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oqaatigineqarpoq imaattoq
E Q Q A R T U U S S U T:
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit.
Unnerluussut
Unnerluussissut 14. novembari 2016-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni
ulloq 12. decembari 2016.

U1 makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq
U2 makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq
U3 makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 – nakuuserneq
1. september 2016 nal. 00.55-ip aammalu 01.05-ip akornanni Sisimiut Gerdap Aqq. […]-imi,
peqatigiillutik aammalu pinerloqatit allat kinaassusersineqanngitsut peqatigalugit, pissutissaqaratik
I1 saassukkamikku pingasoriarlutik-sisamariarlutik isimmigarlugu, aammalu I1-ip taxa
najummatserfiginiaraa taxaniit nusullugu anisikkamikku aammalu 30-40-llu missaanni
isimmigaqqippaat annermik niaquata nalaatigut tummarlugu, aammalu I1 innaarsukkuk meterit
sisamat missaanni uniarpaat kingornalu 15-20-llu missaanni isimmigarlugulu tummarlugu.
Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq.
Pillugu U1
Qaammatini tallimani inissiisarfimmiittussanngortitsineq.
Pillugu U2
Qaammatini tallimani inissiisarfimmiittussanngortitsineq.
Pillugu U3
Qaammatini tallimani inissiisarfimmiittussanngortitsineq.
U1 pisimasumi ilaannakortumi pisuulluni nassuerpoq.
U2 pisimasumi ilaannakortumi pisuulluni nassuerpoq.
U3 pisimasumi ilaannakortumi pisuulluni nassuerpoq.
Illersuisoq/ U1 piumasaqaateqarpoq:
-Inuiaqatigiinni sulisitaaneq
Illersuisoq/U2 piumasaqaateqarpoq:
-Inuiaqatigiinni sulisitaaneq

Illersuisoq/ U3 piumasaqaateqarpoq:
-Inuiaqatigiinni sulisitaaneq
Nassuiaatit

Suliaq suliarineqartillugu U1, U2, U3, I1, I2, I3, I4 aamma I5 nassuiaateqarput.
Unnerluutigineqartup, U1, nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 6.
apriili 2017-imeersumi issuarneqarpoq.
Unnerluutigineqartup, U2, nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 6.
apriili 2017-imeersumi issuarneqarpoq.
Unnerluutigineqartup, U3, nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 6.
apriili 2017-imeersumi issuarneqarpoq.
Ilisimannittut, I1, I2, I3, I4, aamma I5 nassuiaataat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi
ulloq 6. apriili 2017-imeersumi issuarneqarput.
Pappiaqqatigut uppernarsaatit

Peqqinnissaqarfiup politiinut uppernarsaasiissutaa I1-imut tunngasoq imm. 5, 8, 9 aamma 10:
Ajoqusersimasoq siullermik unnuaq misissorneqarami eqqissisimavoq aamma imigassamit
sunnertisimarpasinngilaq. Misissuinermut peqataalluarpoq. Aavata naqitsinera, tillernera aavatalu
iltimik akoqarnera ajunngillat. Isai illuttut annertuumik pullapput qalipaasernerlussimallutillu,
ingammik isaa talerperleq, ammip ataani aanaarsimaneq pissutigalugu. Tamatuma saniatigut kiinaa
aagialitsiternerpassuaqarpoq. Qingaa napisimavoq talerpiullu tungaanut sangorujussuarsimalluni.
Ataani atsiortup qingaq pitsaanerusumik inissippaa, kisianni suli talerpimmut sangungavoq.
Qingaq eqqaalu annertuumik pullanneqarpoq. Qinngamiit aappoq. Kiinnami saarngi tamaasa
annerisorujussuai. Siutit illuttut pullapput ammillu ataani aanaarneq pissutigalugu tungujuartumik
qalipaasernerlunneqarput. Aammattaaq siutaata talerperliup silataaniit aanaartoqarpoq
qarsupittumik. Ingammik kakkiviaa pullappoq. Kigutit ajoqusersimanngillat. Uummataanik
puaanillu naalaartaanermi taakku ajoquteqanngillat. Sakissani qitinilu, ingammik talerpiatatungaa,
annerai. Assai illuttut kiisalu paffia talerperleq qarsupittunik arlalinnik ikeqarput/kimillanneqarput.
Aamma seeqqua talerperleq ikeqarpoq 5 koruunitut angitigisumik. Kanaavisa sioraat illuttut
ikeqarput qarsupittunik arlalinnik. ”
”Ajoqusersimasoq marlunngorpat 6. septembari Danmarkimut aallassaaq kajumissaarneqarporlu
tassani ØNH-mut nakorsiassasoq.”

”Takuneqarsinnaasut pilersimasorineqarpat: A piffissami
oqaatigineqartutut periuseqartoqarluni? Aap. ”

oqaatigineqartumi? Aap.

