UDSKRIFT AF RETSBOGEN
FOR
QEQQATA KREDSRET
Den 1. marts 2016 kl. 09:00 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. […]
Retten behandlede
sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0412-2015
Anklagemyndigheden
mod
[…]
Cpr.nr. 1985[…]
3911 Sisimiut
[…]
Tiltalte forklarede på grønlandsk, at Royal Greenlandimi suliffini nikerartut. Qanittukkut aamma
suleqatimi toqqarsimammani, isumannaallisaanermut tunngatillugu pikkorissaqataanikuuvoq.
Imatut formanditut inissisimanngikkaluarluni formandit ataqqisarigamigit aamma suleqatini
arlaannit naalakkersinnaasarpai.
Unnerluutigineqartoq angajoqqaamini suli najugaqarpoq. Massakkut annerusumik ikinngutini
pulaartarpai, iluamik angerlarsimarpiarneq ajorpoq. Siusinnerusukkut inimini filmertarnerujussuaq
allanngornikuuvoq, tassa aatsaat innaleraangami filmertalernikuuvoq. Ikinngutini annerusumi
salliutillugit ilagisarpai, ilaquttani imak ilagivallaarnagit.
Imigassamik atuerusussuseqarneq ajorpoq, aamma ikiaroornartumik suli nalaataqarnikuungilaq.
2008-mi aniguereernermini tarnip pissusaanik ilisimasalimmik oqaloqateqartarnikooqaaq
qaammatini pingasuni, taava unippoq taavalu massakkut 2016 allarteqqinnikuuvoq, nammineq
aamma taanna aquppaa, aamma sapaatip akunneranut ataasiarluni nakorsamik oqaloqateqartarpoq.
Nammineerluni kriminalforsorgenimut orniguttarpoq, tassani antabusimik pisarami,
orniguttarnerili ilaannikkut nikerartarput suliffini apeqqutaatillugit.
Angajoqqaamini najugaqarpoq, angajoqqaavi imerneq ajorput.
Nammineerluni imatut inimik aqutassaminik misiliinikuungilaq, kisianni siornaakkunni
arnaatiminut nuukkaluarami angajoqqaaminut uteqqiinnarpoq. Nammineq takorloorpaa
1

angajoqqaani illuminniit nuuppata nammineq tassani najugaqarusulluni.
Imigassamik atornerluisuunnginnami katsorsarneqarnissani soqutiginngilaa pisariaqartinnagulu.
Eqqartuunneqarninili aallarnerfigalugu antabusinik atuilernikuuvoq, sooq atuinerluni naluaa,
aamma skizofrenimut ingalassimaarutinik Respetalinik iisartagaqarpoq, ullaakkut 2 mg. iisarpaa
unnukkullu 4 mg. Aamma taakku nammineq napparsimavimmut aasarneri isumagivai. Iisartakkat
bivirkningeqarsorinngilai, kisianni iisartakkat atuleramigit tarranik takusarneri uninnikuupput,
kiisalu nipinik tusaasaqartarnera aamma unillutik. Inoqatiminut naleqqiulluni allaanerusutut
imminut isiginngilaq.
[…]
ernerminik
najorteqartutut
aperineqarluni
akivoq,
Unnerluutigineqartoq
ajunngitsorujussuusoq. Anigueqqaarami mattusimalluni iniminiittorujussuuvoq, massakkut
akuunerulernikuuvoq, nalornigaangami apersortarpoq, imminullu oqaluttuarisartorujussuulluni.
Nammineq nappaateqarami sulinngilaq nuliali ullup affaannaa sulisarluni, Unnerluutigineqartoq
akiligassatigut tapiisarpoq, angerlarsimaffimmi ikiuuttarpoq, soorlu imertartarluni ininilu
nammineq suliarisarlugu.
Illu attartugaavoq akiligassatik naammatsissimaleriarunikkit qimannissaa naatsorsuutigivaat
allamik initaarlutik.
[…]ip ilimagivaa Unnerluutigineqartoq nammineq initaaruni aamma nammineq aqussinnaassagaa.

Tiltalte forklarede på grønlandsk, at han har skiftende arbejdstider på Royal Greenland. Eftersom
hans kollegaer havde valgt ham for nylig, har han deltaget i sikkerhedskursus. Selvom han ikke
fungere som formand, af respekt for formændene kan han også godt beordre sine kollegaer.
H bor stadig hos sine forældre. Nu besøger han sine venner for det meste, han er ikke så meget
hjemme. Det at han tidligere så meget film ind på sit værelse har ændret sig, han er begyndt at se
film når han først går i seng. Han prioretere sine venner, han er ikke så meget sammen med sin
familie.
Han har ikke lyst til alkohol, han har heller ikke oplevet hash endnu.
I 2008 efter han havde afsonet har han haft samtaler med en psykiater i 3 måneder, så stoppede den
og nu i 2016 er den startet igen, den styrer han også selv, han har også samtaler med lægen 1 gang
om ugen.
Han kommer selv til kriminalforsorgen, da han får antabus der, dog kan hans henvendelser
sommetider være forskellige på grund af hans skiftende arbejdstider.
Han bor hos forældrene, hans forældre drikker ikke.
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Han har ikke prøvet som sådan at skaffe sin egen bolig som han kan styre, dog flyttede han ellers
til sin kæreste tidligere, men han flyttede bare tilbage til sine forældre. Han har selv tænkt på, at
blive boende i den her hus, når hans forældre flytter fra huset.
Da han ikke er misbruger af alkohol er han ikke interesseret i behandling, han har heller ikke
behov for det.
Siden han blev dømt er han begyndt at tage antabus, han ved ikke hvorfor han tager dem, han har
ligeledes Respetalin piller mod skizofreni, han tager 2 mg. om morgen og om aftenen tager han 4
mg. Afhentningen af disse på sygehuset sørger han også selv for. Han mener ikke, at piller har
bivirkninger, men siden han begyndte at tage pillerne ser han ikke længere skygger, samt
hallucinationerne er ligeledes stoppet. Han anser sig selv ikke for at være anderledes i forhold til
andre medmennesker.
[…] adspurgt som den der har sønnen hos sig svarede, at H har rigtig fint. Lige efter han havde
afsonet lukkede han sig meget inde på sit værelse, nu blander han sig mere, når han er i tvivl så
spørger han, og han fortæller meget om sig selv. Selv arbejder han ikke på grund af sygdom dog er
hans kone på halvdagsarbejde, H er med til at betale regninger, han hjælper til derhjemme, såsom
hente vand ordner ligeledes hans eget værelse.
Huset er en de har lejet, når de har betalt de det skal betale regner de med at få en anden bolig.
[…] regner også med at når tiltalte får sin egen bolig at han selv skulle kunne styre det.
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