
UDSKRIFT AF RETSBOGEN 

FOR  

SERMERSOOQ KREDSRET 

 

Den 8. august 2017 kl. 13.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde. 

Kredsdommer var kredsdommerkandidat Medea Olsen. Domsmænd var […] 

 

Retten behandlede 

sagl.nr. SER-NUU-KS-1106-2016 

       Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Cpr.nr. […] 

3900 Nuuk 

 

I forklarede på grønlandsk, at U-lu attaveqaqatigiikkunnaarnikuupput. 

 

8. marts 2016 taamatut pitikkami U-mit qiimaagaluarpoq. 

 

Ukiut qulingiluangajaat inooqatigiinnikuusimapput. 

 

I-p ini pisoqarfiusoq najugarivaa. 

 

Imigassartaqanngilaq.  

I unnuarsiornikuulluni angerlarpoq, ullaakkullu sinilerluni. Ullukkut nalunaaqutaq ataatsip 

marlullu akornanni iterpoq siniffimmiit nakkartitaalluni. 

 

Faceboookimi angutit pingasut I-p mobilimini søgersimasai, ujartorsimasai, pillugit U 

kamassimavoq pasilliilluni. I-p sininnerani mobilia misissorsimavaa. I-p angutit allat taakku 

allaqatigisimanngikkaluarpai aamma sunngiivissimagaluarpai. 

 

Annersaaneq taava aallartippoq. 

 

U-p I silaannakkoortittarlugu patittartarlugulu pivaa. 

 

I ulloq naallugu inigisaminit aniniarsarisaraluarluni U-mit aneqqusaasimanngilaq. 

 



Ulloq tamaat I suallallunilu patitsittarpoq sukkut tamaana. Nissukkut, kiinnakkut, niaqqumi 

tunuatigut. Naluaa qasseria annersartinnerluni, amerlappulli. 

 

Nalunaaqutaq ullukkut ataatsip eqqaaniit unnukkut qulit missaata tungaanut I U-mit 

anitsaaliorneqarpoq. I qimaarianngilaq nalunnginnamiuk taamaalioraluaruni angumeritikkuni 

U-miit qanoq pitissanerluni. 

 

Aperineqarami sukkut qanorlu annersinneqarsimanerluni nassuiaavoq, patitsittarsimalluni 

sukkut tamaana aamma tillutsittarluni, U-li oqartarsimasoq sakkukinnermik tilluttarnerarlugu, 

naak sakkortunerusinnaagaluarluni. Nujaartortittarsimavoq aamma, ullorli taanna 

qimitsissimanngilaq, qungasiatali ataatigut qutuisa sakiaatalu nalaatigut sakkortuumik 

tigutissimavoq tilluusalissutigisaminik.  

 

Qimitsissimanerluni aperitikkami nassuiaavoq, ulloq taanna toqqusassitsissimanani, kisianni 

siornatigut U-miit toqqusassitsinnikuusimanerarpoq, eqqaamanaguli qanga. 

 

Unnukkut nalunaaqutaq qulit missaanni, qimmit nerisassarsiniunnissai patsisiullugu I 

aninissaminut akueritikkami qimaasimavoq.  

 

Qimaareerluni U-p anaanaa siullertut saaffigisimagaluarpaa ikioqqulluni, nammineq anaanani 

peroriartorfiginnginnamiuk attaveqarfiginagulu saaffissaaleqigami. 

 

Anaanaali akulerukkumasimanngilaq. 

 

U-p atsaaraanut saaffiginnikkami ikiortippoq, taannalu ilagalugu politeeqarfiliarpoq. 

 

Politeeqarfimmeereerlutik nalunaaqutaq unnuap qeqqata missaani nakorsiarpoq.  

 

Aperineqarami arlaannik amimigut malussajanersoq, nassuiaavoq, amia qaamasoq, kisianni 

nalinginnaasumut sanilliullugu tilluusajarujussuannarni. Aatsaat annivissimagaangami 

tilluusalertarpoq.  

 

Ajoqusernerinit assilisat takutinneqarput, annersarneqarninilu eqqaamanerarpaa, sakkortuumik 

arlaleriarluni patittarneqartarsimanerarluni sivisuumillu qasilissimasut patittartiffikui.  

 

U-p atsaaqqakkuani ullut arlallit qimaaqqasimanerarpoq, sapaatillu akunnera 

sulinngiffeqarsimanerarluni. Tamatuma kingorna Qeqertarsuatsiaaliarsimavoq qaammallu 



ataaseq taqqavaniissimalluni U ersigigamiuk.  

 

Qeqertarsuatsiaaniit utersimavoq Nuummut aprilimi 2016. U-lu 

attaveqaqatigiileqqissimagaluarput aappariileqqikkaluarlutik. Septemberimili 2016 

qimassimavaa, taamanili attaveqarfigeqqinngilaa. 

