluni.
Napparsimmavik tamanut ammavoq, tassani aamma unnerluutigineqartoq assut nipiliorsimavoq, tamanna ataataminit tusarpaa.

Ilisimannittup taamaallaat eqqaamavaa unnerluutigineqartup isersimmateqarnera. Eqqaamanngilai qanoq isikkoqarnersut. Qaamasuugunarput putullit. Unnerluutigineqartup ilisimannittoq sanimini qeqartoq oqarfigivaa nammineq ikuallaasuulluni. Ilisimannittup upperinngilaa, ingerlaannarlu unnerluutigineqartoq aperigamiuk ilumut ikuallaasimanersoq,
taanna akivoq naameerluni.

Ilisimannittup eqqartuussivimmi oqarniarluni puigorpaa, unnerluutigineqartup oqarfigisimagaani hashimik risterilluni oqarfigineqarsimalluni aneqqusaalluni, isersimmatillu atorlugit
anisimalluni. Sanileriillutik qeqartillutik taamatut oqarpoq. Aallaqqaammut ilisimannittup
unnerluutigineqartoq naapeqqaaramiuk hashimik risterinini oqaatigivaa. Ilisimannittup
nalunngilaa unnerluutigineqartoq kikkunnulluunniit ittoorneq ajortoq. Kikkut tamaasa
iliuuserisaminik oqaluttuuttarpai, aamma taamaaliorpoq ulloq taanna.

Unnerluutigineqartoq assileqquvoq nammineq mobilini bateereerussimammat. Tamatumunnga ilisimannittoq angerpoq.
I4 eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatini eqqartuussisut suliaasa allassimaffianneersoq taamaanerarlugu uppernarsarpaa, ilassutitullu nassuiaalluni, eqqaamasaqarpallaarani taamaallaat unnerluutigineqartoq unnuk taanna eqqissisimasimasoq, pisarnermisut.

Issuaaffigineqarluni nassuiaatiminik politiit nalunaarusiaanni, pingaarnersiukkami qupperneq
122, immikkoortut pingajuanni kingulleq, ilisimannittoq nassuiaavoq, immaqa politiinut
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taamatut tunngavilersuisumalluni pissanganermik. Nalunaarusiami allassimasutut nassuiaanikuuvoq. Nassuiaatinilu unnerluussisup atuarmagu eqqaavaa. 2008-mi sakkortuumik
qaratsamigut sajuppillatsitsinikuuvoq, eqqaamajuminaatsitsisarami eqqaasinneqartariaqartarluni.

Unnerluutigineqartup

isigisarpaa

2-3-riarlugu

eqqumiitsumik,

toqqarlutik

qiviaraangamik.

Unnerluutigineqartumit itersartippoq nal. 03.00 oqarporlu ikuallattoqarnerarlugu. Ilisimannittup unnerluutigineqartoq oqarfigivaa majuartarfeqarfiit eqqaaniittut tamaasa kalerrissagai
ikuallattoqarnerarlugu. Ilisimannittoq quijartorpoq iseqqillunilu, unnerluutigineqartorlu
utereersimavoq oqarlunilu aneqqulluni, taamaaliorporlu.

Unnerluutigineqartoq qasertunik isersimmateqarpoq. Issuaaffigineqarluni ilisimannittoq
politiit nalunaarusiaanni nassuiaasimammat, aappaluttut qaamasuunerarlugit, ilisimannittoq
akivoq, nammineq kamippani qasertuusut unnerluutigineqartullu isersimmatai aappaluttut
qaamasuullutik. Ikuallattoqarnerata nalaani unnerluutigineqartup isersimmatit aappaluttut
qaamasut atorsimavai.

Takutitsivigineqarluni ilanngussaq 9, ilanngussaq X-1-1-mappi assit qupperneq 30 ilisimannittoq nassuiaavoq, taakku kamippaat unnerluutigineqartup atugai inisimasuata allap kamippagigai, taakkuuppullu unnerluutigineqartup atorsimasai. Unnerluutigineqartup ilisimannittoq itersarmagu, taakkua kamippaat atorpai, aamma najugaqartut sinneri kalerrikkiartoqqugamigit, inissiamiillu aneqatigiikkamik. Assimik qupperneq 30-miittumi
takutitsivigineqarluni uppernarsarpaa kamippaat taakkuusut.

Qupperneq 33-mi assimik takutitsivigineqarluni ilisimannittoq nassuiaavoq, kamippaat allermi saamerliit inisimasuata allap pigigai. Taakkuupput kamippaat unnerluutigineqartup
atugai. Natermi talerpiata tungaaniittut kamippaat unnerluutigineqartup pigivai. Gummit inisimasuata aappaata pigigunarpai. Unnuaq taanna inisimasuata aappaa angerarsimanngilaq.
Taanna ilaquttaminiikkami.

Ilisimannittumik killisiuineq naammassereermat ilisimannittup oqaaseqalaarusulluni
noqqaassutaa akuerivaa. Nassuiaavorlu tusarsimallugu, Nuummi X3 arlaannut oqarsimasoq,
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ikuallanneq ullunik 14-inik sioqqullugu oqarsimasoq ikuallatsitsiniarluni. Tamanna X4-mik
atilimmit tusarsimavaa, taamatut allamut oqarsimasoq.
P2 eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatini eqqartuussisut suliaasa allassimaffianneersoq taamaanerarlugu uppernarsarpaa, ilaasutitullu nassuiaalluni, unnuaq taanna angajoqqaamini
tukkusussaalluni. Tamatuminnga unnerluutigineqartoq oqaluttuunnikuunngilaa. Taamaattumik unnerluutigineqartup ilisimasinnaanngilaa unnuaq taanna nammineq erninilu angerlarsimanngitsut. December 2017-imi ernera marlunnik ukioqarpoq. Meeraallunili unnerluutigineqartoq ilisarisimavaa, tamarmik Qaqortormiuupput, aamma unnerluutigineqartup
aleqaa nammineq ikinngutigivaa. Imatut unnerluutigineqartoq imminut pulaarneq ajorpoq,
kisianni December 2017-imi arlaleriarluni inaanut isernikuuvoq. Unnerluutigineqartoq blok
K-miittarpoq. Ilaannikkooriarluni takusarsimavaa. Imminiikkaangat pujortaqatigiittarput
oqaloqatigiilaartarlutillu arlaannik. Immaqa 10 minutsit missaani sivisutigisumik.

Unnerluutigineqartoq siullermik oqarami tamaasa toqunniarlugit, tamanna inaani pivoq tullianilu taamatut oqarpoq svalegangimi. Eqqaamanngilaa qanga taamatut oqarnersoq,
kisianni tamarmik decemberimi pipput. Siullermik unnerluutigineqartoq taamatut
oqaqqaarami nammineq inimi, unnerluutigineqartoq nipaassimavoq oqaloqatigiilaarnikuullutik. Taamatut oqariataariarluni nipaalleqqissimalluni. Marloriarluni inimini taamatut
oqarfigitippoq. Pingajussaanik svalegangimiitillutik, tassani tubamik pisiffiginiaraani itigartikkamiuk. Unnerluutigineqartoq aallaratserpasippoq, taamatut oqaatigaluni ingerlagami.
Oqaasii upperinngilai aamma pimoorullugit tigunngilai, nalunnginnamiuk aallaratsisartoq
perulluliortarlunilu. Imatut oqarpoq: ”Ungasinngitsukkut tamassi toqussavassi”. Taamatut
pingasoriarluni oqarpoq. Decemberimi tamanna pivoq. Ilisimannittup eqqaamanngilaa
qangaanersoq, unnerluutigineqartorlu ullut arlallit takunikuunagu ikuallanneq pivoq.

Illersuimit aperineqarluni ilisimannittoq nassuiaavoq, politiit oqaluttuussimallugit unnerluutigineqartoq arlaleriarluni siorasaarisimasoq. Aatsaat politiinut oqaatigisimavaa paasigamiuk ikuallatsitsinerusoq.

