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Den 18. februar 2016 kl. 12:15 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. 

Kredsdommer var Christina Johnsen.  

 

Retten behandlede 

sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0121-2015 

                   Anklagemyndigheden 

mod 

Tiltalte 

Cpr.nr. […] 

[…] 

2700 Brønshøj 

 

Tiltalte forklarede på grønlandsk. Ulloq ataaseq sioqqullugu festersilersimalluni. Ullaap tungaanut 

aamma angerlarsimaffiani festerput. Nammineq immiaarartutorput immaqa 15-20-it missaani. 

Taava shotit marluk, unnuup unnuallu ingerlanerani. Ilisimanittoq 1 ilikkarnikuuaa R-nngaanniit, 

immaqa ukiut marluk pingasut missaani ilikkarnikuuaa. Siornatigut arlaannik atoqatigiinnermut 

tunngassutilimmik samminikuunngillat. Kammagiiginnarnikuupput. Unnuk taanna ilisimanittoq 1 

takkuppoq isersimaput arlaata immaqa atassuteqarfigisimagamiuk. Unnerluutigineqartup 

nammineerluni ilisimanittoq 1 atassuteqarfiginngilaa. Immaqa ullaanngoriartortoq ilisimanittoq 1 

iserpoq.  

Atoqatigiinnissamik eqqartuisoqanngilaq. Inukkallutillu festerput unnuk taanna. Nammineq naluaa 

ilisimanittoq 1 qanoq isilluni sinittarfimmut isersimanersoq. Kisianni ilisimannittoq 1 siulliulluni 

sinittarfimmut isersimavoq. Unnerluutigineqartoq nammineq qulip missaani ullaakkut 

sinittarfimmut iserpoq. Iserami ilisimanittoq 1 sinittoq. Atisat unnuk taanna ingerlanerani 

atorsimasani suli atorlugit sinippoq. Eqqaamanngilaa ilisimanittoq 1 qanoq aalakoortiginersoq 

aamma maluginianngilaa unnuup unnuallu ingerlanerani sutornersoq.  

Immiaaraateqarput taakani aamma isersimasut ilai sakkortunerusunik imigassanik nassataqarput, 

kisianni kina sutornersoq maluginianngilaa. Kisianni ilisimanittoq 1 iserami arlaannik 

sutoreersimalluni putumavoq.  

Naluaa ilisimanittoq 1 qanoq sivisutigisumik isersimareerami innarsimanersoq.  

Nammineq ilisimanittoq 1-p eqqaanut innariartorpoq. Nammineq atisaqaqqaarpoq innarami. 

Kisianni qarlini tujuulunilu peerpai, ikiaqutaannanngorluni.  

Innarpoq sininniarluni, qasugami ulloq ataaseq sioqqullugu imerluni aallartinnikuugami. Iserami 
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matu paarnaarpaa eqqissilluni sininniassagami, isertoqaqattaarnissaa aamma 

kissaatiginnginnamiuk. Sinilerpoq iterpoq, matu ammarneqarniarsarisoq. Matu ammarneqarpoq 

ilisimannittoq 3-mik. Ilisimannittoq 3[…] taasarpaat. Tassa sinikkaluarpoq.  Ilisimannittoq 3-p 

matu ammareeramiuk ilummut qiviarpoq. Unnerluutigineqartorlu festeriaqqullugu inimut. Kisianni 

nammineq sinikkusuppoq. Ilisimanittoq 1 innangavoq matu ammarneqarmat. Naluaa tassani 

iternersoq, qiviannginnamiuk. Ilisimannittoq 3 sivikitsuinnarmik isersimavoq. Matu 

paarnaaqqippaa innaqqillunilu. Ilisimanittoq 1 atoqatigivaa matu ammareernerup kingorna. 

Ilisimanittoq 1 tassani itersimavoq. Ilisimanittoq 1 atoqatigivaa. Nammineq akuersimmat. 

Atoqatigiunnaaramiuk matu aamma ammaqqinneqarpoq. Tassani ilisimanittoq 1eqqumavoq. 

Saassimavaa matu ammareernerata siullermik taassuma kingorna.  

