Den 6. marts 2018 kl. 13.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i
Upernavik
Kredsdommer Elisabeth Kruse behandlede sagen.
[…] var domsmænd.
[…] var tolk.
Reglerne i retsplejelovens § 42 og § 52, stk. 2 er overholdt.
Rettens nr. 1235/2017
Politiets nr. 5514-97431-00548-17
Anklagemyndigheden
mod
T/U
cpr-nummer […]

[…]
T/U forklarede på grønlandsk blandt andet, at
Vedr. forhold 1 og forhold 2,
Unnuk taanna aallartippoq P2-lu marluinnaallutik imigassaateqarlutik imerniarlutik
aaliagernikuullutik, sunaaffa pulaartoqarniarlutik. Imilereersut pulaartut iserput nakuusunik
nassarlutik.
Imerneranni
pulaartuisa
aappaata
meerartik
angajulleq
pigiumanagu
isumaqagigiinngissutigilerpaat. U akulerunnani isiginnaaginnarpai. Imminnut malugileramik
amaarpallaarlutik imikkatik U-p imerfianut kuerarpaat, taamaalilluni U malunnartumik amaalerpoq.
Imeraagami pujortarneq ajorpoq, taamammat nikueqattaanngilaq. Angisuumik imersimatilluni
nikuikkaagami tamatigut silaaruttarpoq. Tassani ilani anillaqattaartut nammineq nikittarani
quiartorniarluni nikuikkami eqqaamasaaruppoq. Eqqaamasaata tullia tassaavoq paarlernut pilluni
ilani tammaallugit. Anartarfimmi aappani telefonikkut oqaluusserpaluttoq. Kasuttoriarlugu matu
ammarlugu takuaa kiinaa pullalersimasoq. Aappani aperaa susimanasualugu, aappaata akivaa illinuna
piliat. Aappami salloqittanngisaannarmani soorunami upperaa. U timimigut nammineq
anniaateqanngilaq. Unnuk taanna isersimapput U, X1 P1-lu. Nukappiarartaat sinittarfimmi immaqa
sinittoq. Eqqaamasamini marluinnanngorsimapput, kinguninguatigut nukappiarartaat takkuppoq.
Imernermi ilaani isersimasumik eqqartugaat nuannarinagit kisiisa eqqaasinnaavai. Nukappiaraq
isersimasup aappaata ernera aappaata pigiumanngisaa eqqartorpaat. U-p eqqaamanngilaa qanoq
imertigisimanerluni. Pisup kingorna ullut pingajussaani pulaartutik qanoq pisoqarsimaneranik aatsaat
paasisaqarfigilerpai, aappaa arnaq ilaqutarigamiuk, taanna oqarpoq aappani takkussimasoq kiinaa
pullalluni, U-p piliaanik. U talerpiuvoq. U-p takorloorsinnaanngilaa ajortumik pinnissalluni.
Aatsaat kingornatigut paasivaa, P1 aamma X1 sms-kkut allaffigalugit pulaarumallugit tassani aatsaat
paasivaa attorsimallugit. Pisut peqqissimissutigai, taamatut pilersaaruteqannginnami. P1-lu
naapikkaangamik ilassiortarput, ilaanni neriartorfigeqatigiittarput, aamma meerartatik pinerullugit
takusarput. Ulloq taanna sioqqullugu ippinnartumik pissusilersortanngilaq. P2 maanna
najugaqatigiunnaarnikuuaa, Nuummut angerlarnikuummat. Pisoq sioqqullugu ukiut 9 aapparaa.
Aallarmat aningaasatigut ikiorniarlugu attavigisaqattaarpaa, kisianni maannakkut attaviginngilaa. P1
taamani Pilersuisumi sulivoq, P2 tassani områdelederiuvoq. P1 unnuk taanna amaalaartorujuuvoq,
imikkani U-p imerfianut kuisaqattaarpaa. Eqqaamanngilaa P1 amaarami uppittaarnersoq. P2-p

imerusaarneq qangali sungiusimammagu saniputtartillugu takunikuungilaa. Imerusaartarput ass.
annerpaamik unnummut baajat 6 katillugit imerlugit.
