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EQQARTUUSSUTIP ALLASSIMAFFIATA 

ASSILINEQARNERA 

 

 

EQQARTUUSSUT 

 

 

oqaatigineqarpoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit ulloq 7. marts 2022 suliami suliareqqi-

tassanngortitami 

 

Sul.nr. K 284/21 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

inuusoq ulloq […] 1979 

(Eqqartuussissuserisoq Finn Meinel) 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 25. fe-

bruar 2021 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. KS-SER-859-2018).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup uppernarsaasii-

nermi naliliinera atuuttussanngortinneqassasoq aamma eqqartuussut pineqaatissiissutigi-

neqartoq sakkortusaaffigineqassasoq.  

 

U piumasaqaateqarpoq suliami pisimasuni 3 aamma 4-mi pinngitsuutinneqarnissamik aamma 

eqqartuussutigineqartumi pineqaatissiissummi sakkukillisaaffigineqarnissamik. 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut paasissutissiineq 

U ulloq 15. maj 2015 eqqartuunneqarpoq qaammatini tallimani pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni kannguttaatsuliorfiginninnermut aamma meeqqamut 

15-it inorlugit ukiulimmut allatut kinguaassiutitigut atoqatiginninnermut. 
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Taamatullu aamma U ulloq 8. aamma 25. maj 2018 akuerivai akiligassiissutit pingasut uni-

oqqutitsinernut mianersoqqussuteqarfigineqarlunilu P ulluni 5. 13. aamma 18. maj 2018 

qanillisimanermut. 

 

U inuttut atukkani pillugit ilassutitut oqaatigivaa, ernerminik najortigeqateqartarnini ingerlal-

luartoq, taanna inunngorpoq ulloq 2. oktober 2015-imi. Erninilu najortigiittarput sapaatip aku-

nnera allortarlugu nalunaaquttap akunnerini arfinilinni. P suleqatigilluarpaa ernerminik na-

jortigeqatigiittarnermut atatillugu. Najortigiinnissaq pilersaarutit malillugit pisinnaanngik-

kaat mail-ikkut allaqatigiittarput. 

 

Nassuiaatit 

U pingaarnertigut siullermeeriffiusumi nassuiaatigisami assinginik nunatta eqqartuus-

sisuuneqarfiani nassuiaateqarpoq. 

 

U ilassutitut nassuiaavoq P qaammatip pingasunngorai paasisimagitsik ernerminnik naar-

tusoq. Nukappiaraq inunngormat imminnut qimassimapput. Aallaqqaammut isumaqatigiis-

sutigivaat ernini takusarsinnaagaa P-mut pulaarluni. Ukiup aappaata affaa siulleq ernini ullut 

tamaasa takusarpaa. Ullormiit ullormut mumittoqarpoq, taamaallaat ernini sapaatip akunnera-

nut ataasiarlugu-marloriarluguluunniit takoqqusaalerlugu. Killilersuineq 2017-mi aallartip-

poq. Ernermi takusannginnera artornarsimavoq. Najortigeqatigiittarnerat annikillisinneqar-

poq P allamik aappartaarmat. Aallaqqammu akuerineqarpoq sapaatip akunneranut nalu-

naaquttap akunneri arfinillit najortigiittarnissamut. Tamatuma saniatigut aamma ernini me-

eraaqqerivimmut aasarsinnaallugu. Piffissap ilaani qaamatit pingasut ernini takunikuunngi-

laa. Tamatumalu nalaani tassa P-mut mail-it kamattumik nipillit nassiuttarpai, taakkua aamma 

taaneqarsinnaapput uumissuinermik mail-itut, taamaammanuna qanilleqqusaajunnaar-

nikuusoq. Tassani pineqarpoq nammineq ernerminik annerusumik takunnikkusunnera. P 

taakkua mail-it ajussutiginikuuvai. Oqaloqatigiipput, kisianni najortigiittarnermut 

tunngasumi isumaqatigiissinnaanatik. Nammineq P aalajangersimasumik ernerminnut atisas-

sarniaqatigiittarput. Pissutaagunarpoq nammineq akiliisussaagami taassuma pisiniaqatigi-

umasaraani. Taamatut ernerminut tapersiissuteqartarpoq. Taamanikkut P oqarasuaatikkut sio-

rasaaramiuk ulloq taanna pisiniaqatigiinnikuupput. Immaqa aamma qanilleqqusaajunnaareer-

nermi kingornatigut pisiniaqatigiinnikuupput, iluamik eqqamarpianngilaa, qanga pisini-

aqatigiissaarnertik.  