B

”Ajoqusersimasoq peqqarniitsumik tulleriaaginnarmillu nakuuserfigineqarsimavoq aamma
sivisuumik sulisinnaanngeriataarsinnaavoq, anniarnini, kiinnamigut pullanneqarnini, qinngamigut
napisimanini (suliarineqartariaqarunartumik) pissutigalugit, taamatuttaq nakuuserneq taamatut
ittoq tarnikkut kingunipilutsitsinermik malitseqarsinnaasarpoq. Ataani atsiortup politiinut
siunnersuutigivaa eqqartuussisoqalerpat assit atorneqassasut. Tapiliussaq: Ajoqusersimasoq
angerlartinneqarpoq nipaallisaatinik ukuninnga tunineqarluni (pamol 1 gram x 4 ibumetin 400 mg
x 3 aamma ulluni 8-ni penicillin 1 MIE x 3)”
Paasissutissat inummut tunngasut
Pillugu U1:
Inummik misissuisimanermit 13. december 2016-imeersumit qupperneq 6-imi 7-imilu
ersersinneqarpoq:
”Eqikkaaneq inerniliinerlu:
Suliami pineqarpoq U1 34-anik ukiulik, pasisamik taagorneqalersussaq.
Pasisaq Sisimiuni angajoqqaamini aleqanilu peroriartorput. Pasisaq qatanngutigiinnit marluusunit nr.
2-uvoq.
Pasisap peroriartornerani angajoqqaavi angerlarsimaffimmi imigassartortarput, taamaattorli
sumiginnaanermik qanorluunniit kinguneqanngitsumik. Ukiualuit matuma siornatigut katsorsartipput
tamatumalu kingorna imeqqinnikuunatik.
Angajoqqaavi tamarmik sulisarnikuupput pasisarlu peroriartornermini amigaateqanngisaannarpoq.
Pasisap ilaquttani ajunngitsumik qanittumillu attaveqarfigai. Pasisaq erneqarpoq 7-inik ukiulimmik,
ernini erneqarfinilu najugaqatigai, kisianni inooqatigiikkunnaarnikuupput. 2013-14-imi qimapput.
Aappariinngikkaluarlutik ilaqutariittut ajunngitsumik attaveqarput ikioqatigiittarlutillu.
Pasisaq taxartartorujussuuvoq taamaattumillu ikinngutimi ilaginissaat piffissaqarfigerpiartanngilaa.
Sunngiffimmini ilaquttani ilaginerusarpai. Tamatumalu saniatigut sap. akunneranut pingasutsisamariarluni håndboldertarpoq arsartarlunilu. Meeraanerminiit qanittunik amerlanngitsunilli
ikinnguteqarpoq, taakkualu suna tamaat pillugu oqaloqatigisinnaavai.
Pasisaq meeqqat atuarfianni atuarnikuuvoq 1. — 11. klassimut, misilitsilluni anilluni.
Pasisaq misilillugu kilisaammut ikerusussinnaavoq.
Pasisaq sisamanik initalimmik najugaqarpoq, sisamaallutik najugaqarfigisaminni, tassami
aappakuata aqqaluaa tassani aamma najugaqarpoq. Allamik inissarsiornikuunngilaq,
inissaqarnerup tungaatigut inissisimanertik iluarigamikku.

Pasisaq timimigut peqqissuuvoq kiisalu tarnimigut nappaateqanngilaq.
Pasisaq 16 -17-inik ukioqarluni imigassartortalerpoq ikinngutinilu. Maanna qaammammut ataaseqmarluk miss. imertarpoq ikinngutini ilagalugit, nuannisarniarluni.
Pasisaq 17-it miss. ukioqarluni hashitoqqaarpoq. Ikingutini ilagalugit misilinniaannarlugu,
hashitortarunnaarnikuuvoq.
Pasisaq ullut 14-ikkaarlugit akileraarutit peereerlugit kr. 4.000-7.000-inik akissarsisarpoq. Pasisaq
aalajangersimasunik aningaasartuuteqartanngilaq, kisianni illumi atukkanut ikiuuttarpoq
peerakunilu qaammammut kr. 2-4000-inik tunisarpaa.
Inerniliineq:
Eqqartuussisut suliaq inuiaqatigiinni sulisitaasussanngortitsinermut eqqartuussuteqarnikkut
aalajangersaavigineqarsinnaasorippassuk naliliisoqarpoq pasisaq taamatut
aalajangiivigineqarnissaminut piukkunnartuusoq, innersuussutigineqarporlu Pinerluttunik
Isumaginnittoqarfimmit ukiumi ataatsimi nakkutigisaanissaq pillugu
naammassisassaliisoqassasoq.
Eqqartuussisut suliaq inuiaqatigiinni sulisitaanermiit sakkukinnerusumik
aalajangiivigineqarsinnaasorippassuk naliliisoqarpoq nakkutigisaanissaq
pisariaqartinneqanngitsoq.”
Pillugu U3:
Inummiuk misissuineq 8. decembari 2016-imeersumi qupperneq 5 aamma 6-imi allaqqasoqarpoq:
“Pineqarpoq angut 34 -nik ukiulik pilersuisuusoq. Pasineqartoq inooqatinilu 5 -nik ukiulimmik
erneqarput, pasineqartorlu aamma allamik erneqarpoq 11 -nik ukiulimmik allamik anaanaqartumik
taakku marluullutik Ilulissani nunaqarput.
Pasineqartup ataataa Sisimiuni anaanaalu Ilulissani najugaqarput. Pasineqartoq allanik marlunnik
qatannguteqarpoq angajuminik najaminillu.
Pasineqartoq toqqissisimalluni angerlarsimaffimminni peroriartorsimavoq naak angajoqqaavi
imigassamik atornerluisuugaluartut tamanna ajornartorsiutaasarsimanngilaq.
Pasineqartoq pisortatigoortumik meeqqanik inuusuttuaqqaniluunniit paaqqinniffiusuniissimanngilaq.
Pasineqartoq timersuutinik sammisaqarluartarpoq pingaartumik assammik arsarnermik isikkamillu
arsaannermik aammattaaq atuarfimnni hockeynnik ukioqatini peqatigalugit timersortarpoq.
Pasineqartoq massakkut SPS-ip kollegiaani aapparisanilu ernertillu najugaqarput, aapparisaa
nujalerisutut ilinniartuuvoq.
2012-mili Ilulissani inissarsiorlutik allatsinnikuupput naatsorsuutigaallu erniinnaq initaarumaarlutik.
Pasineqartoq timikkut tarnikkullu peqqissuuvoq.
Pasineqartoq imigassartortarpoq soorlu qaammammut 1-2-riarluni.