 

Ulloq manna tikillugu suli misigisimasarpoq, U-mit taamatut pineqariaannaalluni 

annersarneqarsinnaalluni. 

 

Siornatigut politiinut annersaasimasutut tunniunnikuugaluarpaa, U-lli tamanna 

unitsikkiartoqqummani suliaq unitsikkiartornikuusimavaa. 

 

 

Hun har ingen kontakt med T nu. 

 

Efter det der skete den 8. marts 2016, var hun ellers flygtet fra T.   

 

Deres forhold varede i næsten 9 år, hvor de boede sammen.  

 

V bor i lejligheden hvor det fandt sted. 

 

Der har ikke været alkohol indblandet. 

 

V var kommet hjem efter en nattevagt og hun var faldet i søvn om morgenen. Hun vågnede 

herefter ved 13-14-tiden ved, at hun blev skubbet ud af sengen, så hun faldt på gulvet.  

 

T var sur og mistænkte V for utroskab, fordi V havde søgt på tre mænd gennem sin facebook-

profil. T havde tjekket Vs mobil, mens hun sov. V havde ikke skrevet med de tre mænd og havde 

ikke gjort noget med dem. 

 

Så var volden startet.  

 

T smed V gennem luften og slog hende flere gange med flad hånd. 

 

V havde flere gange villet komme ud af lejligheden i løbet af dagen, men T havde nægtet hende 

i at gå ud. 

 



Hele dagen havde T slået V flere gange med flad hånd forskellige steder på hendes krop, hver 

gang han mente hun gjorde eller sagde noget forkert. Hun blev slået på benene, ansigt og på 

baghovedet med flad hånd. Hun har ikke tal på hvor mange slag det var, men det var mange slag. 

 

Fra klokken var omkring 13 om dagen frem til klokken omkring 22 om aftenen blev V holdt 

indespærret i lejligheden af T. V forsøgte ikke at stikke af, da hun kunne regne ud hvordan T 

ville behandle hende, hvis hun forsøgte at flygte. 

 

Adspurgt om hvor og hvordan hun er blevet slået, forklarede hun, at hun blev slået flere gange 

og flere forskellige steder på kroppen med flad hand og knyttet næve. Men når T slog hende med 

knyttet næve sagde han, at han kun slog hende lidt og at han ikke brugte alle sine kræfter. At 

han kunne godt slå hårdere, hvis det var. Han rev hende også i håret, men han har ikke taget 

kvælertag på hende den dag. T har dog taget hende hårdt ved hendes kraveben og bryst, så hun 

fik et blåt mærke. 

 

Adspurgt om T havde taget kvælertag på V den dag, forklarer hun, at det havde han ikke, men 

han havde gjort det tidligere, dog ikke den pågældende dag. Hun kan ikke huske hvornår. 

 

Ved 22-tiden fik V lov til at gå ud, fordi der skulle købes hundemad og V flygtede. 

 

V havde i første omgang henvendt sig til Ts mor og bedt hende om hjælp, da V ikke rigtig havde 

andre at henvende sig til, fordi hun ikke er opvokset hos sin mor og ikke har kontakt med sin 

mor. 

 

Ts mor ville dog ikke blande sig. 

 

Hun henvendte sig da til Ts faster, der gerne ville hjælpe hende og de gik sammen til politiet. 

 

Efter at have været på politistationen var hun blevet undersøgt af lægen omkring klokken 24. 

 

Adspurgt om hun har meget følsom hud, forklarede hun, at hun har lys hud, men får ikke 

nemmere blå mærker i forhold til andre af den grund. Hun får først blå mærker, når hun virkelig 

har slået sig. 

 

V fik foreholdt fotos af hendes skader fra den pågældende dag og forklarede, at hun godt kunne 

huske volden og at hun var blevet slået meget hårdt med flad hand flere gange og det havde sviet 

i lidt lang tid efter. 



 

Hun havde opholdt sig i flere dage hos Ts faster og havde sygemeldt sig i én uge. Hun var 

herefter taget til Qeqertarsuatsiaat og havde opholdt sig derinde i en måneds tid, frodi hun var 

bange for T. 

 

Hun var taget tilbage til Nuuk i april 2016. Hun og T havde herefter snakket sammen og blevet 

kærester igen. I september 2016 afbrød hun forholdet og har ikke haft kontakt med ham siden. 

 

Den dag i dag har hun stadig følelsen af, at T kan finde på at behandle hende sådan igen og være 

voldelig over for hende, hvis de ser hinanden. 

 

Hun har førhen været hos politiet for at anmelde ham for vold, men T pressede hende til at 

tilbagetrække anmeldelsen, hvilket hun havde gjort. 

 


