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EQQARTUUSSISOQARFIK QEQQATA 

EQQARTUUSSISUT SULIAANIK 

ALLASSIMAFFIIT ASSILINEQARNERAT 

 

UDSKRIFT AF RETSBOGEN 

FOR 

QEQQATA KREDSRET 
 

 

Den 7. september 2017 kl. 9.00 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. 

Kredsdommer var […].  

 

Retten behandlede 

sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0197-2017   Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Cpr.nr. […] 

Pt. Anstalten ved Herstedsvester 

2620 Albertslund 

 

 

 

[…] 

 

T forklarede på grønlandsk, at Herstedvesterimiinnermini ataasiaannarani misigisarpaa 

sioorasaarneqarneq. Eqqissisimaarniaraluarlunilu akornusersorneqartarpoq.  Hashimik 

iisartakkanillu tuniniaasartut aqunniarsarisarpaanni.  Nammineq ullumikkut 

atuinerluttuunngilaq, immaqa sapaatit akunneri 7-8 matuma siorna unitsikkamiuk. Marloriarluni 

quisitaagami nassaarfigineqarnikuunngilaq quuni akoqanngimmat.  

Psykologimik oqaloqateqartarpoq Frederiksberg Centeri imminut tulluanngimmat 

ikiorneqaranilu, allamik periarfissaqaruni ikiorneqarusuppoq.  

Sapaatit akunnerata tulliani, 12. septembari 2017 anaanani busseqatigissavaa. Unnugu 

Nunatsinniit tikissagami.  

Qangali pulaarneqarpoq. Februaarimi katippoq, kisianni inuunerluutigileraluaramiuk 

iperaannarnikuuaa. Nuliani tusaqqinnikuunngilaa, taanna matoqqanermik. 

Parnaarussivimmi kallaallit erinarsortartuinut peqataasarpoq. Bibelimi ullormut oqaatsit 
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atuartarpai. Ajunngitsunik eqqarsarniarsarisarpoq.  

Uppertunngornikuuvoq peroriartornermini amingaatigisimagamiuk. Ilinniarpaa inoqatiinut 

ataqqinninnissaq, imminut ataqqinissaq isumakkeerfiginninnissarlu. Palasi 

oqaloqatigillattaartarpaa. Ullut 14-ikkuutaarlugit bibelimik atuaqateqartarpoq. Kisimiitsilluni 

sapaatit akunneranut ataasiarluni psykologimik oqaloqateqartarpoq. Oqaloqateqaraangami 

aniatitsisarpoq, nammineq sakkussaminik nassaarnikuugami. Misigissutsini taamaallaat 

annittarpai.  

Parnaarussivimmiit aniartuaartinneqaleruni Qallunaat Nunaanniikkusuppoq. 

Iperagaarusullunilu Nunatsinni.  

Iperagaassagaluaruni kriminalforsorgi suleqatigissagaluarpaa. Eqqarsaatigereernikuua sooq 

sullinneqarluarsimalluni soqutigisimannginnerlugit, piumasaqaatit ataqqissavai 

atornerluinerminullu ikiorneqarluni. Aamma nakkutigineqartumut inissinneqassagaluaruni 

ajorinngilaa.  

Iperagaagaluaruni qanga inuunini atussanngilaa. Ullumikkut imminut paarilluarsinnaavoq. 

Qanga nuanniitsuinnarnik eqqarsartarnikuulluni massakkut nuanersunik eqqarsartarpoq, 

imminut ajunnginnerpaaq ujartorlugu. Taavalu inuunermini piliarinikuusani 

eqqarsaatiginikuuai. Naalliuttarpoq – tamakkulu akueralugit ingerlaqqinnikuuvoq. 

Herstedvesterimiinnermini anisarfeqanngilaq, taamaallat napparsimaviliarnikuuvoq anaananilu 

busseqatiginikuullugu. Misiligummik anissagaluaruni Nunatsinniikkusuppoq, nammineq 

Qallunaat Nunaanniinnissani kissaatiginikuunnginnamiuk.  

 

Han har under sit ophold i Herstedvester ikke kun 1 gang har oplevet at få trusler. Selvom han 

prøver at tage den med ro bliver han forstyrret. De folk der sælger både piller og hash prøver at 

styre ham. Han er selv i dag ikke misbuger af noget som helst. Det er måske 7-8 uger siden han 

stoppede med det. To gange har blev han urintestet, men der var negative.  

Han har talt med en Psykolog i Frederiksberg Center, da det ikke matcher hans behov og han får 

intet hjælp, og vil derfor gerne have hjælp til at finde andre muligheder for ham.  

Til næste uge, den 12. september 2017 skal han køre bustur med sin mor. Hun kommer i aften 

fra Grønland.  

Det er lang tid siden sidst han fik besøg. Han blev gift i februar måned. Men han fik det dårligt 

og derfor slap han hende. Han har ikke hørt noget fra sin kone siden, hun er så lukket. 

Han deltager i den grønlandske sangkor i fængslet. Han læser bibel hver dag. Han prøver at 

tænke positiv.  

Han er blevet troende, da han erfarer at han har manglet det under sin opvækst. Han lærer sig 

selv at ære sine medmennesker, ære sig selv og tilgive sig selv. Han taler jævnligt med præsten. 
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Han er med i en gruppe, der læser bibel hver 14. dag. Han har enesamtaler med en psykolog 1 

gang hver uge. Han taler ud under samtalerne, da han har lært sig metoder/værktøjer til det. Han 

taler kun om følelser.  

Han vil gerne være i Danmark under udslusningsperioden. Vil gerne løslades i Grønland.  

I det tilfælde af, at han bliver løsladt vil han gerne samarbejde med kriminalforsorgen. Han har 

tænkt på, hvorfor han har været uinteresseret selvom han fik god behandling. Han vil respektere 

kravende og få hjælp til sit misbrug. Han har heller ikke noget imod at blive anbragt i en afdeling 

med tilsyn.  

Han vil ikke vende tilbage til sit gamle liv i det tilfælde han bliver løsladt. Han kan passe på sig 

selv i dag. Før i tiden tænkte han hele tiden negativt om alting. Nu tænker han positivt, vælger 

det bedste for sig selv. Han har ligeledes tænkt på hvad det er han har gjort i sit liv. Han plejer 

at lide – men han har accepteret det hele og har taget skridt fremad. 

Han har ingen udgang fra Herstedvester, han har kun været ude for at tage hen til et sygehus og 

taget en tur med bussen med sin mor. Han vil tage til Grønland, hvis han skal prøveløslades, for 

det har ikke været hans eget ønske at han skal være i Danmark.  

 

[…] 

 

  

Sagen sluttet.  

Retten hævet kl. 14.00 

 

[…] 

 