Issuaaffigineqarluni politiit nalunaarusiaanni nassuiaatigisimasaminik, pisimasoq 6, ilanngussaq D-1-1 (pingaarnersiukkani qupperneq 18, immikkoortoq 7 aamma 8) ilisimannittup
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naluvaa sooq politiit taamaallaat allassimaneraat unnerluutigineqartup ataasiarluni siorasaarsimagaani. Ataasiaannarluni unnerluutigineqartoq toqutsinissamik siorasaarinngilaq,
kisianni pingasoriarluni. Qulakkeerlugu oqaatigisinnaanngilaa politiit nassuiaassimanerlugit
unnerluutigineqartoq pulaarsimasoq. Naluvaa sooq. Immaqa politiit apeqqutigisimanngikkaat.

X3 ilisarisimavaa. Ilisarisimasariinnikuupput, kisianni ikinngutigiinnatik. Ilisimannittup maluginikuuvaa X3-p assut ningarfigisaraani. Ullut ilaanni Brugsenimut isilerluni unnerluutigineqartup ornippaani tuba pinngikkuniuk illuni angut pillugu. Unnerluutigineqartoq nammineq oqaluullugu malugivaa X3 unnerluutigineqartup tunuaniittoq nuanniitsumillu isigigaani. Akeqqersimaarpasissumik. Siusinnerusukkut taassuma ilassisaraluarpaani. Ullup
tamatuma kingorna isiginerluereermat ilisimannittup takoqqinngilaa. Facebookimi
kammagiikkunnaarsimapput. Brugsenip silataani pisimasup kingorna X3-p kammattut piiarsimavaani. Ilisimannittoq tunngavissaqarpoq isumaqassalluni X3-p ajortumik piniaraani,
uloriarsinnaammat arlaannik nuannarinngisaqaraangami. Kommunimut aamma kamannikuuvoq meeqqaminik arsaartikkami. Arnapalaajusinnaavoq.
I8 nassuiaavoq, X3 (atia […]-mit allanngortitaq) ornissimagaani nujai nammineq killortussaallugit. Ilisimannittup maluginiarsimavai tamangajammi ikuallassimasoq. Annerusumik
niaqqumi avaavatigut. Ilisimannittup oqartinniarsarivaa susoqarsimanersoq. Aallaqqaammut
X3 oqarumanngiivissimavoq, illaqattaaginnarlunilu. Taava ilisimannittumut pissanganarsivoq paasissallugu susoqarsimanera. X3-p aallaqqaasiullugu oqarfigivaani kimulluunniit
oqassanngitsoq, taava oqalulerpoq P2-mi ikuallatsitsisimalluni aappakuni pillugu ningarfigisimanera pissutigalugu. Oqarpoq nammineq inneq ikissimallugu, aammalu misilissimagaluarlugu blokki illuatungaaniittumi ikuallatsitseriarsimalluni. X3 unnerluutigineqartorlu taamaaliorsimapput. Oqarpoq peqataasimalluni, nammineerlunilu inneq kukussimallugu.

Siullermik inneq ikikkamiuk iluatsissimanngilaq. Taava unnerluutigineqartumut inneq
ikitsippaa. Ilisimannittup iluamik ilisimanngilaa qanoq iliorsimanersut.
Aamma oqarsimavoq ikuallannersuarmut aamma peqataasimalluni. Kingornalu qimaasimalluni.
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Ilisimannittup X3 suginngilaa, kisianni ilisimannittup aanaavata X3-p anaanava paarsarinikuuvaa, taamaalillutik imminnut illoorariittut isigipput. Ilisimannittup takussaarnikuuvaa. Ilimannittup X3 december 2018-imili takuvaa. X3-p ilisimannittoq ilassiniartaraluarpaa ilisimannittulli ilasserusunngilaa. Taamanili oqaluuteqqissimanngillat. Uummateqanngilaq.
Aasaq ilisimannittup eqqarsaatigiartuinnarsimavaa nalunaarutigerusullugu, kisimi pigiinnarusunnagu. Aallaqqaammut X3 ersigisimagaluarpaa, taamaammat nalunaarutigisimanngilaa.
X3 meeraallutilli takusimavaa. X3 katsorsaavimmeeqatigisimavaa siullermeeramik. X3-p pisimasoq pillugu oqaluttuummanili ilisimannittup matuffigisimavaa.

Unnerluutigineqartoq ilisarisimanngilaa aatsaallu ullumikkut takuvaa. Tallimanik ukioqalernissami tungaanut Qaqortumiinnikuuvoq. 17-inillu ukioqarluni Qaqortumut nooqqissimalluni. 24-inik ukioqarluni Nuummut nuuppoq.

Ilisimannittup iluamik P2 ilisarisimanngilaa, kisianni ilisimannittup pania P2-llu ernera illoriipput. Ilisimannittup naluvaa P2 sumi najugaqarnersoq.

Issuaaffigineqarpoq killisiuinermi nalunaarusiamik 11. januar 2019-meersumik, ilanngussaq
X-2-1, qupperneq 2, immikkoortut pingajuanni nassuiaasimagami allaqqasutut. Iluamik
eqqaamanngilaa, kisianni nujai ikuallassimapput ilaalu ikumasimanatik. Tunuani ikumanerusimallutik kisianni aamma niaquani. Eqqaamanngilaa niaquata suatungaaniunersoq.

X3 ilisimannittumut oqaluttuarsimavoq ikuallaarusussimalluni P2 ningarfigigamiuk. Ikuallattup aappa X3-p kukutaa, ilisimannittup eqqaamasaqarfiginngilaa, X3 iluamik taassuminnga
oqaluttuannginnami. Eqqumiitsumik pissuseqarluni oqaluttuarpoq, ilisimannittullu iluamik
eqqaamarmarpianngilaa. Puujaasaq imaluunniit dunki mikisoq atorsimavaa allakkallu nakkartitsiviatigut benzinamik kuisisimalluni. Ilisimaqqissaanngilaa blokki sorliunersoq.
Kingorna unnerluutigineqartoq X3-lu isumaqatigiissimapput qimaaniarlutik. X3-p kuisinnermut allagartatik aassagai taxaniugunarpoq Sømandshjemmemut. Ulloq ataaseq marlulluunniit
qaangiuttut X3 parnaarussaanissaminik annilaangalluni Alluitsup-Paanut qimaasimavoq.
Katsorsartinniarsimavorlu suna tamaat ungasilliniarlugu, kisianni katsorsartinnini unitsiinnarnikuuvaa.
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X3-p oqaloqatiginera missiliorlugu nalunaaquttap akunnerata affaanik sivisussuseqarpoq.
Naluvaa kina X3-p aappani pineraa. Immaqa unnerluutigineqartoq.

I5 eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatini eqqartuussisut suliaasa allassimaffianneersoq taamaanerarlugu uppernarsarpaa, ilaasutitullu nassuiaalluni, blok K-miit angerlarluni unnerluutigineqartoq

naapissimallugu. Eqqaamanngilaa atisat

suut

atornerai. Ullaakkut

nalunaaquttap 4-5 missigivaa. Unnerluutigineqartoq sivikitsumik oqaluutilaarpaa, unnerluutigineqartup ”X2”-mik atilik ujaraa. Nammineq naluvaa taanna X2” kinaanersoq.
Naluvaalu unnerluutigineqartoq eqqumiitsumik isikkoqarnersoq. Unnerluutigineqartup
tigummivaa benzinamut dunki. Tamakkua aallarnermi atorneqartartut. Taamaattut umiatsiniittartut assingi. Sungaartumik aappaluaartumik qalipaateqarpoq nalinginnaasumik angissusilik. Immaqa imaqarpoq. Ilisimannittoq isumaqarsinnaavoq benzinaasinnaasoq.
Eqqarsaatiginngilaali dunki imaqarnersoq. Oqaluuteriarlutik unnerluutigineqartoq cigaretsimik pujortarpoq. Unnerluutigineqartup ilisimannittup pujartagaata sinnera pivaa, ilisimannittorlu ingerlavoq. Unnerluutigineqartoq Blok J aamma K-p missaatigut ingerlavoq.
Tamanna ilisimannittup takuvaa, tunumut qiviarami takusinnaavaa unnerluutigineqartoq blok
J-ip tungaanut ingerlasoq suli dunki tigummiarlugu. Unnerluutigineqartoq takoqqaaramiuk
napparsimmaviup tungaaniit blok K-p tungaanut qummukarpoq. Ilisimannittoq ilisarisimaqanngilaq benzinamik naamaartartunik.

