
   

UDSKRIFT AF RETSBOGEN 

FOR  

SERMERSOOQ KREDSRET 

 

Den 27. august 2015 kl. 13:30 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde. […] 

 

Retten behandlede 

sagl.nr. SER-NUU-KS-0502-2015   Anklagemyndigheden 

mod 

Tiltalte 

3905 Nuussuaq 

 

[…] 

Tiltalte forklarede på grønlandsk, at var beruset den pågældende aften, hvor hun tog alene på 

værtshuset Nasiffik. Hun mødte en mand, der spurgte om hun ville med ud på toilettet, hvilket hun 

ikke ønskede. Manden prøvede at tvinge hende ind på toilettet, hvilket hun modsatte sig. K gik 

forbi dem, idet tiltalte sagde til manden, at han havde såret hendes følelser og måtte betale først. 

KJ kaldte hende herefter for en luder, og gentog dette flere gang inde på værtshuset. KJ kom flere 

gange over til hendes bord i løbet aftenen og sagde noget i stil med ”vidste I at hun er en luder?”. 

Tiltalte lod det passere, idet hun havde en ring på og havde en kæreste gennem 4 år.  

 

På et tidspunkt i løbet af aftenen fik hun et black-out, og huskede først, at hun stod udenfor og  

talte med KJ´s mor, der fortalte, at der var en ambulance på vej, da tiltalte havde slået K J. Hun 

troede først ikke på moren, men da ambulancen kom, gik hun fra stedet. 

 

[…].  

EM forklarede på grønlandsk, at hun var kommet til Nasiffik forinden episoden. Da episoden skete 

stod hun rygerummet på Nasiffik i en mindre gruppe med blandt andre KJ og tiltalte. De stod og 

hyggede sig og grinte. Tiltalte slog lige pludseligt KJ med en ølflaske. Slaget måtte have været 

hårdt, da der kom en flænge. Hun gik med KJ til personalet, der ringede efter en ambulance og tog 

sammen på skadestuen. Hun huskede ikke, at der havde været uoverensstemmelser forinden 

episoden i rygerummet.  

 

Foreholdt politiets afhøringen af hende, bilag 5, hvor hun havde forklaret, at tiltalte havde troet de 

grinte af hende, bekræftede hun, at hun havde forklaret såden.  

 



   

Hun forklarede dog videre, at de bare havde stået og hygget sig og ikke grint af tiltalte. 

 

[…] 

Martin Melchior 