Eqqaamavaa ilisimanittoq 1 atoqatigalugu qallerlugu seeqqoqqalluni. Nammineq eqqaamanngilaa 

kina aallartinnersoq. Putumavoq, oqaloqatigiinngillat, ilisimanittoq 1 atisaqaraluarpoq innarami. 

Eqqaamanngikkaluarpaa gamasheai qanoq peernersut. Atoqatigiipput. Atoqatigeereeramik 

ilisimanittoq 1eqqaanut innaqqippoq nikinnani. Ataasiarlugu atoqatigivaa. Nammineq iterpoq 

ilisimanittoq 1-p sinittarfik qimareeraa. Naluaa matu qanoq ammaqqinneqarnersoq. Kisianni 

ilisimannittoq 3 iserunarpoq. Ilisimannittoq 3-p apeqqutiginngilai sooq ilisimanittoq 1-p gamasheai 

kivileqqanersut. Ilisimannittoq 3 tassaavoq kammalaataata kammaa. Imatut ilisarisimasarinngilaa. 

Aamma ilisimanittoq 2 imatut ilisarisimanngilaa. Taassuma kingorna festertut ornippai inimiittut. 

Ilisimanittoq 1 wc-minngaannit anivoq qialluni. Ilisimanittoq 1 nukaata ilisimanittoq 2-p ilagivaa. 

Eqqissisarlugulu. Tassanngaanniit ingerlammat takoqqinngilaa. Nammineq naluaa sooq 

suliassanngortinneqarsimanerluni.  

Arlaatigut ilisimanittoq 1 pinngitsaalinngilaa, ilisimanittoq 1 arlaatigut akiuutinngilaq. 

Ilisimanittoq 1eqqumavoq, innangaannarpoq, annilaangarpasinngilaq kisiannilu aamma 

nuannaarpasinnani. Uneqqunngilaa ilisimanittoq 1 uninngaannarluni. Aamma arlaatigut 

unnerluutigineqartoq eqinngilaa, aamma oqaaseqanngilaq. Unnerluutigineqartup ilisimanittoq 1 

qanillivaa gamasheai peerlugit, truusii peerluanngilai, ilisimanittoq 1 arlaatigut 

aalarujussuanngilaq, iliuuseqarujussuaranilu. Peqataanera killeqarpoq.  

Naliginnaasumik matu paarnaarneq ajoraluarpaa allat siulliullutik sinittarfianukartarmata. Pisup 

kingorna ilisimanittoq 1 festeqatiginikuuaa, eqqaaanngilaat qanoq pisoqarsimanersoq. Ilisimanittoq 

1 arlaatigut pissusilersunngilaq ajortumik unnerluutigineqartumut. Ullaaq taanna festerluni, 

festeqqiinnarpoq. Ilisimannittup 3-p kaammattormani aggeqqullugu. Naliginnaasumik festi 

ingerlaqqippoq. Politiinik tigusarineqarpoq ilisimanittoq 1 ilisimanittoq 2-lu ingerlareersut.  

Festeqataasut allat paasigunanngilaat sooq tigusarineqarnersoq. Nammineq aatsaat paasivaa 

pasineqarluni pinngitsaaliisimasutut, tigusareernermi kingorna. Paarnaarussivimmi aamma 
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sinippoq. Kisianni nakorsiartarfimmi misissoqqaarneqarpoq. Unnerluutigineqartoq aperigami 

qanoq isilluni oqaatigisinnaagaa ilisimanittoq 1 akuersisoq atoqatigiinnissamut oqaatigivaa 

takusinnaallugu pissusilersorneratigut akuersisoq. Naak siornatigut ilisimanittoq 1 

atoqatigisimanngikkaluarlugu.  

Ilisimanittoq 1 festeqatigeqqippaa immaqa februar martsimi 2015. Pisoqarfik una nammineq 

inigivaa taamanikkut. Aamma siornatigut tassani ilisimanittoq 1 festeqataasarnikuuvoq.  