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu
Pisuunermik apeqqut
Pisimasoq 1 pillugu
Unnerluutigineqartup politiit nalunaarusiaannut nassuiaateqarnermigut, tamannalu nunatta
eqqartuussisuuneqarfiani ilumoornerarpaa, eqqartuussisut isumaqarput uppernarsineqartoq,
piffissami tamatumani paasitinneqarami mobiltelefoni tillitaasoq aalajangerlunili tuniniaqqinniarlugu 1.500 kr.-inut, piaaraluni tillitamik atuisimasoq, tak. Pinerluttulerinermi
inatsimmi § 111. Taamaattumik unnerluutigineqarnernermigut pisuutinneqarpoq.

Pisimasoq 2 pillugu
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Unnerluutigineqartup politiit nalunaarusiaannut nassuiaateqarnermigut, tamannalu nunatta
eqqartuussisuuneqarfiani ilumoornerarpaa, naammattumik qularnarunnaarsinneqarpoq ulloq
taanna pineqartoq hashinik klumpinik pingasunik tigumiaqarsimanera, taakkualu pisimasoq
1-mi taaneqartumut oqarasuaammut akiliutitut atorsimallugit.
Pisimasoq 3 pillugu
Nunata eqqartuussisuuneqarfiata uppernarsaassuteqartoqarneratigut pingaartumik pingaartippaa, nalunaarutiginninnermi nalunaarusiami ersersinneqarmat, unnerluutigineqartoq
inuit allat peqatigalugit 100 kr.-erpassuit pappialat Starkip pisiniarfiatigut ilivitsunngorteriarsimammatigit. Taamaalillutik eqqartuussisut tunuartippaat unnerluutigineqartup nassuiaataa,
qanoq ililluni aningaasat tigumiarilersimanerini, eqqartuussisoqarfiullu pisuunermik naliliinera isumaqatigalugu. Eqqartuussisuuneqarfiup erseqqissaatigivaa, pisimasumi pineqartoq
tassaammat aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 3, imm. 2-mut atasoq, tassani pineqarmat
ikiaroornartulerineq unnerluussisummi oqaatigineqartutut. Akerlianillu tunngavissaqanngilaq pisimasup inissinneqarnissaa nalinginnaasumik tillitanik atuinermut pinerluttulerinermi
inatsimmi § 111-mut.
Pisimasoq 6 pillugu
P2-p nunatta eqqartuussisuuneqarfiani ilisimannittutut nassuiaareerneratigut tunngavigineqarpoq, juulliaraq aqaguttoq inini qimakkamiuk ulloq 23. december 2017 angajoqqaaminut
tukkujartorami juulliararsioriartorluni inini ikuallannermit ajoquserneqarsimanngimmat.
Aamma nalunaarutigininnermi nalunaarusiaq malillugu nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavigivaa, aqaguani politibetjent I1-ip, tassa ulloq 24. december nal. 15.05,
nalunaarutigisimammagu panimmi P2-p inia innermik kukunneqarsimasoq.
Taamaalilluni ikuallatsitsineq pisimavoq piffissami juulliaraq aqaguttoq aamma juulliaqqami
nal. 15.00 akornani. Illuutini ikuallattut sinneri marlut, unnerluutigineqartup kukutisimasutut
eqqartuussaassutigisai paasineqarput ikuallatsinneqarsimasut piffissami unnuami juulliiaqqap aqagunneraniit aamma julliaqqap akornani.
I2-p sukumiisumik aamma uppernartumik nassuiaareerneratigut nunatta eqqartuussisuuneqarfianut qularnarunnaarsinneqarpoq, unnerluutigineqartup pingasoriarluni december 2017imi siorasaarsimagaa imatut: ”erngiinnaq tamassi toqussavassi”. Aamma qularnarunnaarsinneqarpoq unnerluutigineqartoq inissiamiinnikuusimasoq takunikuullugulu qanoq inissiap isikkoqarnera aamma kikkut tassani najugaqarnersut.
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Taamatuttaaq aamma I5-ip nassuiaareerneratigut eqqartuussisuuneqarfiup tunngavigivaa, ilisimannittup unnerluutigineqartoq naapissimammagu nal. 04.00 aamma 05.00-ip akornani ulloq 24. december napparsimmaviup tungaaniit blok K-p tungaanut pisuttoq benzinamut
dunkeq sungaartoq aappaluaartoq tigummillugu. Unnerluutigineqartup inuk ”X2”-mik atilik
apersuutigivaa qimakkamillu ingerlaqqillunilu blok J-i tungaanut.
X8-p uppernartumik nassuiaateqareerneratigut eqqartuussisuuneqarfiup inaarutaasumik tunngavigivaa, arnaq X3-mik atilik, taanna suliami immikkut pasineqarpoq, imminut
tatigeqatigiinnermi iluani oqaatigisimagaa, unnerluutigineqartoq namminerlu ikioqatigiillutik
P2-ip inaa kukussimallugu, taanna assut ningarfigigamiuk.
Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata naammattumik qularnarunnaartutut isigivaa, unnerluutigineqartoq ajoqusiisimasoq ikuallaanikkut P2-p inaani blok K, quleriit pingajuanni inissiaq
[…]-mi, ulloq 24. december 2017 ullaaralaakkut.
Navianassutsimut nalunaarusiap inerniliinertaani oqaatigineqarpoq:
”Misissuineq tunngavigalugu nalilerneqarpoq, inuit inissiami K […]-miissimasinnaasut ulorianartorsiortinneqarsimasut, tassami matu ikuallassimammat inissiap qimaaffissartaa
aarlerinaateqarlunilu innerup siaruaassimasinnaanera inissiap torsuusaani ikuallajasunut
siaruaannermini”.
Taamaalilluni eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq unnerluutigineqartup P2 arlaleriarlugu
siorasaareerneratigut ikuallatsitsinissaq sapaatit akunneri arlallit sioqqullugit erngiinnaq
toqukkumallugu, unnuaannarmi ikuallaasimasoq inissiap matuata silarliup iluatigut, nalunagu
P2 aamma taassuma ernera X5 tassani najugaqartut, qimaaffissatuarlu tassaasoq matu isertarfik, ikuallatsitsinerullu kingunerisaanik P2 aamma taassuma ernera toqquteqarsinnaanerat
akuerisimallugu, aammalu unnerluutigineqartup akuersaarsimagaa taamaattoqassagaluarpat
ilumut taamatut pisoqarsinnaasoq. Taamaattumik piaaraluneeraluni toqutseriarsimavoq,
eqqartuussisuuneqarfiullu uppernarsaasiissutinik naliliinera eqqartuussisuuneqarfiup isumaqatigivaa.
Pisimasoq 7 pillugu
Eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutai tunngavigalugu, aammalu nunatta eqqartuussisuuneqarfianut pisimasoq annerusumik erseqqissaavigineqanngimmat, eqqartuussisuuneqarfiullu
uppernarsaasiissutinik naliliinera eqqartuussisuuneqarfiup isumaqatigivaa atuuttussanngortillugulu.
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Tamatuma saniatigut eqqartuussisoqarfiup unnerluutigineqartoq pisuusutut isigivaa tillinniarneq ataasiarlugu (pisimasoq 4), ikuallatsitsineq ataasiarlugu (pisimasoq 5),
ikuallatsitsinermi ulorianartorsiortitsineq marloriarlugu, taakkunannga ataasiarluni ulorianartorsiortitseriarneq (pisimasoq 8 aamma 9), pingasoriarluni pisortat oqartussaatitaannik narrunarsaaneq aamma ataasiarluni siorasaarineq (pisimasoq 10-12). Pisimasunut taakkununnga
atatillugu unnerluutigineqartumit eqqartuussisoqarfiup uppernarsaasiissutinik naliliinera
suliareqqitassanngortissimanngilaa.
Pineqaatissiissut pillugu
Eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutitut oqaatigisai, suli taakkua atuupput, nunatta eqqartuussisuuneqarfiata isumaqatigivai unnerluutigineqartumut immikkut pineqaatissiissutissatut
aalajangersarneqarsimasut.
Erseqqissaatigineqassaaq, pineqaatissiissutissatut aalajangersaasoqarmat pinerluttulerinermi
inatsimmi § 156, tak. § 157 imm. 2 tunngavigalugit, pinerluutigineqartup ilungersunartuunera
pissutigalugu aalajangersimasumik sivisussusiligaanngitsumik, tak. Pinerluttulerinermi
inatsimmi § 158, imm. 1.
Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata isumaqatigivaa eqqartuussisoqarfiup aalajangigaa taarsiissuteqartoqarnissaanut aamma arsaarinnissuteqartoqarnissaanut tunngatillugu.
TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
Eqqartuussisoqarfik Kujalliup ulloq 22. november 2018 eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq imatut allanngortillugu, U eqqartuunneqarpoq unnerluutigineqarneratut pisimasuni 1
aamma 2-mi, erseqqissaatigineqarporlu unnerluutigineqartoq pisimasut pingajuanni eqqartuunneqarmat aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 3, imm. 2-mik unioqqutitsinermut.
Pineqaatissiissut eqqartuussutigineqartoq aalajangersimasumik sivisussusiligaanngilaq.
Unnerluutigineqartumut illersuisutut ivertinneqarsimasup aningaasarsiassai immikkut aalajangersaaffigineqarput. Inaarutaasumik aningaasarsiassat naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.

