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EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI 

 

EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK 

 

ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA 
 

 

UDSKRIFT AF RETSBOGEN 

 

FOR 

 

SERMERSOOQ KREDSRET 

 

 

Den 2. september 2015 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde. […]. 

 

Retten behandlede 

sagl.nr. SER-NUU-KS 1065-2013   Anklagemyndigheden 

mod 

Tiltalte 

3905 Nuussuaq 

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede på grønlandsk vedrørende forhold 1, at han boede på Ceresvej den 5. januar 

2009. Den pågældende dag blev han irriteret på E, fordi hun talte på en måde, der irriterede ham. 

Han udtalte ikke nogen trusler mod hende i den anledning. Han udtalte heller ikke noget, som hun 

kan have opfattet som truende. Når han møder hende hilser hun altid glad på ham. 

 

Foreholdt afhøringsrapport bilag 4, side 1, nederst, forklarer tiltalte, at han husker, at han blev 

afhørt, men han husker ikke at have udtalt sig som anført i rapporten. 

 

Vedrørende forhold 2 forklarer tiltalte, at det var nytårsaften. A talte højt og irriterende, og talte 

ramte med sin pande mod A´s pande. A slog tiltalte flere gange med knytnæver og tog kvælertag 

om tiltaltes hals. Tiltalte slog én gang i selvforsvar. Han fortalte det til souschefen J.  

 

Tiltalte forklarede vedrørende forhold 3, at han var til konfirmationsfest. Han var sammen med sin 

stedfætter, M. M kunne lugte sprit, og de gik ind til manden, hvor der lugtede af sprit. M sagde, at 

tiltalte skulle slå manden, og at han ville slå tiltalte, hvis ikke tiltalte slog manden. Tiltalte slog O i 
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hovedet en gang. Tiltalte gik tilbage til festen, men blev smidt ud fra festen og gik hjem. Han 

slæbte ikke O ud fra dennes lejlighed og hen til en anden lejlighed. 

 

[…] 

 

A forklarede på dansk, at han husker, at han blev angrebet af tiltalte. Tiltalte ville ud i køkkenet, 

der var låst af. Tiltalte var oppe at køre. Tiltalte tog fat om vidnets hals, så vidnet fik mærker på 

halsen. Han husker ikke, om det var med en eller to hænder, eller om tiltalte klemte til. Tiltalte tog 

fat i vidnet og ruskede vidnet. Han kastede vidnet rundt, så bordet rykkede sig, og tiltalte slog ud 

efter vidnet. Vidnet husker ikke, hvor mange slag, der var tale om. Vidnet er tidligere dørmand, og 

han prøvede at låse tiltalte ved at tage fat i hans arme og vride dem om. De endte på gulvet, hvor 

der var tumult. Tiltalte havde stukket sit ben ud og derved fået vidnet ned på gulvet. Vidnet slog 

ikke igen, han brugte alene låsegreb mod tiltaltes arme. 

 

Afhørt af forsvareren forklarede vidnet, at der havde været flere episoder med tiltalte, og at det er 

muligt, at vidnet blander to episoder sammen.  

 

[…]  

 

På ny afhørt af anklageren forklarede vidnet, at han slog tiltaltes arme ned for at få dem væk fra 

vidnets hals. Vidnet tog ikke fat i tiltaltes hals, men skubbede tiltalte i ansigtet.  

Vidnet kender reglement om magtanvendelse. Der blev ikke udarbejdet nogen rapport om 

episoderne af ledelsen. Vidnet havde det dårligt i lang tid efter episoderne. 

 

[…] 

 

Benedikte Cederqvist 