Eqqaamanngilaa ilisimanittoq 1 siornatigut sunikuunersoq tassani. Ilisimanittoq 1-p atisai 

qulaatungaaniittut eqqaamanngilai suunersut, kisianni atisaqarpoq timimigut.  

 

Tiltalte forklarede på grønlandsk, at han forud for hændelsen, holdt fest. De startede de med at feste dagen 

før. Det blev morgen, og de holdt stadig fest. De holdt fest hjemme, hvor de indtog alkohol. Han drak ca. 

15-20 øl og måske to shots i løbet af aftenen og natten.  

 

Han lærte vidne 1 at kende via en fælles ven, R. Det er nok 2-3 år siden, han lærte vidne 1 at kende. De har 

aldrig tidligere haft noget seksuelt forhold. De var bare venner. Den aften kom vidne 1, efter at en af de 

tilstedeværende festdeltagere havde kontaktet vidne 1. Han tog ikke selv kontakt til hende. Han mener, at 

vidne 1 nok kom hen ad mod morgenen.  

 

Der blev ikke talt om samleje. De spillede kort i løbet af aftenen og holdt fest. Han ved ikke hvordan vidne 

1 kom ind i soveværelset. Det var vidne 1, der kom ind i soveværelset først. Tiltalte kom derind mellem kl. 

 9 og 10-tiden om morgenen. Da han kom ind i soveværelset lå vidne 1 og sov. Vidne 1 havde det tøj på, 

som hun havde haft på under festen.  

 

Han kan ikke vurdere hvor fuld vidne 1 var, eller hvad hun drak i løbet af aftenen. Han havde øl i huset. 

Nogle af gæsterne havde noget spirtitus med, men han ved ikke, hvem der drak hvad. Vidne 1 var allerede 

fuld, da hun kom. Han ved ikke hvor længe vidne 1var hos dem inden hun gik i seng. Han gik ind og lagde 

sig ved siden af vidne 1. Han havde selv tøj på, da han lagde sig. Men han tog sine bukser og trøje af. Han 

havde derefter kun underbukser på. Da han lagde sig, var det for at sove. Han var træt og havde drukket 

siden aftenen før. Han låste døren da han gik ind. Han låste døren, fordi han ville sove i fred, og fordi at 

han ikke gad, at der kom alle mulige ind mens han sov. Han faldt i søvn. Han vågnede ved at nogen 

prøvede at åbne døren. Døren blev åbnet af vidne 3. De kalder hende […]. Han vågnede ved at hun 

prøvede at åbne døren. Han sov ellers. Da vidne havde åbnet døren kikkede hun ind og bad tiltalte komme 

tilbage og feste. Man han ville sove. Vidne 1 lå i sengen, da døren blev åbnet. Han ved ikke om vidne 1 

vågnede.  Han kikkede ikke på hende. Vidne 3 var kun inde kort tid. Han låste døren og lagde sig til at 

sove igen. Han var i seng med vidne 1 efter at døren havde været åbnet. Vidne 1 var vågnet der. Han var 

sammen med vidne 1 efter at hun havde indvilget i samlejet. Da de var færdige med at have samleje, lå han 
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lidt og døren blev åbnet igen. Vidne 1 var vågen. Hun havde åbne øjne. Han havde vendt sig mod hende 

efter at døren havde været åbnet første gang.  

 

Han husker, at han havde samleje med hende, hvor han lå knælende over hende. Han husker ikke hvem der 

tog initivitiv. Han var fuld. De talte ikke sammen. Vidne 1 havde ellers tøj på, da hun gik i seng. Han 

husker ikke hvordan vidne 1’s benklæder kom ned. De havde bare samleje. Efter samlejet lagde han sig 

bare ved siden af. Vidne 1lå bare ned uden at flytte på sig eller bevæge under samlejet. Han havde samleje 

med vidne 1 én gang.  

 

Da han vågnede, havde vidne 1 forladt soveværelset. Han ved ikke hvordan døren blev åbnet 2. gang. Men 

vidne 3 var vist inde. Vidne 3 spurgte ikke ind til hvorfor vidne 1’s gamasher var nede. Vidne 3 er en af 

vennernes venner. Han kender hende dårligeere, end han kender vidne 1. Han har holdt fest med vidne 2, 

men kender hende ligeså lidt som vidne 3.  