Pasineqartoq imigassartortalerpoq apersortinnermi nalaani kingornalu sap.ak. naaneri tamaasa
imertarluni 18 –nik ukioqarnermi nalaani.
Pasineqartoq imigassamik assigisaanilluunniit atuinerluisutut katsorsartinnikuunngilaq. Imigassamut
katsorsartinnissaq soqutigaa aappanilu ulluni makkunani eqqartortarsimavaat.
Pasineqartoq hashitorneq ajorpoq aamma cigartettinik pujortarneq ajorpoq. Aamma allanik
ikiaroorniutinik ooqattaarsisimanngilaq. Apersorteqqammernermi nalaani gasimik naamaarniarneq
ooqattaarsimavaa.
Pasineqartoq meeqqat atuarfiannit soraarummeernertalimmik 1998-1999 naammassivoq. Pasineqartoq
atuarfimmut
ingerlaqqiffiusumut
ingerlaqqissimanngilaq.
Pasineqartoq
suliffinnmik
aalajangersimasunnik ilinniagaqarsimanngilaq.
Pasineqartup suliffigisimavai Pisiffik, Tøjbutik Petersen, Hotel Arctic biilertutut, Børnehjemmet
"Sarliaq" Sisimiunilu ulloq unnuarlu paaqqinnittarfik "Pilutaq" kiisalu taxachaufføritut. Massakkut
matulerisutut Hotel Naleqqami sulivoq saniatigullu taxartarluni.
Pasineqartoq inuussutissarsiutissaminik aalajangersinnasumik kissaateqanngilaq. Pasineqartoq allamik
inuusutissarsiutissamik siunissami takorluugaqanngilaq.
Pasineqartoq ullut 14-ikkaarlugit matulerisutut 3-4000 kronit miss. aningaasarsisarpoq taxalerisutullu
sap.ak 3.000 kronit missaannik.
Pasineqartoq nalilinnik pigisaqanngilaq.
Pasineqartoq meeqqamut akilersuummik qaammamut 1.000 kroneertarpoq. Pasineqartup nerisassat
meeqqallu paaritinnera akilertarpai.
Pasineqartoq INI A/S -mut 10.000 kronit miss. akiligassaqarpoq kisianni qaammamut naafferartumik
taakku akilersugarai.
Pasineqartoq kommunimiit anningaasatigut
fagforeningimik ilaasortaaffeqanngilaq.

ikiorneqanngisaannarsimavoq.

Pasineqartoq

Pasineqartup inuaqatigiinnik sullissinissani ajorinngilaa.”
Pillugu U2
Inummik misissuisimanermit 28. november 2016-imeersumit qupperneq 6-imi 7-imilu
ersersinneqarpoq
”Suliami pineqarpoq U2 27-nik ukiulik, pasisamik taagorneqalersussaq.
Pasisaq Sisimiuni angajoqqaamini qatanngutinilu peroriartorput. Pasisaq qatanngutigiinnit
pingasuusunit nr. 2-uvoq. Angajoqqaavi 2015-imi qimapput.
Isumaqarpoq ajunngitsumik meeraanikuulluni, angajoqqaavi sulisarput aamma angerlarsimaffimminni
amigaateqanngisaannarnikuupput. Pasisap angutaa kilisaatersortuuvoq qammatillu pingasukkaarlugit
aallaqqasarluni.

Pasisap ilisimatitsissutigaa angunni nunamiikkaangami imigassartortartoq angajoqqaanilu
imeraangata qatanngutinilu ilaquttaminni tukkusarnikuullutik, kisianilli tukkugaangami
toqqissimanngitsutut misigisarnani.
Pasisap angajoqqaani ajunngitsumik attaveqarfigai, ingammik nukkani. Pasisaq kisimiittuuvoq
paneqarporlu tallimanik ukiulimmik.
Pasisaq immikkut ittunik sunngiffimmini soqutigisaqanngilaq, taxartartutut sulisarnermik,
freeraangamilu panini ilagisaramiuk.
Pasisaq angummini najugaqarpoq taassuma illuani pingasunik initalimmi, katillugit pingasuullutik
najugaqarfigaat: Pasisaq allamik inissarsiornikuunngilaq, maannakkut ineqarniarnini
naammagisimaarpaa. Pasisap ilisimatitsissutigaa angunni illumut akiliisarneranik ikiortarlugu.
Pasisaq timimigut peqqissuuvoq, ilisimatitsissutigaali seeqqululluni, ilaannikkut pilluttarmat. Pasisaq
tarnikkut nappaateqanngilaq.
Pasisaq 16-17-inik ukioqarluni imigassartoqqaarpoq, Pasisaq immaqa qaammammut
pingasut-sisamariarluni imigassartortarpoq.
Pasisaq qaatusimajunnaarniarluni imertanngilaq, ilikkarnikuuaa misigiguni qaatusimajunnaalerluni
angerlartarnissani. Pasisaq nuannisarniarluni imertarpoq, kisianni ukioq kingulleq angajoqqaami
avinnerisa kingorna imertorujussuuvoq.
Neqeroorutigineqarpat pasisap imigassamik atuipilunnermut katsorsartinnissaq soqutigaa.
Pasisaq meeqqat atuarfianni 1.-11, klasse-mut atuarnikuuvoq, misilitsilluni anilluni, Kingornatigut
pasisaq Sisimiuni sanasumut ilinniarpoq, sanasuuvoq ilinniarsimasoq.
Pasisaq ilaasut amerlassusaat apeqqutaatillugu ullut 14-20-ikkaarlugit kr. 5000-it miss.
isertitaqartarpoq.
Pasisaq kr. 4000-it sinnilaarlugit inimut akiliisarpoq.
Pasisaq kr. 4000-inik aningaaserivimmut taartissaqarpoq, sap. akunnera allortarlugu kr. 400-nik
akiliisarluni.
Pasisaq aamma Tele-mut akiitsoqarpoq kr. 9000-inik, taakku suli naafferartumik akilersunngilai.
Inerniliineq:
Eqqartuussisut suliaq inuiaqatigiinni sulisitaasussanngortitsinermut eqqartuussuteqarnikkut
aalajangersaavigineqarsinnaasorippassuk naliliisoqarpoq pasisaq taamatut
aalajangiivigineqarnissaminut piukkunnartuusoq, innersuussutigineqarporlu Pinerluttunik
Isumaginnittoqarfimmit ukiumi ataatsimi nakkutigisaanissaq pillugu
naammassisassaliisoqassasoq.
Eqqartuussisut
suliaq
inuiaqatigiinni
sulisitaanermiit
aalajangiivigineqarsinnaasorippassuk
naliliisoqarpoq
pisariaqartinneqanngitsoq.”