***
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Den 26. februar 2019 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 007/19
(Kujalleq Kredsrets sagl.nr.
KUJ-QAQ-KS-1101-2018)

Anklagemyndigheden
(J.nr.5502-97695-00008-16)
mod
T
Født den […] 1994
(advokat Finn Meinel, Nuuk)

afsagt sålydende
D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Kujalleq Kredsret den 22. november 2018. Ved dommen
blev tiltalte T anset skyldig i lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om
euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 – narkotikahæleri i 1 tilfælde,
overtrædelse af kriminallovens § 102 - tyveri i 1 tilfælde, kriminallovens § 65, stk. 1 – brandstiftelse i 1 tilfælde, kriminallovens § 65, stk. 1 og § 86, jf. § 12 – drabsforsøg ved brandstiftelse i 1 tilfælde, kriminallovens § 65, stk. 1 og § 90, stk. 2, jf. § 12 – forsøg på fareforvoldelse
ved brandstiftelse i 1 tilfælde, kriminallovens § 65, stk. 1 og § 90, stk. 2 – fareforvoldelse ved
brandstiftelse i 1 tilfælde, kriminallovens § 37 – krænkelse af offentlig myndighed i 2 tilfælde
samt kriminallovens § 37 – krænkelse og § 98 – trusler i 1 tilfælde. Tiltalte T blev frifundet i
overtrædelse af kriminallovens § 111 - hæleri i 1 tilfælde, lov om euforiserende stoffer § 3,
jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr.
1 – besiddelse af hash i 1 tilfælde samt kriminallovens § 65, stk. 1 og § 90, stk. 2, jf. § 12 –
forsøg på fareforvoldelse ved brandstiftelse i 1 tilfælde.
Tiltalte blev idømt behandling på dansk psykiatrisk hospital eller under tilsyn deraf, således
at den behandlende læge skal være bemyndiget til efter nærmere aftale med overlægen ved
psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk og Kriminalforsorgen i Grønland at
træffe bestemmelse om udskrivning via psykiatrisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital,
samt under udskrivning tillige under tilsyn af kriminalforsorgen. Den behandlende læge skal
endvidere i samråd med kriminalforsorgen være bemyndiget til at træffe bestemmelse om
genindlæggelse på hospital i Grønland eller Danmark i medfør af kriminallovens § 156, stk.
1, og § 157, stk. 2.
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Efter Kriminalforsorgen i Friheds nærmere bestemmelse skal tiltalte undergive sig afvænningsbehandling for misbrug af alkohol, narkotika eller lignende stoffer, om nødvendigt i
særlig institution eller hospital i Grønland. Der nedlægges i medfør af kriminallovens § 158,
stk. 2 påstand om, at der ikke fastsættes en længste tid for foranstaltningen.
Hos T konfiskeres 7.328 kr. ad forhold 3, en deodorantspray
ad forhold 5 og en benzindunk ad forhold 6-9.
Erstatningskravet i forhold 6, kr. 26.700 til F2, henvises til civilt søgsmål.
Erstatningskravet i forhold 9, kr. 70.000 til F5, henvises til civilt søgsmål.
Anke
Denne dom er af tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behandlet som
bevisanke.
Påstande
Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den rejste tiltale i
forhold 1, 2 og 7, stadfæstelse i forhold 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 og 12 samt stadfæstelse af
foranstaltningen, hvor det præciseres, at anbringelsen er uden længstetid, jf. kriminallovens §
158, stk. 2.
T har påstået frifindelse i forhold 3 og forhold 6 samt formildelse.
Tilbageholdelse
Tiltalte har under landsrettens behandling af sagen været tilbageholdt.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
Sagen er modtaget i landsretten den 8. januar 2019.
Supplerende sagsfremstilling
Vedrørende forhold 6
I kriminalteknisk erklæring af 30. januar 2018 hedder det i vurderingen:
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”Jfr.de taktiske oplysninger blev brandskaden i opgangen bemærket, da politiet foretog undersøgelse af de øvrige brandramte lejligheder i blokken, samt i naboblokken, Blok J. Branden var gået ud af sig selv.
På det udvendige side af lejlighedens hoveddør sås et lodret forløb af sodninger. Forløbet var
ca. 20 cm bredt og gik fra brevindkastet til dørtrinnet (foto 1). På dørtrinnet var der en brandskade med indbrændinger på den indvendige del. Dørmåtten (KT 2), der lå i entreen sås med
en brandskade med sodninger og forkulninger hen over midten (foto 2). På hoveddørens inderside var der sodninger i et lodret forløb under brevindkastet, samt omkring dette (foto 3).
Entreen var sodet. Døren mellem entreen og køkkenet var lukket under branden, og der sås
sodudtrækninger omkring døren (foto 4A og 4B). Den øvrige del af lejligheden var ikke
brandskadet.
DBI oplyste, at elektricitet var udelukket som årsag til branden.
Undersøgelsen viste, at arnestedet var hoveddøren omkring brevindkastet. Branden opstod
ved brug af åben flamme fra f.eks. en lighter i kombination med brandbar væske som accelerator.”
Af Analyserapport nr. 794891 af 26. februar 2018 hedder det under punktet resultater:
”
Prøvemærke
Resultat
KT 2
Brandprøve - måtte Positiv
”

