
 AF RETSBOGEN 

FOR  

QEQQA KREDSRET 

 

Den 25. september 2018 kl. 13.00 holdt Qeqqa Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen 

Kredsdommer Ib Lennert Olsen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

 

 

Reglerne i retsplejelovens § 42 og § 52, stk. 2 er overholdt. 

 

Rettens nr. 116/2018 

Politiets nr. 5508-97589-00001-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

U forklarede på grønlandsk blandt andet, at meeqqat atuarfianiitsillungali orsersortarfimmi 

sulilerpunga. Suliani tillitat kisimiillunga piliarisimavakka.  

Ukiup ataatsip ingerlanerani tamanna pisimavoq. Pisiassat pisiaritittuusaarialugit 

utertittarsimavakka. Pisiaasallu nalinga tigusarsimavara. Siullermik pisiassat minnerusut 

akikinnerusut taamaasiortarsimavakka kingusinnerusukkullu pisiassat akisunerusut. 

Ullormut aningaasat annerpaat kr. 8000 tigusimavakka. Karsimi pisiassat naqittarsimavakka taava 

taassuma kingornatigut karsimi utertillugit aningaasartai taava nammineq tigusarlugit. 

Orsersortarfiup qarasaasiaani lagerimi uninngasuutit amerlassusaat allanngortittarlugit, tamannalu 

kingunerisimavaat sivisuumik tillittarnera malugineqarsimanngimmat. Naggataatigut tillittarnera 

annertunerulersimavoq. Aningaasateqanngikkaangama taamatut iliortarpunga aningaasallu ODD-

mut atortarlugit. Ilaatigut pinnattarpunga kisianni ajunaarutaanerat anneruvoq. 

Orsersortarfimmiit ullormut isertitat 8000-10.000 kr. akornanniittarsimapput annertunerugaanata 

tigusakka annerusarput. 

Uanga mobil-ikkut tigusakka allattortarpakka takusinnaavaralu kingullermik ulloq 4. januar 

tigusisimallunga. 

Dansk: 

T forklarede på grønlandsk blandt andet, at jeg siden jeg gik i folkeskolen har arbejdet i 

tankanlægget. Jeg har være alene om at begå tyveri.  

Dette er sket i løbet af et år. Jeg foregav at varerne blev købt og jeg foregav at de blev leveret 

tilbage. Så tog jeg værdien af varerne. Til at starte med gjorde jeg det med de billigere varer, men 

senere gik jeg over til det dyrere varer. 

Det højeste beløb jeg har taget på en dag er kr. 8000. Jeg trykkede prisen på varerne i kassen og 

derefter tog jeg selv pengene. Jeg ændrede på varebeholdningen i tankanlæggets computer, hvilket 



resulterede i, at der gik lang tid før mine tyverier blev opdaget. Til sidst blev mit tyveri mere 

omfattende. Når jeg ikke havde penge gjorde jeg dette og brugte dem til ODD. Nogle gange vandt 

jeg, men tabene var større. 

Der kom 8000-10.000 kr. ind til tankanlægget om dagen, når beløbet som jeg tog, større. 

Jeg noterer de penge jeg hæver på min mobil og jeg kan se at jeg sidst hævende den 4. januar. 

 

[…] 

 

 
 