Dansk:
T forklarede på grønlandsk blandt andet, at
Vedr. forhold 1 og forhold 2, at den aften startede med, at der kun var ham og F2, de havde noget
drikke og de havde besluttet sig for at drikke, det viste sig, at de skulle have nogle gæster. De var
begyndt at drikke da gæsterne ankom medbringende stærk spiritus. Under drikkelaget fik gæsterne
uoverensstemmelse om, at den ældste af børnene ikke var mandens. T blandede sig ikke og blot
kiggede på. Da gæsterne mærkede, at de var for berusede begyndte de at hælde deres drink over i Ts
glas, dermed blev T mærkbart meget beruset. Når han drikker, så ryger han ikke, og dermed stod han
ikke hele tiden op. Når han har drukket meget, så får han hver gang blackout når han stod op. Han
sad på sin plads uden at røre sig mens de andre gik ud adskillige gange, han stod for at komme ud at
tisse, og har blackout. Det næste han kunne huske var, at han stod ude i entreen og kunne ikke finde
de andre. Han kunne høre sin kæreste tale i mobilen ude på toilettet. Han bankede på døren og åbnede
døren og så at hun havde hævelser i ansigtet. Han spurgte sin kæreste om, hvad der var sket med
hende, hvor hun svarede, det var dig der havde gjort det. Da hans kæreste aldrig løj over for ham
troede han selvfølgelig på hende. T selv havde ikke nogen smerter på kroppen. Den aften var F2, X1
og F1 til stede. Drengen sov måske i soveværelset. Så vidt han kunne huske, så var der kun dem 2
tilbage, lidt senere kom drengen. Under drikkelaget kan han huske, at det eneste var, at han ikke bryd
sig om gæsternes diskussion. De diskuterede, at den anden part nægtede sig faderskabet af den anden
søn. T kan ikke huske hvor meget han havde drukket. 3 dage efter drikkelaget fik han af gæsterne at
vide hvad der var sket, han er i familie med kvinden, hun fortalte ham, at hans kæreste var kommet
hjem til dem med hævelser i ansigtet som T havde forårsaget. T er højrehåndet. T kunne ikke forestille
sig, at han kunne gøre andre ondt. Først senere fandt han ud, ved sende sms til F1 og X1 og kom over
til dem, hvor han fandt ud, at han havde slået dem. Han har fortrudt sine handlinger, da han ikke
havde til hensigt at gøre det. Han og F1 hilser på hinanden når de mødes, nogle gange spiser de
hjemme hos hinanden, også på grund af børnene, så ser de hinanden. Forud for episoden havde han
ikke teet sig anderledes. I dag bor han ikke længere sammen med F2, hun er rejst hjem til Nuuk. Før
episoden skete dannede de par i 9 år. Da hun rejste kontaktede han hende for hjælpe hende økonomisk,
men i dag har han ikke kontakt med hende. Dengang arbejdede F1 i Pilersuisoq, og på samme sted
var F2 områdeleder. F1 var rimelig meget beruset den aften, han hældte sin drink over i Ts glas. Han
kan ikke huske, om F1 væltede rundt af beruselse. F2 er vant til at drikke, og han havde aldrig set
hende dingle rundt. De plejer at hygge drikke eksempelvis 6 genstande i løbet af en aften.
[…]
F1/P1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at
Siullermik U-kkunnukarput nassarlutik baajat sort guld qulit Bacardi Lemonilu sodavandimut
kuillugu. Imerput nuannisarlutik ajortumik eqqarsaratik. X1 unnuup ingerlanerani angerlarsimavoq.
P2 oqarfigaa angerlaannarumalluni, kisianni P2-p unissarpaa aqagu suliniannginnamik. Taamaammat
uninngaannarallarpoq.
Unnuup
ingerlanerani
nuannisarput
qiteqattaarlutik.
Nal.
Sisamanngoriartortoq P2-lu pujortariarput. P2 orneriarlugu eqeriarlugu oqarfigaa qatanngutitut
perusullugu Nuussuarmi ilaqutaqannginnami. P2 oqarpoq taamaaliunngilaarallaat. Oqarfigaa X1
angerlariataarmat qanorilissanerluni. 10 min missaa oqalorusaartoq P1-ip paaserpiarnagu,
tassanngaannaq U anillariataarmat ornippaa. U pasillernermik tunngasumik oqarunarpoq. U oqarmat
takkuuk innga. Qiviarluni malugilerpaa ilisimajunnaajusalluni tummeqqat qaqereersimallugit aalluni
aammalu kingutini napisimasoq qanerminiittoq, taanna ingippaa. Silaarutivinngikkaluarluni,
angerlarninimi tamaat eqqaamagamiuk, taamtut pineqarami silaarussimavoq. Apuukkami U-mut

sianerpoq angerlamut apuulluni. U oqarpoq kiserngoruteriataarsimalluni. X1-p aperimmani
tassanngaannartumik
pikunnerneqarnerminik
silaaruteriataarsimalluni
oqarpoq.