 

Suliami pisimasup pingajuani mail-it oqaatigineqartut allappai kamaatigigamiuk P ernertik 

imminut sakkugiinnarmagu. Eqqaamavaa ulloq 9. juni 2018 mail-imik nassitsinini suliami 

pisimasumi 4-mi oqaatigineqartutut. P-mit akineqanngilaq. Ulloq taanna qatanngutini arnaq 

tikittussaasoq bussit unittarfiliarpoq P niuffigisassaanut eqqartueqatiginiarlugu qatanngutimi 
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tikeraarnerani ernerminik najortigeqateqarsinnaanerluni. Eqqissillutik oqaloqatigiipput. Qa-

tanngutini tikitsinnagu angumerisinnaanngilaa eqqartuussivimmut attaveqarnissani, najortigi-

ittarneq pillugu allannguuteqartoqassapput suna tamarmik eqqartuussivikkoortussaasoq. 

Tamanna qanoq ilioriariusissaarunneruvoq. P nassuiaappaa qatanngutini tikittussaasoq. Nam-

minerlu kissaatigalugu ernermi nammineq ilaquttaminut atassuteqarnissaa. Ilaqutaasa 

taamaallaat ernini kuisimmat takunikuuvaat. Itigartitsivoq, tamannalu ataqqivaa. Mail-i nas-

siussaa ulloq 11. juni 2018 misileeqqinneruvoq ernermi atsamminik takunninnissaanut. Mas-

sakkut ingerlalluarput, pissutillu ajornerulersinniarsarinngilai.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

U eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaatigut ulloq 6. juni 2017 eqqartuunneqarpoq oqaasiin-

nartigut P-imut inuuneranik siorasaarisimanermut. Taamatullu aamma eqqartuunneqarpoq 

qanilleqqusinnginnermik unioqqutitsinermut 15. september 2017-mi, P mail-inik marlunnik 

nassisimagamiuk ulluni 4. aamma 5. juni 2018. Pisimasuni taakkunani pisuunermik apeqqutit 

nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortinneqanngillat. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq, U nassuiaataa, ilimagalugu P pisiniaqatigisi-

mallugu ulloq 15. september 2017-mi qanilleqqusaannginneq nalunaarutigineqareersoq, 

tamanna qularnaateqarpallaartoq qanilleqqusinnginnerup atorunnaarsimasutut isigineqarnis-

saanut.  

 

Taamaalillunu nunatta eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutaa 

aamma pisuunermik apeqqummik naliliinera isumaqatigivaa suliami pisimasut pingajuanni 

aamma sisamaanni, taamaattumik eqqartuussisoqarfiup pisuunermik apeqqummik aalajangi-

inera atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Utaqqisitamik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinissaq aallaavittut 

pineqaatissiissutissatut suliami matumani pineqartumi naapertuuttuuvoq.  

 

Kisiannili suliap naapertuutinngitsumik sivisoorujussuarmik suliarineqarsimavoq piffissani 

sivisuuni uninngaannartarsimalluni unnerluussutip eqqartuussivimmut tunniunneqarneraniit 

juli 2018-mi eqqartuussisoqarfiup eqqartuussummik oqaatiginninnissaanut februar 2021-mi. 

Kingornatigullu suliaq sivisuumik uninngatinneqarsimalluni nunatta eqqartuussisuuneqarfia-

nut tunniunneqarnissami ulloq 29. november 2021-ip tungaanut. 