Påvist
Motorbenzin

Det hedder endvidere i Farlighedserklæring udarbejdet af DBI (Dansk Brand-og sikringsteknisk Institut) den 6. februar 2018 med undersøgelsesdato den 9. januar 2018 af adressen J H
Lytzensvej B-[…] K, […], Qaqortoq bl.a. følgende:
”
pkt. 1.1. Undersøgelsens formål
Undersøgelsen har til formål at undersøge faren for de personer, der måtte have opholdt sig i
lejligheden i ejendommen i forbindelse med brandens fortsatte udvikling.
Undersøgelsen har tillige til formål at fastlægge, om der har været fare for større materielle
værdier.
…
pkt. 1.3. Erklæring
Det vurderes, at der ved branden har været overhængende fare for de personer, der måtte have
opholdt sig i lejlighed K […].
Det vurderes, at der ved branden ikke har været fare for større materielle værdier.
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Pkt. 2.4 Evt. omkomne eller skadede personer eller dyr
Der var i det foreliggende materiale ingen oplysninger om omkomne eller skadede personer
eller dyr.
…
pkt. 4.1. Beliggenhed
Den brandskadede ejendom var en femetagers ejendom med trapperum ved den vestlige og
østlige gavl og med adgang ind til lejlighederne via svalegang.
Ejendommen var beliggende i et udbygget boligområde i bymæssig bebyggelse.
Branden på 3 sal i blok K var opstået ved døren ind til lejligheden K […].
Pkt. 4.2. Indretningsmæssige forhold
Den brandskadede ejendom var indrettet med 5 etager samt stueplan.
På de fem etager var indrettet fem lejligheder og disse var indrettet til beboelse.
pkt. 4.3. Bygningsmæssige forhold
Den brandskadede ejendoms ydervægge var opført i beton og efterfølgende beklædt med
glatte fiberplader.
Ejendommens tagkonstruktion var en trækonstruktion, der var beklædt med ståprofilplader
og efterfølgende var der oplagt isolering samt tagpap.
Etageadskillelsen i ejendommen var udført i beton og gulvet i lejligheden var belagt med
parket. I trapperummene var der åbent fra stueetagen til loftbeklædning på 5 sal.
Skillevæggene mellem lejlighederne og trapperummet var udført i beton og i trapperummet
var væggene beklædt med træfiberplade.
Gulvet i trapperummet var et betongulv belagt med flise.
Ved undersøgelse af den brandramte lejlighed K […]. sal kunne det konstateres, at skillevæggene ind mod naboejendommen samt ud mod svalegang og trapperum var opført i beton uden
anden belægning.
Loftet var udgjort af etageadskillelsens underside og gulvet var et trægulv uden anden belægning.
pkt. 4.4. Flugtveje
Det kunne i forbindelse med undersøgelsen konstateres, at flugtvejen fra de enkelte lejligheder i den brandramte ejendom var via lejlighedernes hoveddør ud til svalegangen mod syd og
herfra var der adgang til et trapperum ved den vestlige samt den østlige gavl.
Gulvarealet i svalegangen var et betongulv uden anden belægning.
Væggene ind mod lejligheden var betonvægge beklædt med fiberplade og mod det fri mod
syd var der opstillet rækværk i ca. en meters højde, hvoraf øverst var en træbjælke og den
resterende del var udført i beton.
Loftet over svalegangen var ligeledes udført i betonelementer.
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Fra lejlighederne til det fjerneste trapperum er der ca. 10 m og til nærmeste trappe var der ca.
5 m. fra svalegangen og til det fri var der ca. 15 m på trappe.
Trappens vanger var udført i metal, ligesom dele af gelænderet var i metal.
Selve trinene samt mellemrepos og repos var udført i træ, håndliste i træ og fyldninger i gelænderet var udført som træplade.
Væggene i trapperummet var en betonvæg, der var beklædt med træfiberplader og mineraluldsisolering.
Fra de enkelte trapperum var der dør ud til svalegangen, ligesom der var vinduer i reposstykket.
pkt. 4.5 Redningsåbninger
Fra de enkelte lejligheder var der via en altandør adgang til en smal altan md syd.
Det kunne konstateres, at altanen var opbygget på samme måde som svalegangen, dog var der
mellem de enkelte lejligheder opsat afskærmning udført i glas og træ.
…
pkt. 5.2. Brandbelastning
Eneste kendte brandbelastning på undersøgelsestidspunktet var udgjort af ejendommens
brandbare bygningsdele og indbo i den brandramte lejlighed.
pkt. 5.3. Tilført brandbelastning
Det var oplyst i politirapporten, at der i forbindelse med de indledende undersøgelser var
bemærket en kraftig lugt af brændbar væske.
pkt. 5.4. Røgspredning
Det kunne i forbindelse med undersøgelsen konstateres, at der var sket røg- / sodspredning til
lejlighedens entre.
pkt. 5.5. Skadeomfang
De fundne brandskader var afgrænset til området omkring lejlighedens dør.
pkt. 5.6. Flere arnesteder
Det vurderes, at døren ind til lejligheden udgjorde et arnested.
pkt. 5.7. Andet
Der var ved undersøgelsen ikke fundet skader på lejlighedens faste elektriske installationer
og dertil tilhørende brugsgenstande.
De fundne skader på elinstallationer var kun sodskadet.
6. Sammenfatning
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pkt. 6.1. Risiko for personer
Med baggrund i undersøgelsen vurderes det, at der har været overhængende fare for de personer, som måtte have opholdt sig i lejlighed K […], idet der var ild i døren i lejlighedens
flugtvej og det at der var risiko for, at branden kunne sprede sig til brandbart materiale i
lejligheden entre.
pkt. 6.2. Risiko for værdier
Det vurderes i forbindelse med undersøgelsen, at der ikke har været risiko for større materielle
værdier.”
Personlige forhold
I konklusionen i Retspsykiatrisk Erklæring af 17. april 2018, udarbejdet af ledende overlæge,
speciallæge i psykiatri […] hedder det:
”T er sindssyg og må antages at have været det på tidspunktet for de nu påsigtede handlinger.
Han vurderes begavet svarende til nedre del af normalområdet, og der er intet, der tyder på
organisk hjerneskade. Han var muligvis på tidspunktet for de påsigtede handlinger under indflydelse af hash og også alkohol, men der er intet, der tyder på en patologisk rustilstand.
T har haft en god og tryg barndom og opvækst, indtil forældrene blev skilt, da han var ca. 10
år gammel. Hans skolegang var præget af indlærings- og adfærdsvanskeligheder, hvorfor han
blev sendt på børnehjem. Han havde ophold på flere børnehjem, hvorfra han stak af. Efter
endt børnehjemsopholdt og skolegang har han levet en noget omflakkende tilværelse, hvor
han er flyttet mellem Danmark og Grønland. Han har boet hos forældrene og andre steder.
Han har opholdt sig 3 år i anstalt frem til 2015. Han har røget hash siden 17-årsalderen, også
under anstaltsophold.
T synes at have ændret sig efter sidste anstaltsophold, idet han er blevet tilbagetrukken. Hans
familie har udtrykt, at han havde behov for på ny at integrere sig i samfundet.
I forbindelse med mentalobservationen findes T ved de lægelige samtaler og ved den efterfølgende varetægtssurrogatfængsling på psykiatrisk afdeling præget af dårlig såvel formel
som emotionel kontakt, tankeforstyrrelser, en egen privat logik, primærprocestænkning, høreog følehallucinationer samt en oplevelse af at blive et andet menneske. Han er helt uden sygdomserkendelse.
T er forsøgt psykologisk testet, men en regelret undersøgelse har ikke kunnet gennemføres,
idet han ikke afgivet tilstrækkelige svar.
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T tilhører den personkreds, som omtales i den grønlandske kriminallovs § 156. Ifald han kendes skyldig, skal anbefales i henhold til samme lovs § 157, en dom til behandling på hospital
i Danmark eller under tilsyn heraf med tilsyn af Kriminalforsorgen under udskrivning, således
at Kriminalforsorgen sammen med overlægen kan træffe bestemmelse om genindlæggelse.”
Tiltalte har vedstået sin forklaring om sine personlige forhold til kredsretten. Han er stadig
glad for sin behandling og føler, at den hjælper ham.
Forklaringer
For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T og vidnerne V1, V3, V5, V4, F2,
og V8.
T har supplerende forklaret, vedrørende forhold 1-2, at han godt kan huske at have købt den
omtalte telefon af V2. Han husker ikke, hvad han gav for den, eller hvad han gjorde med den.
Foreholdt ekstrakten side 6, afhøringsrapport vedrørende forhold 1-2, bilag C 1-1, side 2, 6.
og 7. afsnit kan han godt huske at have forklaret sådan til politiet.
Vedrørende forhold 3
Tiltalte T vedstod sin forklaring til retsbog i kredsretten.