Pikunnerneqariataarnermini
pisut
ilai
sianiginngilai,
eqqaamasaqalerpoq
angerlamut
ingerlalereersimalluni. Tupannermut immaqa ilisimajunnaatallassimalluni. U-p allamut isigisoq
immaqa pikunneriataarsimavaa, isimi saneraa tullini ippingaa. Pikunnerneqarnerminit
ilisimajunnaatallassimavoq. Annernini malugisimarpianngilai, kisianni ilisimavoq. Kiinaata illua
pullappoq siggummigullu qaassimalluni. Angerlarpoq quaannaveersaarluni ingerlalluni,
taamaammat aqqutaani ajoqusinngilaq. P1 allamut isigigami paasisaqanngilaq, U-p qanoq
pikunnerneraani naluaa. Qanoq ileriataarsimanerami qaatulerpoq tummeqqanut pereerluni, silani
tammariataarsimammat. Tummeqqani ippigisaqalerami qanini kaangamiuk kingutimi affaa,
aattorujuullunilu qanini aavinnaasoq. Isumamini eqqissisimasumik qaatunnerminiik angerlarpoq,
sioorasaarneqartutut
misigisimanngilaq
oqartoqanngimmat.
Ajortoqaqqinnginnissaanik
eqqarsaateqanngilaq. Unnuk taanna imerpoq malugilaavissorlugu silani aalalaavissortoq isiginiarnini
annikilliusaqqasoq. Angerlarpoq qaatuallannerulluni kisianni sanipoortarluni. Pakasartilluni
pisimanngikkaluaruni taamatut pisoqarsimassanngikkaluarpoq. U-kkunnut qanittuuvoq, kisianni
eqqarsaatigalugu taamaalioriataarnera, neriuppoq atanertik ingerlaannassasoq. Naluaa qanoq
ikatsigisunik pikunnersimaneraani, kingutini napillugu pullalluni qaallunilu.
Napparsimavimmukaqqusaagami napparsimavimmukarpoq, politiinut sianerpoq akoorusunnani, U
naapillugu oqarmat ajuusaarluni assammillugu. Taamaammat politiinut sianerpoq. Politiit
aggeqqummanni nakorsiarpoq, nakorsiarnissani pinerullugu nakorsiarnissaminut akuersivoq.
Dansk:
F1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at de tog over T medbringende 10 sort guld og Bacardi
hældt ned i Lemon sodavand. De drak og hyggede uden ondt i tankerne. I løbet af aftenen var X1
taget hjem. Han sagde til F2, at han gerne vil hjem, men F2 sagde, at han skulle blive da de ikke
skulle på arbejde dagen efter. Så han blev. De hyggede sig i løbet af natten og dansede. Ved 4-tiden
gik han og F2 for at ryge. Han gik over til F2 og sagde til hende, at han gerne vil behandle hende som
sin søster da hun ikke havde nogen familie i Nuussuaq. F2 sagde, at han skulle lade vær. Han sagde,
at X1 pludselig var taget hjem, om hvad han skulle gøre. Hun stod og talte i ca. 10 minutter som F1
ikke rigtig forstod, da T pludselig kom uden for og han gik over til ham. T fremkom vist med nogle
beskyldninger. T sagde til ham, prøv at kigge der over. Da han kiggede havde han mistet bevidstheden
i et kort øjeblik og var allerede oven på trapperne, han blødte og hans tand var knækket og lå inde i
munden på ham, den smid han ud. Han havde egentlig ikke rigtig blackout da han kunne huske alt på
vej hjem, da han fik den behandling mistede han et kort øjeblik bevidstheden. Da han nåede hjem
ringede han T, at han var kommet godt hjem. T sagde, at han lige pludselig var blevet alene. Da X1
spurgte ham, så fortalte han hende, at pludselig var blevet slået og havde mistet bevidstheden et kort
øjeblik. Da han pludselig blev slået kunne han ikke huske nogle af det der skete, han kom til sig selv
ved, at han allerede på vej hjem. Han havde nok været meget forskrækket og havde mistet
bevidstheden et kort øjeblik. T måtte have slået ham mens han kiggede den anden vej, han havde
smerter omkring øjet ved tindingen. Han havde mistet bevidst da han blev slået. Han mærkede ikke
smerte, men han var ved sit fulde fem. Den side af ansigtet var hævet og han blødte fra læberne. På
vej hjem passede han på med at skvatte, derfor skete der ham ingenting mens han var på vej hjem.