sakkukinnerusumik
nakkutigisaanissaq

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq
Ulloq pinerluffik tassaavoq ulloq 1. septembari 2016. Unnerluussissut ullulerneqarsimavoq ulloq
14. novembari 2016 eqqartuussivimmilutiguneqarsimalluni ulloq 12. decembari 2016.

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu
Peqatigiilluni nakuuserneq.
Pisuunermik naliliineq

Unnerluutigineqartoq U1 unnerluutigineqarnerminut ilaannakortumik nassuerpoq, tassa
eqqaamagamiuk pinerlineqartoq ataasialuni isimmisimallugu.
Unnerluutigineqartoq U3 unnerluutigineqarnerminut ilaannakortumik nassuerpoq, tassa
pinerlineqartoq taxaniinnerani 2-3-rialuni tillussimallugu annisereeramiullu pingasoriarluni
nalasoq isimmissimallugu.
Unnerluutigineqartoq U3 unnerluutigineqarnerminut ilaannakortumik nassuerpoq, tassa
pinerlineqartoq ataasiarluni isimmeriaraluarsimallugu uniorluguli.
Ilisimannittup pinerlineqartup nassuiaatigivaa imerniartarfimmi namminiunngikkuni ikinngutini
inoqatiminut sakatsisoorsimasoq. Taannalu aallaviugunarluni saassussineqarsimasoq. Angutinik 6
7 nakuuserfigineqanermigut qinngani napineqarsimavoq kiisalu najungasuminik
najunngaasoqarluni. Nissumigut passimmigullu aamma kimillatsiterneqaatigisaminik.
Amerlasooriarluni tilluarneqarlunilu isimmittartinnikuuvoq, allaat inuunini annaassanasoralugu
ernumalersimagaluarluni, aamma piffissap ilaani ilisimajunnaanngersaasimanerarpoq.
Kingorna qinngamigut suliaritinnikuuvoq qaammallu sinnerlugu nakuuserfigineqarnini
angerlarsimassutiginikuullugu.
Ilisimannittup I2-ip nassuiaatigivaa taxat iluanni nakuuserneq aallartissimasoq silamilu
nangissimasoq. Unnerluutigineqartut takkukkamik sukkasuumik periuseqarput. Pinerlineqartoq
taxaniit nusuppaat. Nakuusertullu tassasut unnerluutigineqartut tamarmik.
Ilisimannittup I3-p pisup nalaani imigassartorsimanngitsup nassuiaatigivaa sila taaraluartoq
takusinnaallugit U1, U3, U2-LU allallu marluk kinaassusersineqanngitsut pinerlineqartumut
qanoq iliuuseqartut. Takuaa pinerlineqartoq taxani tilluarneqartoq nusunneqartorlu
isimmittagaaasorlu.
Ilisimannittup I4-ip nassuiaatigivaa angutit tallimat-arfinillit nakuusertut takusimallugit, siullermik
marluk kisiisa ilisarisimallugit, tassalu U1 aamma U3. Arnaatimi U3 ilisarisimagaa. Pinerlineqatoq
amerlasuunik isimmittartittoq tukkarneqartorlu isiginikuuai.
Eqqartuussisut uppernarsiivigineqarput, ilumut unnerluutigineqartut siunertaqarlutik taxarlutik
Gerdap aqqusernanukarsimasut. Piffimmut takkunnerminni aallaamasimapput iserfiginiagaannut
eqqaamiuusunut toqqisisimananngitsumik. Tamannalu oqaluussiniarluni piffimmukarsimaneq
eqqartuussisut upperinngilaat.
Unnerluussissummi allaqqasut siullermik qallunaatuuani innaarsukkut ajassineq eqqartuussisup
uppernarsinngilaat. Unnerluussissutip kalaallisoortaaniittoq uniaasimaneq aamma eqqartuussisunut
uppernarsineqanngilaq. Taakkununngalu marlunnut unnerluutigineqartut pinngitsuutitaapput.
Eqqartuussisut uppernarsivaat 3-4rialuni tilluineq pisimasoq, tassa U3-ip nassuerutigimmagu