 

Suliami paasissutissat naapertorlugit tunngavigineqartariaqarpoq, suliami piffissaq ator-

neqarsimasoq unnerluutigineqartup pisuussutiginngikkaa, aamma 2018-ip aasaanili nutaamik 

pinerluuteqaqqissimanngilaq.  
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Pissutsit taamaannerisigut nunatta eqqartuussisuuneqarfia aalajangiivoq suliami matumani 

pineqaatissiissut aalajangersaaffigineqassasoq mianersoqqusinermik.  

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U mianersoqqussummik nalunaarfigineqarpoq. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

 

Kirsten Thomassen 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 7. marts 2022 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 284/21 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1979 

(Advokat Finn Meinel) 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 25. februar 2021 (kredsrettens sagl.nr. KS-

SER-859-2018).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens bevisvurdering og skærpelse af 

den idømte foranstaltning.  

 

T har påstået frifindelse i sagens forhold 3 og 4 og formildelse af den idømte foranstaltning. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

T er den 13. maj 2015 idømt 5 måneders anstaltsanbringelse for blufærdighedskrænkelse og 

andet seksuelt forhold til et barn under 15 år.  
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T har endvidere den 8. og 25. maj 2018 accepteret tre bødeforlæg for overtrædelse af meddelt 

advarsel ved at have kontaktet F den 5. 13. og 18. maj 2018. 

 

T har om sine personlige forhold supplerende oplyst, at det går godt med hans samvær med 

sønnen, som blev født den 2. oktober 2015. Han har samvær med sønnen i 6 timer hver anden 

søndag. Han har et fint samarbejde med F om samværet med deres søn. Hvis samværet ikke 

kan gennemføres som planlagt, skriver de sammen på mail. 

 

Forklaringer 

T har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

T har supplerende forklaret, at F var 3 måneder henne, da de fandt ud af, at hun var gravid 

med deres søn. De var gået fra hinanden, da drengen blev født. I begyndelsen var de enige 

om, at han kunne se sin søn ved at besøge F. Det første 1½ år så han sin søn hver dag. Det 

hele vendte fra dag til dag, så han kun måtte se sin søn 1 – 2 gange om ugen. Begrænsningerne 

begyndte i begyndelsen af 2017. Det var hårdt for ham at undvære sin søn. Samværet blev 

indskrænket, fordi F fik en ny kæreste. Han fik i første omgang tilkendt 6 timers samvær om 

ugen. Derudover kunne han også hente sønnen i vuggestuen. Der var en periode på 3 måneder, 

hvor han ikke så sin søn. Det var omkring det tidspunkt, han sendte de vrede mails til F, som 

man også kan betegne som hademails, der var grunden til, at han fik et tilhold. Det handlede 

om, at han gerne ville se sin søn noget mere. F havde det dårligt med disse mails. De talte 

sammen, men de kunne ikke blive enige om samværet. Han og F tog regelmæssigt sammen 

ud for at købe tøj til sønnen. Det var nok fordi, at han skulle betale, at hun gerne ville have 

ham med ud og handle. Det var den måde, han gav bidrag til sønnen. Den dag han truede F i 

telefonen, havde de været ude og handle sammen. Måske var de også ude og handle efter, at 

han havde fået et tilhold, men han husker ikke helt, hvornår de stoppede med at gå ud og 

handle sammen.  

 

Han skrev de mails, der er omtalt i sagens forhold 3, fordi han var vred over, at F blev ved 

med at bruge hans søn mod ham. Han kan huske, at han sendte mailen den 9. juni 2018, som 

er omtalt i sagens forhold 4. Han fik ikke noget svar fra F. Den dag, hvor hans søster skulle 

komme til byen, gik han hen til det busstoppested, hvor F skulle stå af bussen for at drøfte 

med hende, om han kunne få samvær med sønnen under søsterens besøg. De talte sammen 

stille og roligt. Han kunne ikke nå at kontakte retten inden søsteren skulle ankomme, og alt 

skulle gå gennem retten, hvis der skulle være ændringer i samværet. Det skete i ren despera-

tion. Han forklarede F, at søsteren skulle komme. Han ønsker, at hans søn også skal have 

familierelationer til hans familie. Hans familie har kun set hans søn, da han blev døbt. Hun 

gav afslag, og det respekterede han. Mailen, som han sendte den 11. juni 2018 var endnu et 
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forsøg på, at hans søn skulle få mulighed for at møde sin faster. Det går godt nu, og han 

forsøger ikke at gøre tingene værre.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

T er i kredsretten dømt for den 6. juni 2017 verbalt at have truet F på livet. Han er endvidere 

dømt for at have overtrådt tilhold af 15. september 2017 ved at have sendt to mails til F den 

4. og 5. juni 2018. Skyldsspørgsmålet i disse forhold er ikke anket til landsretten. 

