
 

 

Den 11. juli 2017 kl. 09:00 holdt Kujalleq Kredsret i Nanortalik offentligt retsmøde. 

Kredsdommer var Ib Lennert Olsen. […] 

 

Retten behandlede 

sagl.nr. KUJ-NAR-KS-0076-2017   Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3921 Narsaq 

- Foranstaltningsændringssag – 

 

[…] 

 

T forklarede på grønlandsk, at ulluinnarni ajunngitsumik ingerlavunga, kammalaateqarpunga 

ajungitsunik, uanga angerlarsimaffinni ataataga najugaqatigaara, imigassanik atuisuunngilanga. 

Siusinaartumik sulijunnaarnersiuteqarpunga. Aanngaaniummik hash atugarivara. Ulluinnarni 

arsartarpunga, massakkut suliffeqanngilanga. Ilinniaqqinnissara siunertaraara, karateerikka 

pitsanngorsarnissaat angorusuppara. Avannaanut nuukkusukkaluarpunga kisianni antabusinik 

atuinera nuunnissannut akorngutaavoq. Killinersorneqarnera atorunnaarusukkaluarpara 

nammineerlunga inoorusukkaluarpunga. Ulluinnarni pineqaatissinneqarsimasunik 

nakkutilliisoqarfik oqaloqatigineq ajorpara, saaffinginnikkaangama oqaluaffigitiinnartarpunga. 

Nakkutigineqarunnaanissara siunertaralungu oqaloqatigigaangakku oqartarput 

allanngornavianngitsoq tamannalu ukioq 2023 tungaanut atuutinnassasoq. 

Riskov-imiikkallarama oqarfigineqapunga marluk imaluunniit pingasoriarlunga antabus 

isiartunngitsooruma Risskov-imut utertinneqassallunga. Tamanaalumi siunertaralugu antabus 

isiartorunnaaraluarpunga, tassami Risskov-imut uterniaasagama, tassami imatut 

paasinikuugakkut Riskov-imut uteruma pineqaatissinneqanera naammassisinnaagakku 

taassuma kingorna nakkutigineqarnanga inuusinnaassagama. 

Riskov-imi aammattaaq oqarfigineqarpunga suliaq ukiut affakkaarlugit qaqinneqartassasoq. 

 

** 

T forklarede på grønlandsk, at til hverdag går det godt for mig, jeg har gode kammerater, jeg bor 

sammen med min far i mit hjem, jeg er ikke bruger af alkohol. Jeg er førtidspensionist. Jeg er 

bruger af hash. I hver dagen spiller jeg fodbold, lige nu har jeg ikke noget arbejde. Jeg har planer 

om at læse igen, jeg vil gerne opnå at forbedre mine karakterer. Jeg vil ellers gerne flytte til 



 

 

nordgrønland men det at jeg indtager antabus forhindrer mig i at flytte. I forhold til at man sætter 

grænser for mig, vil jeg ellers gerne have at det stoppes, jeg vil ellers gerne leve selvstændigt. 

Til hverdag taler jeg ikke med kriminalforsorgen, når jeg henvender mig, siger det bare noget 

spøgefuldt til mig. Når jeg har samtale med henblik på ophævelse af tilsynet, plejer det at sige, 

at dette ikke bliver ændret og at det skulle gælde frem til 2023. 

 

Dengang jeg var på Riskov blev der sagt til mig, at hvis jeg ikke kom for at indtoge antabus 2 

eller 3 gange, så skulle jeg bringes tilbage til Riskov. Og med den hensigt undlod jeg at 

komme for at indtage antabus, således at jeg kunne komme tilbage til Risskov, det er fordi jeg 

har forstået det på den måde, at når jeg kom tilbage til Riskov så kunne jeg have fuldbyrdet 

min foranstaltning og derefter kunne jeg leve uden tilsyn. Riskov har ligeledes sagt til mig, at 

sagen ville blive taget op hver halve år.  

 

[…] 

 

Sagen sluttet.  

Retten hævet kl. 1200. 

 

 

Ib Lennert Olsen 

dfo 

 

 