pinerlineqartoq taamak pisimallugu. Isimmittaaneri annerpaamik 60-it pisimanissaannut
eqqartuussisut uppernarsisinngilaat taamaallaalli U3-ip nassuerutigisai 3-4 riarluni isimmiineri
aammalu U1-p ataasiarluni isimmiinera eqqartuussisunut uppernarsarneqarpoq. U2
isimmeeriaraluarami iluatsissimanngilaa.
Taamaalillutik eqqartuussisut uppernarsivaat ilumut U3-ip Pinerluttulerinermik inatsimmii § 88 –
nakuuserneq unioqqutissimagaa.
U1-p isimmiinermigut Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 – nakuuserneq unioqqutissimagaa.
U2-p
peqatigiilluni
nakuusertunut
peqataasimammat
isimmeeriaraluarnermigut
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88- nakuuserneq unioqqutissimagaa.
Pineqaatissiissummut apeqqut
Unnerluutigineqartut peqatigiillutik iliuuseqarsimanerat eqqartuussisut maluginiarpaat, tamannalu
pineqaatissinissamut sakkortusaataasarluni. Uani nakuusernissamik siunertalimmit Gerdap
aqqusernanukartoqarsimanissaa eqqartuussisut ilimagivaat eqqaamiuusut nassuiaateqanerisigut
angutit takkukkamik aallaamasimammata. Pinerlineqartup ajoquserneri sakkortupput, taamaattoq
taamak amerlatigisoriarluni isimmigartissimagaluaruni tukkartillunilu suli ajoqusernerisa
annertunerunissaat eqqartuussisut ilimagivaat.
Nakuuseqataasut allat 2 - 3 kinaassusersineqanngitsut iliuuserisimasaannik eqqartuussisut
saqqummiivigineqanngillat taakku inerniliinermi naliliiviginngilaat.
Unnerluutiigineqartut
tamarmik
ilaqutaqarlutillu
pilersugaqarput,
taamaattumillu
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiitsinnagit inuiaqatigiinni sulisinnissaat eqqartuussisut
naleqquttuutippaat. Najoqqutaralugu Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 aamma § 141.
Taamaattumik ataani aalajangerneq eqqartuussisut naleqquttuutippaat.
Taarsiivineqarnissamut
piumasaqaat
uppernarsaatissat amigarmata.

inuinnaat

saqittaanneranut

inassutigineqarpoq

Aningaasartuutit pillugit

Suliamut aningaasartuutit Naalagaaffiup
eqqartuussisarnermi inatsimii § 480, imm.1.

karsianit

akilerneqassapput,

najoqqutaralugu

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
U1 pineqaatissinneqarpoq:
-Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup ersarinnerusumik aalajangersaanera malillugu akunnerni 60-ini

akissarsiaqarani

inuiaqatigiinni

sivisunerpaaffiliussap

qaammatinik

sulisitaassaaq.

Sulisitaasussaatitaaneq

arfineq-pingasunik

sivisussuseqartup

piffissap
iluani

naammassineqassaaq. Ukiumilu ataatsimi nakkutigineqassaaq.
U3 pineqaatissinneqarpoq:
-Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup ersarinnerusumik aalajangersaanera malillugu akunnerni 60-ini
akissarsiaqarani

inuiaqatigiinni

sivisunerpaaffiliussap

qaammatinik

sulisitaassaaq.

Sulisitaasussaatitaaneq

arfineq-pingasunik

sivisussuseqartup

piffissap
iluani

naammassineqassaaq. Ukiumilu ataatsimi nakkutigineqassaaq.

U2 pineqaatissinneqarpoq:
-Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup ersarinnerusumik aalajangersaanera malillugu akunnerni 60-ini
akissarsiaqarani

inuiaqatigiinni

sivisunerpaaffiliussap

qaammatinik

sulisitaassaaq.

Sulisitaasussaatitaaneq

arfineq-pingasunik

sivisussuseqartup

naammassineqassaaq. Ukiumilu ataatsimi nakkutigineqassaaq.
Illersuisut Naalagaaffiup karsianit akissarsisinneqassapput.

***
Den 6. april 2017 blev af Qeqqata Kredsret i sagen
sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0395-2016
Anklagemyndigheden
mod
T1
Cpr.nr. […]
[…]
3911 Sisimiut
og
T2
Cpr.nr. […]
[…]
3911 Sisimiut
og

piffissap
iluani

T3
Cpr.nr. […]
[…]
3952 Ilulissat
Anklagemyndighedens journal nr. 5508-97431-00478-16.
afsagt
DOM:
Sagen er behandlet med domsmænd.
Tiltalen
Anklageskriftet er dateret den 14. november 2016 og modtaget i retten den 12. december 2016.
T1 er tiltalt for overtrædelse af
T2 er tiltalt for overtrædelse af
T3 er tiltalt for overtrædelse af
Kriminallovens § 88 – vold
Ved den 1. september 2016 i tidsrummet mellem kl. 00.55 og 01.05 ud for adressen Gerdap Aqq.
[…] i Sisimiut i forening med hinanden og andre ikke identificerede gerningsmænd, umotiveret at
have overfaldet V1, ved at have tildelt V1 3-4 spark, og mens V1 forsøgte at holde fast i en taxa, at
have trukket V1 ud af taxaen og her tildelte ham yderligere 30-40 spark og tramp primært i
hovedregionen, at have skubbet V1 ca. 4 meter ned ad en skrænt og efterfølgende tildelt V1 15-20
spark og tramp.
Påstande
Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om.
Vedr. T1
Anbringelse i anstalt i 5 måneder.
Vedr. T2
Anbringelse i anstalt i 5 måneder.
Vedr. T3