Han forklarede supplerende, at han ikke husker, hvor meget han spillede for, men det var hans
egne penge, han spillede for. Han husker ikke, hvorfra han havde pengene. Han fik ca. 500
kr. hver 14. dag i kontanthjælp på det tidspunkt. Han spillede ikke for sin kontanthjælp.
Foreholdt ekstrakten side 13, afhøringsrapport vedrørende forhold 3, bilag C-1-1, side 2, 3.
afsnit, sidste punktum, husker tiltalte ikke at have forklaret sådan til politiet. Han har ikke
overdraget nogle gevinstkuponer til politiet, fordi han var taget afsted til Danmark.
Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han ikke ved, hvornår han fandt ud af, at der
blev en sag ud af det. Det er korrekt, at det først var i juli 2018, da han fik forkyndt anklageskriftet i denne sag, at han fandt ud af det. Politiet har ikke i mellemtiden henvendt sig for at
få gevinstkuponerne.
Der var ingen spørgsmål til forhold 4 og 5.
Vedrørende forhold 6-9
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Tiltalte vedstod sin forklaring til retsbog fra kredsretten.
Forevist bilag J-1-8 ad forhold 9, foto nr. 1, fra anklagerens PC, forklarede tiltalte supplerende, at det er ham, der er på billedet, og han husker, at det blev taget. Han har glemt navnet
på vedkommende, der tog det. Han husker ikke, hvorfor han slog ud med armene. Skoene,
han har på, er V4s sko. Han boede i blok J på det tidspunkt, og det er rigtigt, at det er den
blok, der ses bag ved ham på fotoet.
Forevist samme bilag, foto nr. 3, fra samme PC, forklarede tiltalte, at det også er ham, og at
han husker, at det blev taget. Han ved ikke, om det er den samme person, der tog det. Det blev
taget den 24. december, hvor der var brand i den bygning, man ser bag politibilen på billedet.
Det er korrekt, at han boede i bygningen bagved på 3. sal. Det var ikke hans lejlighed, men
V4s.
Foreholdt vidnet V5s forklaring til kredsretten, kan tiltalte ikke huske at have mødt ham.
Han kender F2 som F2. Hun er en ven. De har kendt hinanden længe. Han ved ikke hvor
længe. Han har besøgt hende lidt mange gange. Han ved ikke, om det er flere eller færre end
5 gange. Han kender F2s lejlighed. Han kan ikke forklare, hvordan den ser ud. Der er et soveværelse. Den ligger på 3. sal i blok H, som ligger ved siden af blok J, hvor han boede
dengang. Han har sidst talt med Tanja efter den 24. december, og han har talt med hende
senere end 3 måneder før den 24. december 2017. Han husker ikke, hvad de snakkede om.
Han har aldrig truet hende.
Foreholdt F2s forklaring til kredsretten kan han godt huske at have købt cigaretter af F2, men
ikke hvornår han sidst har gjort det. Han ved ikke, om han har sagt i december 2017, at:
”Inden længe vil jeg slå jer alle ihjel”. Han kan ikke huske, hvad han har sagt til hende overhovedet og ønskede ikke at slå hende ihjel. Han ved ikke, om han har opført sig sjovt og
mærkeligt over for F2.
Forevist bilag B-1-1 ad forhold 9, foto af en skohylde, forklarer tiltalte, at skoene på gulvet
under skohylden til højre er hans. Det er mærket Hummel, og de er grå. De lyse sko til venstre
er ikke hans og tilhører V4. Det er rigtigt, at han har de lyse sko på, på det billede, hvor han
står foran politibilen. Han ved ikke, hvordan der er kommet benzin på skoene. Han ved heller
ikke, om skoene lugtede af benzin.
Adspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at det var stille og roligt, når han besøgte F2. Der
var ikke noget, og F2 var ikke sur på ham på noget tidspunkt. Han betragtede F2 som en ven,
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og de havde været venner længe. Når han besøgte hende, stod han op og røg en cigaret udenfor. Han har været inde i hendes lejlighed og set det hele. Han har siddet i sofaen i lang tid.
De lyttede til rapmusik.
Han boede hos V4, fordi vennen ikke havde noget imod, det. Han husker ikke, hvornår han
flyttede ind, eller hvor længe han havde boet der før branden.
V1 har vedstået sin forklaring til retsbog i kredsretten og har supplerende forklaret, at han
blev tilkaldt om natten, fordi der var brand i blok J. Han husker, at han løb til stationen, tog
en patruljevogn og kørte derop. Da han ankom, var brandslukningen allerede i gang. Det
brændte rigelig meget i den nordlige opgang mod toppen, hvor han hørte, at noget træ faldt
ned. Der var mange brandfolk i gang.
Den første opgave, han fik, var at registrere de evakuerede beboere, der befandt sig på sygehuset, så han tog derover. Der var rimelig mange evakuerede personer, og personalet havde
travlt. Vidnet registrerede personerne, Han tog tilbage til blokken og blev sat til at afspærre
vejen, så køretøjerne kunne blive dirigeret af en anden rute.
Han er selv uddannet brandtekniker i København og Sverige, Han kunne se, at branden udviklede sig hurtigt og bevægede sig fra stuen til 5. sal. Det lignede ikke en normal brand, og
han fik mistanke om, at den var påsat. Han fik mistanken bekræftet umiddelbart efter, at branden var slukket.
Han så nogle benzindunke, og det var tydeligt at se på et af hjørnerne i opgangen, at branden
var påsat. Der var stadig giftige dampe, så det var for farligt at foretage den brandtekniske
undersøgelse med det samme. Opgangene skulle spærres af. De blev enige om, at der skulle
tilkaldes brandteknikere fra Danmark, fordi han ikke kunne klare opgaven alene.
Såfremt beboerne på 5. sal ikke var blevet vækket, var det nok gået ud over dem, især de, der
boede nærmest trappen.
De fandt en benzindunk i stueetagens indgang på det første trin mellem trappen og indgangen.
Dunken var delvis smeltet på den øverste del. De kunne tydeligt lugte, at der ikke kun var
benzin i dunken. De kunne også lugte flere typer olie på dunken, som var hældt i og blandet
med benzin. Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at det er korrekt, at det normalt er den
måde, man blander benzin på til påhængsmotorer. Farven på benzindunken var orangerød og
sort, hvor den var smeltet.
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Tiltalte vakte opmærksomhed, da han åbnede vinduet og stod og fægtede med en kniv. Det
blev for farligt for brandfolkene, De anholdt ham for at opretholde ro og orden i området.
Politifolkene mente, at de kunne lugte olie fra hans fodtøj, så de tjekkede hans sko efter anholdelsen. De kunne se, at tiltalte var psykisk syg. Han snakkede unormalt. Fodtøjet fra lejligheden lugtede af den samme olie, som de fandt i stueetagen ved indgangen.
Vedrørende F2s lejlighed forklarede vidnet, at mens tiltalte blev fremstillet dagen efter, skulle
han op og tjekke, om håndværkerne havde af i lukket opgangene. Han kunne tydeligt se over
til sin datters lejlighed i blok K, og at der var sodafspor på døren. Det var blevet lyst. Han
ringede til datteren, der sagde, at hun lige ville tjekke, hvad det var. Hun tog straks hen til
lejligheden, og da hun åbnede døren, var der lugt og sod i entreen. Der var hældt noget ind ad
brevsprækken og ild var tændt, men ilden var slukket af sig selv.
Han var ikke med til selve anholdelsen, men da han talte med tiltalte, havde han enten grøn
eller lyseblå tynd jakke og grå joggingbukser og lyserød farvede sutsko på. Vidnet tænkte, at
han måtte have skyndt sig ud. Det var koldt og frostvejr. Det var de samme sko, de fandt
under ransagningen i lejligheden, og det var de sko, der lugtede af benzin og olie.
Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han først nu husker, at benzinen var blandet med
olie. Foreholdt, at der i den af vidnet udarbejdede anmeldelsesrapport (ekstraktens s. 99-101)
ikke står noget om det, forklarede vidnet, at det er længe siden, og det er sådan han husker det
i dag. Han har ikke haft mere med sagen at gøre efter den dag.
V3 har vedstået sin forklaring til retsbog i kredsretten og har supplerende forklaret, at tiltalte
var meget opfarende og gik frem og tilbage hele tiden og råbte hele tiden den dag. Han var
opmærksomhedskrævende over for alle. Sygehuset var åbent for alle, og der havde tiltalte
også lavet meget larm, har han hørt fra sin far.
Vidnet husker kun, at tiltalte havde hjemmesko på. Han husker ikke hvordan de så ud. De var
vist nok lyse og med huller. Tiltalte sagde til vidnet, mens han stod ved siden af ham, at han