Eftersom F1 kiggede den anden vej forstod han ikke hvad der skete, han ved ikke hvordan T slog på
ham. Han ved ikke hvad han pludselig havde foretaget sig, han kom til sig selv ved, at han allerede
stod oven på trapperne, da han et øjeblik havde fået blackout. Han mærkede noget mens han stod
oven på trapperne og rørte ved sin mund hvor det halve af tanden var faldet ud, og han blødte meget
fra munden. Så vidt han kunne huske, så gik han stille og rolig hjem, han følte sig ikke truet da der
ikke blev sagt noget. Han tænkte ikke at der vil ske yderlige ondt. Den aften drak han og blev rimelige
meget beruset og hans syn blev sløret. Da han var vej hjem følte han sig mindre beruset men dinglede.

Hvis han ikke var blevet overrasket på den måde, var det aldrig sket. Han er tæt knyttet til T og dem,
men tænkte over hans pludselig handling, og håber på, at deres gode forhold kan fortsætte. Han ved
ikke hvor mange gange han var blevet slået, hans tand var knækket, han var hævet. Da han blev bedt
om at tage til sygehuset gjorde han det, han ringede til politiet og sagde, at han ikke ville indblandes,
fordi han mødte T der gav ham hånden og undskyldte sin opførsel. Derfor ringede han til politiet. Da
politiet indkaldte ham konsulterede han en læge, han gik med til det mere på grund af, at han skulle
til lægen.
[…]
F2/P2 forklarede på grønlandsk blandt andet, at
P1 X1-ilu unnukkut pulaarlutik takkupput. Immiaarartorujoorput Sequencenik spilliutigalutik
nuannisarlutik unammisaqattaarlutik malugisimaariartorlutik, imminnullu sammialullutik.
Kingusinnerusukkut pulaartup aappaa angerlarpoq, taamaalillutik P2 U P1-ilu kiserngorupput, P2-p
ernera spillertoq. P2 merianngulerami silammukarpoq meriarlunilu. P1 pujortariarluni anivoq.
Imminnut ilisarisimapput suleqatigiikkamik. P1 aamma meriarsimalluni saammarsarpaa. Silamiipput
sivisulaamik silaannarissarlutik. P2 silaaruteqqanngilaq. P1 silamiillutik, naviikujuppaa X1
iluarnerusumik pisinnaammammagu. U silamut anivoq tassanngaanarlu P1 tillualerlugu. P1
qimaasinnaanngilaq aneerasaartarfimmiikkamik, kisianni iluffatsitsilluni aneerasaartarfiup sinaa
qulaallugu qimaavoq. U-p P1 kiinaatigut timaatigullu tilluagaatsiarpaa, P2-p naluaa qasseriarluni
tilluarneraa kisianni amerlapput. Aamma eqqaamavaa tukeraa immaqa marluk-pingasoriarluni. P2-p
eqqaamanngilaa U anillakkami kameqarnersoq kameqannginnersorluunniit, ilimagaa atisisimassasoq
ukiuummat.
P1
qimaaniarsarigaluarpoq,
akinersoq
eqqaamanngilaa.
P2-p
U
peersinniarsarerpasikkaluarpaa. Eqqaamanngilaa oqaaseqarnersut, oqaaseqarpallaanngillat. P1
qimaammat U-p P2 saariaatigaluni sakkortuumik kiinaatigut marloriarlugu tilloriataarpaa
tupannartorujussuarmik, kiinaa ingerlaannaq pullalerluni. Sakkortungaarmat P2 orlungajalluni
aneerasaartarfiup sinaa tiguaa. Talimigut annerpoq amiialakatiterlunilu. U-p P2 P1-ilu sammisutut
pasillugit taamanna iliormat tupannartorujussuuvoq. P2 qimaanngilarluunniit ernini illumi
isersimasoq
qimaannarsinnaannginamiuk.
Illumut
iserpoq
pisuinnarluni
iluamik
isigisaqarsinnaannginnami, ernini alakkarpaa qujanartumillu susimanngilaq annilaangallunili.
