
Ulloq 18. september 2017 nal. 13.00 eqqartuussivik Eqqartuussisumit Virna Kromann 

aallartinneqarpoq. 

 

Eqqartuussineq tamanut ammavoq. 

 

Eqqartuussiviup nr.-a 819/2017 

Politiit nr.-muat 5516-97431-00349-17 

 

Unnerluussisussaatitaasut  

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

T/U forklarede på grønlandsk, at taamani ulloq qasuvunga, pissutigalugu fritidsklubbimi suligama 

unnuap qeqqata qaqqa soraartarlunga, suliaqartarnermik ingammik inuusuttut nipilersortarnerannut 

tunngasoq sulissutigaara. Klubbimi nipilersortoqartalernissaa assut sulissutigaara erneralu 

unnuammi ullaassap tungaanut isumagisarlugu. Ullaakkuminngaannit unnuup tungaanut P-ip ernera 

ulapputigisarpaa. Piffissami tassani P-ilu ungasilaarput qasulluta.Taamanikkut iluamik 

eqqarsarsinnaannginnama inatsimmik unioqqutitsisoorpunga . Kamassaarpaanga oqaatsikkut 

naartoqqaalermat peerseqqunikooriarakku, oqaluuppaanga misigilluni ernerput piumanngikkiga, 

kisiat naartunerata nalaani akuersaarnikuuvunga, asalertareerlugu ernerput nammineq 

pigilertareerluguoqaasia nuannarinngerujussuarakku asanermik ernera. Oqalukkakku taava 

akioqqimmanga negativimik tassani kamalerpunga, taava tilluppara, taava tilluttareerakku aatsaat 

silattuaqivunga killissara qaangerlug, utoqqatserfigivara qiasoq. Kingorna isumaqatigiippugut 

taamannak pisoqaqqissanngitsoq. Sofami issiavugut uanga nerivunga iffiartorusaarlunga. Tassani 

sofami tilluppara. Innangangajalluta issiavugut. Pingasuinnaavugut illumi. Ernerput eqqatsinnippoq. 

Akornatsinni innangangajaqatigerujoorlugu. Ernerput qalianut innartikkiartorparput, taava qaliani 

P-ilu oqaloqatigiippugut. Angajoqqaanni najugaqarpugut. Qaammatit marluk, ataasiunngikkuni 

qaangiuppoq qimakkatta. Kisiat najortaqattaarpugut, ullumikkut uanni sinittarlutik.  

 

[…] 

 

DOM:  

(se dombogen)  

 

[…] 

 

Sagen sluttet.  

 

Retten hævet kl. 14.18 

 

 

Virna Kromann 

Kredsdommer 
 



 

Den 18. september 2017 kl. 13.00 blev retten sat af kredsdommer Virna Kromann. 

 

Retsmødet var offentligt. 

 

Rettens nr. 819/2017 

Politiets nr. 5516-97431-00349-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

T forklarede på grønlandsk, at jeg var træt den pågældende dag, for jeg arbejdede i fritidsklubben 

og plejede at få fri midnat, jeg havde mange opgaver især arbejdede jeg med musik sammen med de 

unge. Jeg arbejde meget, for at opnå at der kunne spilles musik i Klubben og sørgede for min søn til 

midt om natten. F gav omsorg til vores barn fra morgenstunden. I den periode var der afstand 

mellem han og F fordi vi var trætte. Dengang kunne jeg ikke tænke klart og det er derfor at jeg kom 

til bryde loven. Hun tirrede mig med verbale udtalelser om, at jeg i starten af hendes graviditet 

havde sagt til hende, at hun skulle få abort. Hun talte til mig, hun troede, hun følte, jeg ikke ønskede 

barnet, men jeg har under hendes graviditet accepteret det. Jeg var allerede begyndt at elske ham 

efter hans fødsel, og jeg kunne bestemt ikke lide det da hun sagde det, for jeg elskede min søn højt. 

Da jeg talte til hende og hun svarede mig negativt blev jeg vred, og gav hende et knytnæveslag. Da 

jeg havde givet hende knytnæveslag kom jeg først til mig selv og erfarede at jeg havde overskredet 

min grænse. Jeg sagde undskyld, hun græd. Vi blev senere hen enige om at lignende forhold ikke 

skulle ske fremover. Vi sad i sofaen jeg sad ned og spiste rugbrød. Det var der i sofaen at jeg gav 

hende knytnæveslag. Vi sad men lå næsten ned. V var kun tre i boligen. Vores søn var i nærheden. 

Han var mellem os og han lå næsten ned. Vi fik vores søn ovenpå for at få ham til at sove. Så talte 

mig og F sammen. Vi boede hos mine forældre. Det er enten et eller to måneder siden vi gik fra 

hinanden. Men vi omgås hinanden meget tit. I dag sover de hos mig.  

 

[…] 

 

DOM:  

(se dombogen)  

 

[…] 

 

Sagen sluttet.  

 

Retten hævet kl. 14.18 

 

 

Virna Kromann 

Kredsdommer 