Anbringelse i anstalt i 5 måneder.
T1 har erkendte sig delvis skyldig i forholdet.
T2 har erkendte sig delvis skyldig i forholdet.
T3 har erkendte sig delvis skyldig i forholdet.
Forsvareren/ T1 har nedlagt påstand om:
-Samfundstjeneste
Forsvareren/T2 har nedlagt påstand om:
-Samfundstjeneste
Forsvareren/T3 har nedlagt påstand om:
-Samfundstjeneste
Bevisførelsen
Politiattest vedr. V1 pkt. 5, 8, 9 og 10:
”Ved første undersøgelse af skadelidte i nat var han rolig og virkede ikke alkoholpåvirket.
Koopererede fint til undersøgelsen. Stabilt blodtryk, puls og iltmætning i blodet. Udtalt hævelse og
misfarvning af vævet omkring begge, men især højre øje grundet underliggende blødning. Talrige
suggilationer i ansigtet i øvrigt. Næsen er brækket og devierer kraftigt mod højre. Undertegnede
udførte grov reponering (satte næsen lidt bedre på plads), men fortsat deviation mod højre.
Betydelig hævelse både i og omkring selve næsen. Blødning fra næsen. Betydelig ømhed af hele
ansigtskelettet. Begge ører med hævelse og blålig misfarvning grundet underliggende blødning.
Endvidere overfladiske blødning fra højre ydre øre. Hævelse især af overlæben. Ingen tandskader.
Normal hjerte og lungestetoskopi. Betydelig ømhed af brystkassen samt ryggen især på højre side.
Flere overfladiske sår/hudafskrabninger af begge hænder samt højre håndled. Endvidere 5
kronestort sår svarende til højre knæ. Flere overfladiske sår af begge skinnebens forsider. ”
”Skadelidte rejser til Danmark på tirsdag den 6. september og anbefales at søge ØNH-læge der”
”Kan det forefudne antages at være fremkommet: A på den angivne tid? Ja. B på den angivne
måde? Ja. ”
”Skadelidte har været udsat for systematisk og grov vold og risikere længerevarende

arbejdsudygtighed både grundet smertegener, hævelser i ansigtet, den brækkede næse (der
muligvis skal opereres), ligesom denne type voldudøvelse kan afstedkomme psykiske
eftervirkdninger. Undertegnede har anbefalet politiet, at anvende kliniske fotos ved den fremtidige
retssag. Tilføjese: Skadelidte er udskrevet med smertestillende medicin (pamol 1 gram x 4
ibumetin 400 mg x 3 og forebyggende antibiotisk behandling penicillin 1 MIE x 3 i 8 dage)”
Forklaringer

Der er under sagen afgivet forklaring af T1, T2, T3, V1, V2, V3, V4 og V5.
Forklaringen fra tiltalte, T1, er gengivet i retsbogen af den 6. april 2017.
Forklaringen fra tiltalte, T2, er gengivet i retsbogen af den 6. april 2017.
Forklaringen fra tiltalte, T3, er gengivet i retsbogen af den 6. april 2017.
Forklaringen fra vidnerne, V1, V2, V3, V4 og V5, er gengivet i retsbogen af den 6. april 2017.
Personlige oplysninger
Vedr. T1
Det fremgår af personundersøgelsen af den 13. december 2016 på side 6 og 7:
”Resume og konklusion:
Sagen omhandler den 34-årig T1, herefter benævnt
sigtede.

Sigtede er opvokset i Sisimiut hos sine forældre sammen med sin storesøster. Sigtede er nr. 2 af 2
søskende.
Sigtedes forældre har drukket alkohol i hjemmet under opvæksten, dog uden at det på nogen måde
har været med omsorgssvigt til følge. De valgte for nogle år siden, at blive misbrugsbehandlet og
siden har de ikke drukket.
Begge forældre har altid været udearbejdende og sigtede har aldrig manglet noget under sin opvækst.
Sigtedes har et godt og tæt familieforhold. Sigtede har en søn på 7 år, han er samboende med sønnen
og dennes mor, men de er ikke længere samlevende. De gik fra hinanden omkring 2013-14. Selvom de
ikke er kærester har de et godt familieforhold og hjælper hinanden.
Sigtede kører meget taxa og derfor har han ikke så meget tid til at være sammen med sine venner.
Han er mere sammen med familien i sin fritid. Og derudover dyrker han håndbold og fodbold 3-4
gang om ugen. Han få men nære barndomsvenner, som han kan tale med om alt.
Sigtede gennemførte folkeskole fra 1. — 11. klasse med adgangseksamen. Sigtede kunne
godt tænke sig at prøve at komme på en trawler.
Sigtede bor på 4-rums lejlighed, der bor 4 i alt, da ekskærestens lillebror også bor på adressen. Der
er ikke søgt anden bolig, da de er tilfredse med boligsituationen.
Sigtede har et godt fysisk helbred, samt har han ingen psykiske lidelser.
Sigtede begyndte at drikke alkohol som 16 -17-årig sammen med sine venner. Nu drikker han ca.
1-2 gange om måneden med sine venner, for at have det sjovt.
Sigtede røg hash for første gang da han var ca. 17 år, bare for at prøve det sammen med sine
venner,
ryger ikke hash længere.
Sigtede tjener mellem 4.000-7.000 kr. efter skat hver 14. dag. Sigtede har ingen faste udgifter, men
hjælper til med husholdningen og giver sin ekskæreste 2-4000 kr. om måneden.
Konklusion:
Finder retten , at sagen kan afgøres med en dom til samfundstjeneste, vurderes sigtede egnet til at
modtage en sådan afgørelse, og det anbefales, at der knyttes vilkår om tilsyn i 1 år af
Kriminalforsorgen.
Finder retten, at sagen kan afgøres med en mildere foranstaltning end samfundstjeneste, vurderes
der ikke at være behov for tilsyn.”