Ernerata kiinaa takuaa qanoq innersoq. Taava WC-liarpoq. Quisoq U-p matu ammariarlugu iserfigaa
kiinaatigullu talerpiata tungaatigut marloriarlugu tilluppaa. Oqaluukkaluarpaa P1-ilu samminatik
taamaaliunngisaannarlutik, taava U-p ataasiarluni uluaatalu ataatigut isimmippaa. U-p
isimmikkamiuk kameqanngilaq. Aalerami equutissiamik tigusivoq, eqqaamarpianngilaa mobilini
qanoq tigunerlugu. Upernavimmi politiinut sianerpoq U-lu tusaatillugulu oqaluuppai. U anillappoq.
P2 politeeqarfimmut sianereerluni politeeq oqarfigaa imminut assilisaqattaassalluni. Kiinaa
pullarujussuarpoq isaa mamilluni qaninilu iluamik ammarsinnaarpiarnagu. Politeeqarfimmut
sianereerami napparsimavimmut sianeraluarput, kisiannili ullaakkut aatsaat takkussinnaammata
erninilu allami sinipput, kisianni sinippiaratik. Ullaakkut napparsimavimmiit sianerfigitippoq
nakorsiartarfimmukariaannanngortut, tassani assilineqarpoq Upernavimmullu attaveqartorarpoq.
Kiinaata illuatungaa pullattuinnaavoq, nerisinnaanani milluaaseqqaarlunilu aatsaat imersinnaalluni.
Timmisartuaqqamik
Upernavimmut
nakorsiartinneqarpoq
kiinaata
saaniinik
napisoqarsimaqinammat. Taava Upernavimmiik Nuummut angerlarput uteqqinniannginnamik.
Kiinaata illuatungaa pullappoq, ippassaq CT-scannertippoq. Novemberimi nakorsiaqqikkami
paasivaa isaata saarnga naffassersimasoq kiinaatalu illuatungaa ilisimanani. Angst takkuttarpoq,
annermik inuppassuit akornanniikkaagami. Soorunami pisup nalaani P2 annilaagavoq U
piniinnassasoralugu, ernini pinerullugu illumut iseqqinnikuugami. Ernera soorunami annilaangavoq
anaanani qimakkumanngivillugu soorluli paarsilluni. Ernera suli massakkut taamaariartarpoq. P2

imminut assilivoq, aamma U-p assileriarlugu fb-mut ikkukkaluarpaa, kisianni P2-p paasigamiuk
peeqquaa. P2 pisup nalaani akiuuteriarsinnaasutut misigisimanngilaq.
2008-mi sept. 18-ni erninilu Nuussuarmut tikeqqaarput, siorna oktoberimi aallarput. Siornatigut U-lu
najoqqaarnerminni marlunnik meeraqarput. P1-ilu Pilersuisumi suleqatigiipput, kisianni
eqqarsaatiginikuunngisaannarpaa samminissaa ilaginissaaluunniit kammagalugulu suleqatigigamiuk.
P1 tassa U-p ilaqutaata aappaa. P2 unnuk taanna immiaarartorneruvoq, aamma imigassaq
misililaarpaa. U-p tilluaramiuk eqqaamasimannginnerarpaa. U qanoq imertiginersoq naluaa. Pisoq
sioqqullugu eqqarsarsimanngisaannarpoq pasisaalluni tilluagaassalluni, isumaqaraluarpoq U-lu
eqqissillutik inooqatigiissallutik.
Dansk:
F2 forklarede på grønlandsk blandt andet, at F1 og X1 kom på besøg om aftenen. De drak øl og
spillede Sequence og hyggede sig og dystede med hinanden mens de samtidig blev mere berusede,
og de drillede lidt hinanden. Senere den ene af gæsterne hjem, dermed var der F2 T og F1 tilbage,
F2s søn spillede. F2 fik kvalme og gik uden for, for at kaste op. F1 gik uden for at ryge. De kendte
hinanden ganske udmærket eftersom de var kolleger. F1 trøstede hende med, at han også havde
brækket sig. De opholdt sig uden for, for at trække frisk luft. F2 var ved sit fulde fem. Mens hun og
F1 var uden for skældte hun lidt på ham om, at han kunne behandle X1 bedre. T kom uden for og
pludselig begyndte han at tildele F1 knytnæveslag. F1 kunne ikke flygte eftersom de opholdt sig i
terrassen, men det lykkedes ham at springe over gelænderet og flygtede. T tildelte F1 mange
knytnæveslag på ansigt og krop, F2 ved ikke hvor mange slag der var, men der var mange. Hun kan
også huske, at han trampede til ham 2-3 gange. F2 kan ikke huske, om T havde fodtøj på da han kom
ud, men regner med, at det havde han, fordi det vinter. F1 prøvede at flygte, hun husker ikke om han
svarede igen. F1 så ud som om, at han ville få T væk. Hun kan ikke huske om der blev sagt noget, de
sagde ikke så meget. Da F1 flygtede vendte T sig mod F2 og tildelte hende 2 hårde knytnæveslag i
ansigtet, hun blev meget chokeret, og ansigtet begyndte straks at hæve. Slagene var så hårde, at F2
var ved at falde, men hun tog fat i gelænderet. Hun fik smerter i armen hvor hun fik hudafskrabning.