selv havde sat ild til det. Vidnet troede ikke på det, så han spurgte tiltalte med det samme, om
han virkelig havde antændt branden, men så svarede han nej.
Vidnet glemte at sige i kredsretten, at tiltalte havde sagt til ham, at mens tiltalte var i gang
med at riste noget hash, fik han besked på at komme ud, og så kom han ud i hjemmesko. Det
sagde han, mens de stod ved siden af hinanden. Det med at riste hash sagde tiltalte i starten,
da vidnet mødte ham. Vidnet ved, at tiltalte ikke er genert over for nogen. Han ved, at han
fortæller alle om sin opførsel, og det gjorde han også den dag.
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Tiltalte bad ham om at tage billeder, fordi hans mobil ikke havde mere batteri. Det sagde
vidnet ja til.
V4 har vedstået sin forklaring til retsbog i kredsretten og har supplerende forklaret, at han
ikke husker så meget andet end, at tiltalte var rolig den pågældende aften, ligesom han plejede
at være.
Foreholdt sin forklaring til politirapport. ekstraktens side 122, 3. sidste afsnit, forklarede vidnet, at det måske er en begrundelse, han har givet til politiet, fordi han var anspændt. Han har
forklaret sådan, som der står i rapporten. Han kom i tanke om det, da anklageren læste hans
forklaring op. Han fik en kraftig hjernerystelse i 2008, og han har derfor svært ved at huske
tingene og skal påmindes om dem. Tiltalte kiggede 2-3 gange på ham underligt, når deres
blikke mødtes.
Tiltalte vækkede ham kl. 03.00 og sagde, at der var brand. Vidnet sagde, at tiltalte skulle give
alle beboerne i nærheden i opgangen besked om branden. Vidnet gik ud for at tisse og kom
ind igen, og der var tiltalte kommet tilbage og sagde, at han skulle gå, og det gjorde han.
Tiltalte havde grå hjemmesko på. Foreholdt, at vidnet til politirapport har sagt, at de var lyserøde svarede vidnet, at hans sko var grå og tiltaltes hjemmesko var lyserøde. Tiltalte havde
de lyserøde hjemmesko på under branden.
Forevist bilag 9, bilag X-1-1- fotomappe side 30 forklarede vidnet, at de sko, som tiltalte har
på, er den anden logerendes sko, og det var de sko, tiltalte rettelig havde på. Da tiltalte vækkede vidnet, havde han de sko på og også, da han bad tiltalte give de andre beboere besked,
og da de gik ud sammen fra lejligheden. Forevist foto på side 31 bekræfter vidnet, at det er
de samme sko.
Forevist foto på side 33 forklarede vidnet, at skoene nederst til venstre tilhører den anden
logerende. Det var de sko, tiltalte havde på. Skoene til højre på gulvet tilhører tiltalte. Gummistøvlerne er vist den anden logerendes. Den anden logerende var ikke til stede den nat.
Vedkommende var hos familien.
Efter vidneafhøringen var slut, tillod landsretten vidnet på hans anmodning at tage ordet. Han
forklarede, at han havde hørt, at X3 i Nuuk havde talt med en om, at hun 14 dage før branden
havde sagt, at hun ville antænde brand. Han har hørt fra en person ved navn X4, at hun har
sagt dette til en anden.
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F2 har vedstået sin forklaring til retsbog i kredsretten og har supplerende forklaret, at hun
skulle overnatte hos sine forældre den pågældende nat. Det havde hun ikke fortalt tiltalte.
Tiltalte kunne derfor ikke vide, at hun og barnet ikke var hjemme den nat. Hendes søn var 2
år i december 2017. Hun kender tiltalte fra barndommen, fordi de kommer fra Qaqortoq, og
hun er også veninde med hans storesøster. Tiltalte kom ikke på besøg hos hende som sådan,
men kom ind til hende nogle gange i hendes lejlighed i december måned 2017. Han plejede
at være oppe i blok K. Hun har set ham af og til. Når han var hos hende, røg de og talte lidt
sammen om et eller andet. Det varede måske 10 minutter.
Tiltalte sagde første gang, at han ville slå alle ihjel en gang oppe i hendes lejlighed og dernæst
en gang uden for på svalegangen. Hun husker ikke, hvornår han sagde det, men det var begge
gange i december måned. Den første gang tiltalte sagde det i hendes lejlighed, havde han
været stille, efter de havde snakket lidt. Så sagde han det lige pludselig og var derefter stille
igen. Han sagde det rettelig til hende 2 forskellige gange inde i hendes lejlighed. Den tredje
gang stod de uden for på svalegangen, hvor hun havde sagt nej, da han ville købe tobak.
Tiltalte virkede, som om han var oppe at køre og sagde det samtidig med, at han gik. Hun
troede ikke på det og tog det ikke alvorligt, fordi hun kender ham som en, der er oppe og køre
og laver ballade. Han sagde ordret: ”Inden ret længe vil jeg slå jer alle sammen ihjel”. Han
sagde det samme alle 3 gange. Det var i december. Vidnet husker ikke hvornår, men hun
havde ikke set tiltalte i flere dage, da branden brød ud.
Adspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at hun har fortalt politiet, at tiltalte havde fremsat
truslen flere gange. Hun sagde det først til politiet, da hun fandt ud af, at branden var påsat.
Foreholdt sin forklaring til politirapport, forhold 6, bilag D-1-1 (ekstraktens side 18, 7. og 8.
nye afsnit) ved vidnet ikke, hvorfor politiet kun har noteret, at tiltalte fremsatte sin trussel en
gang. Det var ikke en gang tiltalte truede med at slå ihjel, men det var 3 gange. Det er ikke
sikkert, at hun har forklaret politiet, at tiltalte var på besøg. Hun ved ikke hvorfor. Måske har
politiet ikke spurgt hende.
Hun kender X3. De har tidligere været bekendte, men ikke venner. Vidnet har lagt mærke til,
at X3 var meget jaloux på hende. En dag, da hun skulle ind i Brugsen, var tiltalte kommet hen
til hende enten på grund af tobak eller noget med hendes fætter. Mens hun talte med tiltalte,
lagde hun mærke til, at X3 stod bag ved tiltalte og kiggede på hende på en ubehagelig måde.
Det var en fjendtlig måde. Før plejede hun at hilse på vidnet. Efter den dag, hvor hun kiggede
ubehageligt på hende, har vidnet ikke set hende. Hun er ikke længere venner med hende på
Facebook. Det var efter episoden foran Brugsen, at X3 fjernede hende som ven. Vidnet har
grund til at tro, at X3 vil gøre hende noget ondt, fordi hun kan være farlig, når der er noget,
hun ikke kan lide. Hun har også været vred på kommunen, fordi hendes børn blev taget fra
hende. Hun kan være en slem kvinde.
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V8 har forklaret, at X3 (navneændret fra […]) kom hen til hende, og at hun klippede hendes
hår. Vidnet lagde mærke til, at det var brændt næsten over det hele. Mest omkring baghovedet.
Vidnet prøvede at få hende til at sige, hvad der var sket. I starten ville X3 overhovedet ikke
sige noget, og hun blev ved at grine. Det blev spændende for vidnet at få at vide, hvad det var
for noget. X3 startede med at sige, at vidnet ikke måtte fortælle det til nogen, og så begyndte
hun med at sige, at hun havde sat brand hos F2, fordi hun var jaloux på hende på grund af en
eks-kæreste. Hun sagde, at det var hende, der havde sat ild til, og at de også havde forsøgt at
stikke brand til en blok over for. Det var X3 og tiltalte, der gjorde det. Hun sagde, at hun
havde været medvirkende, og at hun selv havde tændt ild.
Det var ikke lykkedes første gang, hun havde antændt ild. Så fik hun tiltalte til at antænde ild.
Vidnet ved ikke helt, hvordan det var blevet gjort.
Hun sagde også, at hun var medvirkende til den store brand. Derefter var hun flygtet.
Vidnet er ikke noget til X3, men vidnets bedstemor passede X3s mor, så de blev betragtet
som kusiner. Vidnet ser hende ikke mere. Vidnet har sidst set X3 i december 2018. X3 ville
hilse på vidnet, men vidnet ville ikke hilse på hende. De har ikke talt sammen siden. Hun er
hjerteløs. I sommers begyndte vidnet at tænke mere og mere over det og ville anmelde hende,
fordi hun ellers skulle gå med det selv. I starten var hun bange for X3, og derfor anmeldte hun
det ikke, Hun har ellers ikke set X3, siden de var børn. Hun tog sammen med X3 hen til
misbrugscentret den første gang. Efter X3 havde fortalt om episoden, lukkede vidnet af for
hende.
Hun kender ikke tiltalte og har aldrig set ham før i dag. Hun har boet i Qaqortoq, indtil hun
var 5 år. Da hun var 17 år, flyttede hun tilbage til Qaqortoq. Da hun var 24, flyttede hun til
Nuuk.
Vidnet kender ikke rigtig F2, men vidnets datter og hendes søn er fætter og kusine. Vidnet