Vedr. T3

Det fremgår af Personundersøgelsen af den 8. december 2016, side 5 og 6.
Resume og konklusion:
Det drejer sig om en på 34 år mand med forsøger forpligtelser. Sigtede og samleveren har en søn
på 5 år, og sigtede har en anden søn på 11 med en anden kvinde og de bor begge i Ilulissat.
Sigtedes far bor fast i Sisimiut og moren bor i Ilulissat. Sigtede har 2 andre søskende en stor bror
og en lillesøster.
Sigtede er opvokset i en tryg tilværelse selvom der misbruges alkohol i hjemmet har det aldrig
været et problem.
Sigtede har ikke været i børne og ungdomsforsorg.
Sigtede dyrker meget sport især håndbold og fodbold ligeledes spiller han også hockey i skolen
sammen med andre jævn aldrene.
Sigtede bor fortiden i SPS-kollegiet sammen med samleveren og sønnen, hvor samleveren er under
uddannelse som frisør. De har søgt bolig i Ilulissat siden 2012, og regner med at de snart får
tildelt bolig.
Sigtede har et godt helbredstilstand både psykisk og fysisk.
Sigtede er bruger af alkohol, sigtede indtager 1-2 gange om måneden.
Sigtede
prøvede alkohol første gang i konfirmationsalderen, og det har været næsten
hver weekend da han var omkring 18 års alderen.
Sigtede har aldrig været under behandling mod misbruge eller lign.
Sigtede er interesseret mod behandling mod alkohol, hvor han og samleveren taler om det lige
for tiden.
Sigtede er ikke bruger hash, har aldrig prøvet det, han røger heller ikke cigaret.
Sigtede har aldrig prøvet andre euforiserende stoffer.
Sigtede har prøvet sniffe gas i sit unge alder lige efter konfirmationsalderen.
Sigtede er gået ud af folkeskolen med eksamen i 1998-99 og siden ikke videre uddannet sig.
Sigtede har ingenfaguddannelse.
Sigtede har beskæftiget sig i Pisiffik, Tøjbutik Petersen, Hotel Arctic som chauffør, Børnehjmmet
"Sarliaq", og i "Pilutaq" døgninstitution i Sisimiut, som taxachauffør og fortiden beskæftiger han
sig som dørmand i Hotel "Naleraq" og ved siden af kører han taxa.
Sigtede har ingen særlig erhvervsønske. Sigtede har ingen fremtidige arbejdsmuligheder for
tiden.
Sigtede har en indtægt som dørmand på ca. 3-4.000,00 kr. pr. 14 dage og som taxa chauffør ca.
3.000,00 kr. om ugen.

Sigtede har ingen formue.
Sigtede betaler børnebidrag pr. måned på 1.000,00 kr. Sigtede betaler for mad samt børnepasning.
Sigtede har en gæld til INI A/S måske omkring 10.000,00 men han afdrager det pr. måned.
Sigtede har aldrig haft understøttelser af kommunen.
Sigtede er ikke medlem af noget form for fagforening.
Sigtede har ikke noget imod samfundstjeneste.
Vedr. T2
Det fremgår af Personundersøgelsen af den 28. november 2016, side 6 og 7
”Sagen omhandler den 27-årig T2, herefter benævnt sigtede.
Sigtede opvokset hos sine forældre sammen med sine søskende i Sisimiut. Sigtede er nr. 2 af 3
søskende. Forældre gik fra hinanden i 2015.
Han mener at han har haft en god barndom, forældrene var udearbejdende, og der har aldrig manglet i
noget hjemmet. Sigtedes far var trawlerfisker og han plejer at sejler i 3 måneder ad gange.
Sigtede oplyser at faderen drikker alkohol når han er på land og sigtede og søskende plejer at
overnatte hos sine familier når forældrene drak alkohol, men han følte ikke utryg når han overnattede.
Sigtede har et godt forhold til sine forældre og især til sin lillebror. Sigtede er single og har en 5årig datter.
Sigtede har ingen særlige fritidsinteresser, fordi han arbejder meget som taxachauffør, når han har
fri så er han sammen med sin datter.
Sigtede bor hos sin far i hans 3-rums hus, der bor 3 i alt. Sigtede har ikke søgt en anden bolig er
tilfreds med sin nuværende boligsituation. Sigtede oplyser at han hjælper sin far at bo hos ham med
hans husleje regning.
Sigtede har et godt fysisk helbred, men oplyser at han har dårlig knæ, som går ad led en gang
imellem. Sigtede har han ingen psykiske lidelser.
Sigtede drak alkohol for første gang som 16 -17-årig. Sigtede drikker alkohol ca. 3-4 gange
om måneden.
Sigtede drikker ikke for at miste sin bevidsthed, han har lært at når han kan føle at han er ved at
miste sin bevidsthed så tager han hjem. Sigtede drikker for at have det sjovt, men sidste år drak han
meget efter forældrenes skilsmisse.
Hvis det tilbydes, er sigtede er interesseret i misbrugsbehandling mod alkoholmisbrug.
Sigtede gennemført folkeskolegangen til og med 1.-11, klasse med adgangseksamen. Efterfølgende
tog sigtede på tømrer uddannelse i Sisimiut, han er uddannet tømrer.
Sigtede tjener alt efter hvor mange kunder han har haft det er ca. 5000 kroner til 14-20 dage.
Sigtede betaler husleje på lidt over 4000 kroner.
Sigtede har lån til banken på 4000 kroner, hvor han betaler lidt over 400 kroner, hver anden uge.
Sigtede har også gæld til Tele på 9000 kroner som han ikke afdrager det endnu.
Konklusion:

Finder retten, at sagen kan afgøres med en dom til sanafundstjeneste, vurderes sigtede egnet
til at modtage en sådan afgørelse, og det anbefales, at der knyttes vilkår om tilsyn i I år af
Kriminalforsorgen.
Finder retten, at sagen kan afgøres med en mildere foranstaltning end samfundstjeneste, vurderes
der ikke at være behov for tilsyn.”