T beskyldte F1 og F2 med at flirte med hinanden, det han gjorde var meget chokerende. F2 flygtede
ikke, da hun ikke bare kunne gå fra sin søn der var inde i huset. Hun kom gående ind i huset da hun
ikke rigtig kunne se noget, hun kiggede ind til sin søn, men gudskelov var der ikke sket ham noget,
men han var bange. Sønnen så hvordan hun så ud i ansigtet. Så tog hun ud på toilettet. Mens hun
tissede åbnede T døren og kom ind og tildelte hende 2 knytnæveslag på hendes højre side af ansigtet.
Hun sagde til ham, at hun og F1 aldrig flirtede med hinanden, så sparkede T hende lige under kinden.
T havde ingen fodtøj på. Da hun begyndte at bløde tog hun noget toiletpapir, hun kan ikke rigtig
huske hvordan hun tog fat i sin mobiltelefon. Hun ringede til politiet i Upernavik og talte med dem
mens T hørte. T gik ud. Efter F2 havde til ringet til politiet sagde hun at hun vil billeder af sig selv.
Ansigtet var meget hævet, øjet var tillukket og hun kunne ikke åbne munden ordentligt. Efter hun
havde ringet til politiet ringede hun ellers til sygehuset, men de kunne først komme om morgenen, så
hun og sønnen sov et andet sted henne, men det blev ikke til meget søvn. Hun blev ringet op af
sygehuset om morgen om, at nu kunne hun komme, der blev taget fotos og Upernavik blev kontaktet.
Den ene side af ansigtet var meget hævet, hun kunne ikke spise noget og kunne kun drikke ved hjælp
af et sugerør. Hun blev fløjet til Upernavik for at konsultere lægen, der var mistanke om, at der var
fraktur i ansigtsskellettet. Fra Upernavik tog de hjem til Nuuk, da de ikke ønsker at komme tilbage.
Den ene side af ansigtet er hævet, den blev CT-scannet i går. I november da hun konsulterede en læge
fandt man ud af, at der var en fraktur lige under øjet, og hun havde ingen følelse i den ene side af
ansigtet. Hun får angstanfald, specielt når hun var blandt mange mennesker. Selvsagt var F2 bange
under episoden og var bange for, at T kunne fortsætte sin handling, hun var gået ind i huset på grund
af sin søn. Selvfølgelig var hendes søn bange, han ville ikke forlade moren, som om han passede på
hende. Den dag i dag gør han det stadigvæk. F2 tog billede af sig selv, og T tog også billede af hende

og satte den på Facebook, men da F2 fandt ud af det, bad hun ham om at slette den. F2 følte under
episoden, at hun var ude af stand til at forsvare sig. Hun og sønnen kom til Nuussuaq 18. september
2008, de rejste sidste år i oktober. Fra tidligere af deres forhold havde hun og T 2 børn sammen. F1
er hendes kollega fra Pilersuisoq, hun havde aldrig haft i tankerne at flirte med ham eller pleje samleje
med ham, de var kammerater og kolleger. F1 er kæreste med en af Ts familie. Den aften drak F2 mest
øl, men smagte også på noget stærk spiritus. T påstod, at han ikke kunne huske da han tildelte hende
knytnæveslag. Hun ved ikke hvor meget T havde drukket. Før episoden skete havde hun aldrig
forestillet, at hun ville blive udsat for jalousi og får tildelt knytnæveslag, hun havde forestillinger om,
at hun ville have et stille og roligt samliv med T.
[…]

Sagen sluttet.
Retten hævet kl. 16.35.

Elisabeth Kruse
kredsdommer

