UDSKRIFT AF RETSBOGEN
FOR
QEQQATA KREDSRET
Den 20. december 2016, kl. 09:15 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde.
Kredsdommer var Christina Johnsen. Domsmænd var […] og […].
Retten behandlede
sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0156-2016
Anklagemyndigheden
mod
T/U
Cpr.nr. […]
Herstedvester Fængsel
2620 Albertslund
[…]

T forklarede på dansk, at han stadig har lidt familie i Grønland. Hans søster bor i Grønland endnu
sammen med sine børn og mand. T ønsker at blive i Danmark, hvor han også har familie. Han har
en lillebror og en storebror i Danmark, og hans yndlingsnevø bor i Horsens. De fleste af
familiemedlemmerne bor nu i Danmark. Han må godt se børnene i familien. Hans niece bor også i
Danmark med sin mand. Han har ikke fået telefonnummer på dem endnu. Han er stadig i afdeling
L, og arbejder ved montagen. Han har et samarbejde med en guldsmed og de har nogle bestillinger.
Med hensyn til den kønsdriftdæmpende medicin, er han nu blevet mere tilbageholdende omkring
behandlingen, da han har erfaret, at dem der får medicinen, får problemer med knoglerne og der er
for mange bivirkninger. Han har også hørt, at mange tidligere brugere af medicinen har fået kræft.
T oplyste, at han var indforstået med, hvis et af vilkårene for prøveløsladelse kunne være, at han
ikke var sammen med børn under 15 år uden overværelse af voksne. Med hensyn til brugen af
euforiserende stoffer, oplyste T, at der ikke er noget misbrug. Da han var psykisk syg i Grønland,
hjalp medicinen ikke rigtig og han prøvede at medicinere sig selv med hash. Men det er længe
siden nu.
T oplyste videre, at når de indsatte har udgang, så sker det med en ledsager, der er ansat. Som regel

fængselsbetjent.
I november havde han 2 udgange, da han ikke havde været på udgang i september. Her fik han
handlet lidt ind. Han plejer også at besøger også sin nevø i Horsens. Han har tidligere boet i
Danmark. I 1972 var han i Århus. Han får meget inspiration når han er på udgang. Han vil gerne
tegne noget mere. Han er ikke længere interesseret i behandling androcur og han er heller ikke
interesseret i at komme til Grønland.
Bistandsværgen V1 oplyste at hun siden 2014 har været bistandsværge for T (T). De ses hver 3.
uge. Hun har aldrig hørt nærmere om hvad T sidder på Herstedvester for. Hun har brugt tid på at
lære T at kende, og det går jævnt derud af. Hun tror, at en behandlingen uden for fængslet kan gøre
stor hjælp. Hun fornemmer, at forstå hvorfor T er der hvor han er.
Møderne med T varer ca. 5 kvarter, og det er inden for de rammer der er. T har besøgt hende i
det Grønlandske Hus ved et af sine udgangsbesøg. V, har trods flere rykkere ikke set de
nødvendige papirer vedrørende T.
[…]
Efter votering afsagdes:
DOM:
(se dombogen)
[…]
Sagen sluttet.
Retten hævet kl. 1130
Christina Johnsen