 

Landsretten finder, at T forklaring om, at han muligvis har været ude og handle med F efter, 

at tilholdet af 15. september 2017 blev meddelt, er for usikker til, at tilholdet kan anses for 

bortfaldet. 

 

Herefter er landsretten enig i kredsrettens begrundelse og vurdering af skyldsspørgsmålet i 

sagens forhold tre og fire, og derfor stadfæstes kredsrettens afgørelse om skyldsspørgsmålet. 

 

Betinget anstaltsanbringelse vil som udgangspunkt være en passende foranstaltning i en sag 

af denne karakter. 

 

Sagen har dog haft en urimelig lang sagsbehandlingstid med lange perioder uden fremdrift 

fra anklageskriftet blev indleveret i kredsretten i juli 2018 og indtil kredsretten afsagde dom 

i februar 2021. Derefter har sagen igen været uden fremdrift i en længere periode før sagen 

blev indbragt for landsretten den 29. november 2021.  

 

Det må efter sagens oplysninger lægges til grund, at den lange sagsbehandlingstid ikke skyl-

des tiltaltes forhold, ligesom han ikke har begået ny kriminalitet siden sommeren 2018.  

 

Under disse omstændigheder besluttede landsretten at fastsætte foranstaltningen i denne sag 

til en advarsel. 

 

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

 

T meddeles en advarsel. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Kirsten Thomassen 
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D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 25. februar 2021 

 

Rettens nr. 859/2018  

Politiets nr. 5505-97479-00100-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 24. juli 2018. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af  

 

Forhold 1 

Kriminllovens § 98 - Fremsættelse af trusler 

Ved den 6. juni 2017 telefonisk at have truet F ved på grønlandsk at sige "Toqussavakkit", hvilket 

oversat betyder "jeg vil dræbe dig" og "Sequmissavakkit", hvilket oversat til dansk betyder "jeg vil 

smadre dig", hvilket var egnet til at skabe alvorlig frygt for F liv og helbred. 

 

Forhold 2 

Lov om tilhold § 21, jf. § 1 - Overtrædelse af tilhold 

Ved fredag den 25. maj 2018 kl. 02.58 og kl. 03.29, trods lovligt forkyndt tilhold af 15. september 

2017, gældende i 5 år fra forkyndelsestidspunktet, med forbud mod personlig, mundtlig eller skrift-

lig henvendelse til F, at have kontaktet F skriftligt ved fremsendelse af to e-mails. 

 

Forhold 3 

Lov om tilhold § 21, jf. § 1 - Overtrædelse af tilhold 

Ved i tidsrummet mellem mandag den 4. juni 2018 kl. 03.44 og tirsdag den 5. juni 2018 kl. 02.47, 

trods lovligt forkyndt tilhold af 15. september 2017, gældende i 5 år fra forkyndelsestidspunktet, 

med forbud mod personlig, mundtlig eller skriftlig henvendelse til F, at have kontaktet F skriftligt 

ved fremsendelse af 5 e-mails. 

 

Forhold 4 

Lov om tilhold § 21, jf. § 1 - Overtrædelse af tilhold 

Ved i tidsrummet fra lørdag den 9. juni 2018 kl. 18.06 til mandag den 11. juni 2018 kl. 18.14, trods 

lovligt forkyndt tilhold af 15. september 2017, gældende i 5 år fra forkyndelsestidspunktet, med for-

bud mod personlig, mundtlig eller skriftlig henvendelse til F, at have kontaktet F ved at have frem-

sendt to e-mails samt ved mandag den 11. juni 2018 kl. 07.43 personligt at have rettet henvendelse 

til F. 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om anbringelse i anstalt i 30 dage. Fuldbyrdelse af foran-

staltningen udsættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år, hvis den pågældende i prøvetiden ikke 

begår ny lovovertrædelse. 
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T har erkendt sig skyldig i alle 4 forhold. 