ved ikke, hvor F2 bor.
Foreholdt afhøringsrapport af 11. januar 2019, bilag X-2-1, side 2, 3. afsnit har hun forklaret,
som det står anført. Hun husker det ikke helt, men noget af håret var brændt af og noget var
ikke. Det var mest brændt bagved, men også oven på hovedet. Hun husker ikke, hvilken side
af hovedet, det var.
X3 fortalte til vidnet, at hun havde haft lyst til at antænde brand og ildspåsætte noget, fordi
hun var jaloux på F2. Den anden brand, X3 påsatte, husker vidnet ikke noget om, fordi X3
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ikke fortalte ordentlig om det. Det var en mærkelig måde, hun fortalte det på, og vidnet husker
det ikke helt. Hun brugte en flaske eller en lille dunk og de hældte benzin ind ad brevsprækken. Hun ved ikke helt, hvilken blok det var. Bagefter blev tiltalte og X3 enige om, at de
skulle flygte. X3 skulle hente deres dåbsattester og tog vistnok en taxa til Sømandshjemmet.
Efter en til to dage var X3 bange for at blive fængslet og flygtede til Alluitsup-Paa. Hun bad
om at komme i misbrugsbehandling for at komme på afstand af det hele, men hun stoppede
med misbrugsbehandlingen.
Samtalen med X3 tog ca. en halv time. Hun ved ikke hvilken kæreste, X3 talte om. Måske
var det tiltalte.
V5 har vedstået sin forklaring til retsbog i kredsretten og har supplerende forklaret, at han var
på hjem fra blok K, da han mødte tiltalte. Han husker ikke, hvad tiltalte havde på af tøj. Klokken var omkring 4-5 om morgenen. Han talte kort med tiltalte om, at tiltalte ledte efter en, der
hed ”X2”. Han ved ikke, hvem ”X2” er. Han ved ikke, om tiltalte så underlig ud. Tiltalte
holdt en benzindunk i hånden. En af dem, man bruger, når man tager ud og sejle. Det er den
slags, der plejer at ligge i både. Den havde en orangelignende farve og var af normal størrelse.
Der var måske noget i. Vidnet ville tro, at det kunne være benzin. Han tænkte dog ikke over,
om der var et indhold i dunken. Efter snakken røg tiltalte en cigaret. Tiltalte fik vidnets sidste
cigaret, og vidnet gik videre. Tiltalte gik ned omkring blok J og K. Det så vidnet, fordi han
kiggede tilbage og kunne se at tiltalte var på vej til blok J stadig med dunken i hånden. Første
gang, han fik øje på tiltalte, kom tiltalte gående ad vejen fra sygehuset op mod blok K. Vidnet
kender ikke til nogen, der sniffer benzin.
Landsrettens begrundelse og resultat
Skyldvurderingen
Vedrørende forhold 1
Efter tiltaltes forklaring til politirapport, som han har vedstået i landsretten, finder retten det
bevist, at han i hvert fald fra det tidspunkt, hvor han fik oplysning om, at mobiltelefonen var
stjålet og valgte at videresælge den for 1.500 kr., har haft det fornødne forsæt til hæleri, jf.
kriminallovens § 111. Han findes herefter skyldig i overensstemmelse med den rejste tiltale.
Vedrørende forhold 2
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Efter tiltaltes forklaring til politirapport, som han har vedstået i landsretten, finder retten det
tilstrækkelig godtgjort, at han var i besiddelse af 3 klumper hash den pågældende dag, som
han anvendte som betalingsmiddel til køb af den i forhold 1 nævnte stjålne telefon.
Vedrørende forhold 3
Landsretten har efter bevisførelsen lagt særlig vægt på, at det af anmeldelsesrapporten fremgår, at tiltalte i forening med andre personer havde forsøgt at veksle en masse hundredekronesedler i forretningen Stark. Retten tilsidesætter herefter tiltaltes forklaring om, hvordan han
var kommet i besiddelse af kontanterne, og tiltræder kredsrettens skyldvurdering. Landsretten
præciserer, at forholdet henhører under lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 2, der omhandler
narkotikahæleri, som beskrevet i tiltalen. Der findes derimod ikke grundlag for at henføre
forholdet under den almindelige hæleribestemmelse i kriminallovens § 111.
Vedrørende forhold 6
Efter F2s vidneforklaring lægger landsretten til grund, at hun ikke havde konstateret nogen
brandskade, da hun forlod sin lejlighed lillejuleaftensdag, den 23. december 2017, for at overnatte hos sine forældre og holde juleaften sammen med dem.
Efter anmeldelsesrapporten lægger landsretten endvidere til grund, at politibetjent V1s dagen
efter, den 24. december 2017 kl. 15.05, indgav anmeldelse om, at der havde været antændt ild
i datteren F2s lejlighed.
Brandstiftelsen har således fundet sted mellem lillejuleaftensdag og juleaftensdag kl. 15.00.
De øvrige to brande i bebyggelsen, som tiltalte er dømt for at have antændt, blev konstateret
påsat natten mellem lillejuleaften og juleaftensdag.
Efter F2s detaljerede og troværdige forklaring finder landsretten det tilstrækkelig godtgjort,
at tiltalte 3 gange i løbet af december måned 2017 truede hende med, at: ” Inden længe vil jeg
slå jer alle sammen ihjel”. Det findes endvidere godtgjort, at tiltalte havde været inde i lejligheden og set lejlighedens indretning og hvem, der boede der.
Efter V5s forklaring lægger landsretten endvidere til grund, at vidnet mødte tiltalte mellem
kl. 04.00 og 05.00 den 24. december komme gående ad vejen fra sygehuset mod blok K med
en orangerød benzindunk i hånden. Tiltalte spurgte efter en person ved navn ” X2” og gik
videre mod blok J, da de skiltes.
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Efter V8s troværdige forklaring lægger landsretten endelig til grund, at en kvinde ved navn
X3, der er særskilt sigtet i sagen, har oplyst til hende i fortrolighed, at tiltalte og hende ved
fælles hjælp satte ild til F2s lejlighed, da hun var meget jaloux på hende.
Landsretten finder det herefter tilstrækkelig godtgjort, at tiltalte forvoldte ildebrand i F2s lejlighed beliggende i Blok K, på […]. sal, lejlighed […], tidligt om morgenen den 24. december
2017.
I Farlighedserklæringens konklusion hedder det:
”Med baggrund i undersøgelsen vurderes det, at der har været overhængende fare for de
personer, der måtte have opholdt sig i lejlighed K […], idet der var ild i døren i lejlighedens
flugtvej og det at der var risiko for, at branden kunne sprede sig til brandbart materiale i
lejlighedens entre”.
Landsretten finder herefter, at tiltalte, der efter at have truet F2 flere gange i ugerne op til
ildspåsættelsen med at ville slå alle ihjel inden ret længe, antændte brand midt om natten
inden for hoveddøren i den lejlighed, hvor han vidste, at F2 og hendes barn X5 boede, og hvor
eneste reelle flugtvej var gennem hoveddøren, har accepteret den mulighed, at F2 og hendes
søn kunne dø som følge af den påsatte brand, og at tiltalte accepterede den mulighed for det
tilfælde, at det faktisk forholdt sig på den måde. Han har derfor haft det fornødne forsæt til
drabsforsøg, hvorfor retten tiltræder kredsrettens bevisvurdering.
Vedrørende forhold 7
Af de af kredsretten anførte grunde, og da forholdet ikke er nærmeret belyst for landsretten,
stadfæster landsretten kredsrettens bevisvurdering.
Tiltalte er ved kredsretten i øvrigt fundet skyldig i et tilfælde af tyveri (forhold 4), et tilfælde
af brandstiftelse (forhold 5), to tilfælde af fareforvoldelse ved brandstiftelse, heraf et forsøg
(forhold 8 og 9), tre tilfælde af krænkelse af offentlig myndighed og et tilfælde af trusler
(forhold 10-12). Tiltalte har ikke anket kredsrettens bevisvurdering for så vidt angår disse
forhold.
Foranstaltningen
Af de af kredsretten anførte grunde, der fortsat findes at være til stede, tiltræder landsretten
den særligt fastsatte foranstaltning over for tiltalte.
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Det præciseres, at den fastsatte foranstaltning i medfør af kriminallovens § 156, jf. § 157 stk.
2, efter kriminalitetens alvorlige karakter er uden længstetid, jf. kriminallovens § 158, stk. 2.
Landsretten tiltræder endelig kredsrettens afgørelse for så vidt angår erstatningskrav og konfiskation.

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

Kujalleq Kredsrets dom af den 22. november 2018 stadfæstes med de ændringer, at T dømmes
i overensstemmelse med tiltalen i forhold 1 og 2, og at det præciseres, at tiltalte i forhold 3
dømmes for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 2.
Den idømte foranstaltning er uden længstetid.
Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af
statskassen.

Helle Jardorf