Sagsbehandlingstid
Gerningstidspunktet er den 1. september 2016. Anklageskriftet er dateret den 14. november 2016
og modtaget i retten den 12. december 2016.
Rettens begrundelse og resultat
Vold i forening.
Om skyldsspørgsmålet
Tiltalte T1 erkendte delvist skyldig i forholdet, idet han kan huske, at han sparkede til forurettede 1
gang.
Tiltalte T3 erkendte sig delvist skyldig i forholdet, idet han tildelte forurettede 2-3 knytnæveslag
inde i taxaen og han slæbte ham udenfor at have sparket til ham 3 gange.
Tiltalte T2 erkendte sig delvist skyldig, idet han prøvede at sparke til forurettede, men missede.
Vidnet V1 forurettede forklarede, at på værtshuset var det enten ham selv eller en ven der kom til
skubbe til en person. Og det var vist det der startede angrebet. Efter der blev voldsudøvet mod ham
af 6 – 7 mænd havde han brækket næsen og bøjet ribben. Han fik ligeledes rifter i benet og
håndleddet. Han fik en masse knytnæveslag og spark, sådan at han var bange for at miste livet, og
på et tidspunkt var han ved at nær ved at miste bevistheden.
Senere var han blevet opereret i næsen, og han har måttet gå hjemme i over 1 måned p.g.a.
voldshandlingen.
Vidnet V2 forklarede, at voldshandlingen startede inde i taxaen og fortsatte udenfor. Da de tiltalte
kom, handlede de hurtigt. De trak forurettede ud af taxaen. Og voldsudøverne er det samme som
samtlige de tiltalte.
Vidnet V3 der under episoden ikke havde drukket noget forklarede, at selv om der var mørkt
kunne hun se T1, T3, T2 og 2 andre hvis identitet man ikke kender til, der gjorde noget ved
forurettede. Hun så forurettede der fik tildelt knytnæveslag inde taxaen, blev trukket ud og blev
sparket.
Vidnet V4 forklarede, at han så 5-6 mænd der udøvede vold, først genkendte han kun 2 af dem der
var T1 og T3. Men han kæreste havde genkendt V2. Han så forurettede fik tildelt en masse spark
og tramp.
Retten gik bevist, at de tiltalte havde taget en taxa til Gerdap aqquserna med et formål. Da de

nåede til stedet havde de været opfarende, og foruroligende for naboerne til det sted hvor de ville
ind. Og retten tror ikke på forklaringen med, at de kom for at tale med nogen. Det står i den danske
anklageskriftet, om at der blev skubbet ned ad en skrænt, blev ikke bevist for retten. Og det der står
i anklageskriftet på grønlandsk, om at der blev slæbt, blev ejheller bevist. Og de tiltalte blev
frikendt for det nævnte. Det blev for retten bevist, at der blev tildelt 3-4 knytnæveslag, idet T3
erkendte at have gjort det mod forurettede. Det blev ikke for retten bevist, at der blev sparket
højest 60 gange, men der blev bevist, at T3 har kun erkendt at have sparket 3-4 gange og T1
sparket 1 gang og T3 har forsøgt at sparke 1 gang.
Dermed blev det for retten bevist, at T3 har gjort sig skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88
– vold.
At T1 ved at sparke, at have begået overtrædelse af kriminallovens § 88 – vold.
At T2 i forening med de andre havde forsøgt at sparke, og dermed begået overtrædese af
kriminallovens § 88 – vold.
Om foranstaltningen
Retten bemærkede, at de tiltalte i forening havde handlet, og det er en skærpende omstændighed i
foranstaltnings spørgsmålet. Retten finder det for sandsynligt, at de tiltalte var taget til Gerdap
qquserna med det formål, at de vil udøve vold, eftersom naboerne har afgivet en forklaring om, at
da mændene ankom, havde de været opfarende. Forurettedes skader er grove, og retten finder det
for sandsynligt, at såfremt han havde fået så mange spark og tramp, så ville skaderne havde været
meget mere end tilfældet var.
Man kender ikke identiteten på e andre 2-3 personer der medvirkede til voldshandlingen, og der
heller fremlagt noget i den forbindelse, dermed har retten ikke taget højde for det under
fastsættelsen af foranstaltningen.
Samtlige de tiltalte har familie og har forsørger forpligtigelser, dermed finder retten det for ikke
passende til anbringe dem i anstalten, med finder det derimod for værende passende med
foranstaltning med samfundstjeneste, efter kriminallovens § 88 og § 141. Dermed finder retten
nedenstående dom som passende.
Erstatningsspørgsmålet henvises til civilt søgsmål, på grund af manglende documentation.
Om omkostningerne

Sagens omskostninger afholdes af statskassen, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1.

THI KENDES FOR RET:

T1 idømmes:
-Efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse udføre ulønnet samfundstjeneste i 60 timer. Den
fastsatte arbejdspligt skal opfyldes inden for en længstetid på 8 måneder. Og undergives tilsyn i en
periode på 1 år.
T2 idømmes:
-Efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse udføre ulønnet samfundstjeneste i 60 timer. Den
fastsatte arbejdspligt skal opfyldes inden for en længstetid på 8 måneder. Og undergives tilsyn i en
periode på 1 år.
T3 idømmes:
-Efter Kriminalforsorgens nærmere bestemmelse udføre ulønnet samfundstjeneste i 60 timer. Den
fastsatte arbejdspligt skal opfyldes inden for en længstetid på 8 måneder. Og undergives tilsyn i en
periode på 1 år.
Forsvarernes salær betales af statskassen.

Louise Skifte