 

T har fremsat påstand om at han meddeles en advarsel. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer T. 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 25. februar 2021.Forklaringen er refereret i retsbogen. 

 

Dokumenter 

 

Af de dokumenterede anmeldelsesrapporter for de enkelte forhold, fremgår sagens omstændigheder, 

herunder tid, sted og dato for anmeldelserne samt personer. 

Under sagens forhold 1, bilag 4 er endvidere dokumenteret en rapport indeholdende en transskribe-

ring af en samtale mellem tiltalte og F. En elektronisk fil af denne samtale er endvidere afspillet for 

retten, hvor indeholdende tiltaltes udtalelser til F. 

Endvidere er der vedrørende forhold 2-4, dokumenteret afsendelser af mails fra tiltalte til F. 

Endvidere fremgår det af den dokumenterede af 5. september 2017 fra anklagemyndigheden vedrø-

rende tilhold og opholdsforbud, at tilholdet er forkyndt for tiltalte og F. 

 

Personlige oplysninger 

T er tidligere foranstaltet, senest ved bødeforelæg  

af 23. maj 2018. 

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at  

 

Han har et arbejde, som han har haft de seneste 3 1/2 år. Han er ansat som altmuligmand og chauf-

før i restaurationsbranchen. Han har bolig gennem sit arbejde. 

Hans søn er 5 ½ år gammel. 

Han glæder sig til, at samværet med sønnen udvides, når sønnen starter i skole. 

Han betaler normalbidrag. 

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

 

Ad forhold 1: 

Tiltalte har erkendt forholdet fuldt ud og forklaret, at han var ked af at han ikke fik lov til at have 

samvær med sin søn på fars dag og at han endte med at blive vred. Tiltaltes erkendelse støttes af be-

viserne. 

Dermed findes T skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 98 - fremsættelse af trusler, i overens-

stemmelse med anklageskriftet. 

 

Ad forhold 2: 

Tiltalte har erkendt forholdet uden forbehold og afgivet en samlet forklaring om forhold 2, 3 og 4. 

Tiltalte har forklaret, at han var klar over, at han ikke måtte kontakte F og at grunden til at han har 

kontaktet hende måske har noget at gøre med begrænsningerne i forhold til samværet med hans søn 

og at han har kontaktet hende for at spørge hende. 

Tiltaltes erkendelse støttes af de fremlagte beviser. 
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Dermed findes T skyldig i overtrædelse af Lov om tilhold § 21, jf. § 1 - Overtrædelse af tilhold, 

som beskrevet i anklageskriftet. 

 

Ad forhold 3: 

Tiltalte har erkendt forholdet uden forbehold og afgivet en samlet forklaring om forhold 2, 3 og 4. 

Tiltalte har forklaret, at han var klar over, at han ikke måtte kontakte F og at grunden til at han har 

kontaktet hende måske har noget at gøre med begrænsningerne i forhold til samværet med hans søn 

og at han har kontaktet hende for at spørge hende. 

Tiltaltes erkendelse støttes af de fremlagte beviser. 

Dermed findes T skyldig i overtrædelse af Lov om tilhold § 21, jf. § 1 - Overtrædelse af tilhold, 

som beskrevet i anklageskriftet. 

 

Ad forhold 4: 

om forhold 2, 3 og 4. Tiltalte har forklaret, at han var klar over, at han ikke måtte kontakte F og at 

grunden til at han har kontaktet hende måske har noget at gøre med begrænsningerne i forhold til 

samværet med hans søn og at han har kontaktet hende for at spørge hende. 

Tiltaltes erkendelse støttes af de fremlagte beviser. 

Dermed findes T skyldig i overtrædelse af Lov om tilhold § 21, jf. § 1 - Overtrædelse af tilhold, 

som beskrevet i anklageskriftet. 

