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UDSKRIFT AF RETSBOGEN 

FOR 

QAASUITSUP KREDSRET 

 

 

Den 19. april 2016 kl. 13.00 holdt Qaasuitsup Kredsret i Aasiaat offentligt retsmøde. 

Kredsdommer var Nicolaj Geisler. [...]  

 

Retten behandlede 

sagl.nr. QAA-AAS-KS-0003-2016         

       Anklagemyndigheden 

mod 

U 

Cpr.nr. [...] 

3950  Aasiaat 

 

[...] 

 

U forklarede på grønlandsk, at ulloq 7. november 2015, nal. 0230-ip missaani 

angerlarsimaffimminni kamaassuataarsimallutik. Taamani illoqarfimmiinnikuupput taxanillu 

angerlarlutik, taxanili kamaaterusaalerput.  

Unnuk taanna arnaatini sualuligivaa allanut saattaqattaarmat. Marluullutik siornatigut 

aappaqarnikuunngillat taamaattumillu immaqa aappaata tammanna maqaasigilaarsimavaa. 

Iseramik assortuupput namminerlu innaraluarluni pujortagulerluni makinniartoq aappata 

makequnngilaa, tassanilu eqqaamavaa arnaanni ajattaqattaarlugu siniffimmut. Eqqaamanngilaa 

kiisinini kisiannili kiisarsimassavaa marluinnaagamimmi. Aqanguani aappani takuaa 

kiititarsimasoq. Imileqqaaramik aappaa kiitinnernik ikeqaangilaq. 

16 minuttit arnaammi anaanaa unuaq taanna oqaluussimavaa kisianni nammineq eqqaamanagu. 

Allanut aapparmi saaqattaarnera pisuutippaa taamaaliornerminut, tassa sangiappoq.  

Siornatigut kamaattarnikuupput kisianni taamarsuunngitsoq. Immaqa nammineq 

nakkaqqasimavoq taamanikkut. 

Massakkut suna tammaat ammasumik oqaluuserisarpaat aamma taamani pisut. Mannakkut 

eqqissinikuupput. Aappaa marlunnik meeraqarpoq, taakulu aappaata ananakkuisa paaraat, 

eqqissilluarunik tigussavaat. 

Nammineq Afis operatør-itut sulisarpoq aappa aamma napparsimavimmi sulisalernikuuvoq. 
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Suliffimminiik lejlighed-qarpoq. Qaammammut ca. 20.000,00 koruuninik akissarsisarpoq 

qaangiuttoortaramik. 

 

Nassuernikuuvoq taamani kisimiikkamik aammami aqanguani takugamiuk 

sakkortuuliornikuulluni. 

***  

Han forklarede, at han og kæresten var rigtig sure på hinanden den 7. november 2015 i deres 

lejlighed. De havde været i byen og de tog taxa hjem, og i taxaen var de allerede efter 

hinanden.  

Tiltalte syntes den aften, at samleveren var for meget, da hun flirtede med mange. De havde 

begge ikke haft fast samlever, så derfor syntes hans kæreste måske, at hun savnede friheden. 

Da de kom hjem skændtes de verbalt og tiltalte var ellers gået i seng, da han fik lyst til en smøg 

og ville stå op og samleveren holdt ham tilbage. Han kan huske, at han skubbede samleveren 

flere gang på sengen. Tiltalte kan ikke huske at han bed hende, men han må have bedt hende, 

da de var alene i lejligheden. Dagen efter så han, at kæresten var blevet bedt flere steder. Da de 

begyndte at drikke havde kæresten ikke bidemærker. 

Tiltalte havde snakket med samlerens mor i telefon i 16 minutter den nat, uden at han kan 

huske det. 

Grunden til at han havde gjort sådan var jalousi. 

De har før skændtes, men ikke så meget som nu, måske havde han været diprimeret. 

De snakker åbent om alt nu også det, der skete dengang. De er faldet til ro. Hans samlever har 

2 børn, som bliver passet af samleverens forældre. Når der er faldet rigtigt til ro, vil dee have 

dem hjem til sig. 

Tiltalte arbejder som Afis-operatør og hans samlever er begyndt at arbejde på sygehuset. 

Tiltalte har lejlighed fra sit job. Han får ca. 20.000,00 kr. om måneden i løn, da de har mange 

overtimer. 

Han har bestemt at han ville erkende volden også fordi han så dagen efter at han har udøvet 

grov vold. 

 

[...] 

  

Nicolaj Geisler 

 