 

Om foranstaltningen 

Retspraksis i sager om overtrædelse af kriminallovens § 98, er anstaltsanbringelse. 

I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, den lange 

sagsbehandlingstid der ikke skyldes tiltaltes forhold samt tiltaltes gode personlige forhold og at til-

talte siden episoderne har gået til psykolog.  

Retten bemærker, at tiltalte og F har et fællesbarn og at tiltalte har forklaret, at han har været vred 

over ikke at kunne have samvær med sin søn men, at han nu er blevet enig med F om, at han kan 

have mere samvær med sin søn. 

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 129, stk. 1, nr. 1 jf. § 98, jf. Lov om tilhold § 21, 

jf. § 1, derfor som 14-dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 1 år. 

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger. 

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes betinget anbringelse i anstalt i 14 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og 

bortfalder ved udløbet af en prøvetid på 1 år. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Medea Olsen 

Kredsdommer 

 

 

 

Den 25. februar 2021 kl. 13.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen. 

Kredsdommer Medea Olsen behandlede sagen. 

[…] var domsmænd. 

Kaja Grønvold var tolk. 
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Reglerne i retsplejelovens § 42 og § 52, stk. 2 er overholdt. 

 

Rettens nr. 859/2018 

Politiets nr. 5505-97479-00100-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

T forklarede på grønlandsk og dansk blandt andet, at  

 

Om forhold 1: 

Ernermi takusarnerani meeraqarfia killilersuileriataarami aappartaarami. Fars dagimi ernini tako-

rusukkaluarlugu itigartimmani assorsuaq aliasuutigigamiuk naggataatigut kamassutigilikkaminik. 

 

Om forhold 2-4: 

 

Han var klar over, at der var tilhold. 

 

Attaveqartarsimaneranut peqqutaavoq immaqa ernermi takusarneranut killilersugaanerminut at-

tuumassuteqarpoq, taavalu qatanngutini illortaanilu maanga aqqusaartut, periarfissaqartin-

neqannginnerluunniit ajormata ernerata takunissaannut. 

Ernermi sakkugineqartutut atorneqartarnera namminerminut puussaatitut ippoq. 

Aleqaa nuummukarami, meeraa assut qanigigamiuk, aleqaata nuummiinnermini soraluani assut ta-

korusukkaluaramiuk. 

P e-mailerfigisaraluaramiuk akineq ajormat bussip unittarfianut alakkarnikuuaa aperiartorlugu 

eqqissisimasumik. 

Sapaatip akunneri marluunngillalluunniit qaangiutinngillat, meeraqarfinilu isumaqatigiipput 

ernermi takusarnera sisamariaammik amerleriartillugit.  

 

 

Forklaringen blev oplæst på grønlandsk og dansk. T vedstod forklaringen. 

 

Dansk: 

Om forhold 1: 

 

Efter at ekskæresten fik en ny kæreste måtte han pludselig ikke se sin søn så ofte mere, da ekskære-

sten begyndte at begrænse samværet. 

Han ville ellers se sin søn på fars dag men fik afslag og han blev meget ked af det og endte med at 

blive gal over det.  

 

Om forhold 2-4: 

 

Han var klar over, at der var tilhold. 

Grunden til at han har kontakt hende har måske noget at gøre med begrænsningerne i forhold til 

samværet med hans søn og også fordi hans søskende og familie ikke engang får mulighed for, at se 

hans søn når de er på ophold her. 
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At hans søn bliver brugt mod ham gør ham vred. 

Han storesøster kom til Nuuk og hun har et meget tæt bånd til hans søn, og hun ville gerne se sin 

nevø mens hun var i Nuuk. 

Han sendte ellers nogle e-mails til F og da hun ikke besvarede dem tog han hen til busstoppestedet 

for at spørge hende roligt. 

Der er ikke engang gået 2 uger nu, siden de blev enige om at samværet med hans søn skulle firedob-

les. 

 

[…] 

 

Salæret betales af statskassen.  

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 14.35. 

 

 

Medea Olsen 

Kredsdommer 
 
 

 

 
 

 