 

Han gik ind og deltog i festen efterfølgende i festen. Vidne 1 kom ud fra toilettet. Hun græd.  Vidne 1’s 

lillesøster vidne 2 kom og trøstede hende. Vidne 1 gik vist fra stedet. Han så hende ikke igen. Han ved ikke 

hvorfor sagen er blevet anmeldt.  

 

Han tvang ikke vidne 1 til noget. Hun gjorde ikke modstand. Hun var vågen. Hun lå bare ned. Hun så 

hverken bange eller glad ud. Hun bad ham ikke om at stoppe. Hun lå bare ned. Hun holdt ikke om ham. 

Hun sagde ikke noget. Han nærmede sig hende. Han tog hendes gamasher af. Trusserne blev ikke taget helt 

af. Hun var ikke særlig aktiv, men gjorde ikke noget.  

 

Han plejer ikke at låse døren, fordi andre plejer at være faldet i søvn i forvejen. Han fortsatte med at feste, 

efter at vidne 3 havde opfordret ham til det. Festen fortsatte helt normalt. Han blev anholdt af politiet noget 

tid efter at vidne 1 og vidne 1 var gået. De andre festdeltagere fandt ikke helt ud af hvad der skete, da han 

blev anholdt. Han fandt ud af, at han var sigtet for voldtægt ved anholdelsen. Han sov først i detentionen. 

Men før han sov, blev han undersøgt på sygehuset.  

 

Adspurgt hvordan han kunne forklare, at vidne 1 indvilgede i at have samleje, oplyste han, at han kunne se 

på hende, at hun ville. Dette uagtet, han ikke før har været i seng med hende. Han holdt fest med vidne 1 

igen i februar eller marts 2015. Det var hans egen lejlighed. L har holdt fest der før. Han husker ikke om 

vidne 1 har sovet der før.  

 

Hun havde noget tøj på overkroppen, som han ikke huskede.  

Han har holdt fest med vidne 1 igen. De har ikke talt om hvad der er sket. Hun har ikke været fjendtlig 
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over for ham. 

 

Som vidne mødte vidne 3. […] blev formanet om sandhedspligt og vidneansvar.  

 

Vidne 3 forklarede på grønlandsk. Sivisuumik unnerluussaq nalunngisarisimallugu, suli 18-liinani 

ilikkarnikuuaa, kammalaataata kammagigamiuk.  

Festeqqaarput allami, qatanngutaa taakunnarsimavoq, taakugalu qaaqqullugu. Eqqaamanngilaa 

unnerluussaq oqaloqatiginerlugu.  

Eqqaamalluanngilaa aamma nalunaaqutaq qanoq ilinerani unnerluussamukarnerluni, kisianni 

ullaanngoreersoq eqqaamavaa. Taakunga pigami imigassat ammaqqittut eqqaamavai.  

Putumavoq kisianni imatut putumarujussuartutut misiginngikkaluarluni.  

Kisianni tassanngaannaq silaaruppoq. Unnerluussaq allallu imigassanik pisiniarput, imaluunniit 

baajasiniarput. Nammineq inimi sinilersimavoq. Kisianni sinittarfimmut nuunneqarpoq. NP-lu 

sinittarfimmut nuukkunarpaat.  

Eqqaamavaa kjoleqarluni gamashellu. Nammineq eqqaamanngilaa sinilersimalluni, kisianni 

eqqaamavaa iterluni kujanneqarluni anniarluni. Matu ammarneq sapileraluarpaa anerusulluni. 

Gamasheni truusilinilu tammaavai, wc-mut qimaavoq. Qatanngutaa orniguppoq aperaluni 

susoqarsimanersoq. Nassuiaavoq kujatsissimalluni. Unnerluussap qalleqqavaa kujallugu, 

nammineq ajappaa qimaallunilu. Sakkortuumik pissusilersorpoq unnerluussaq. Ajappaa, 

eqqaamanngilaa oqaaseqarnerluni, imaluunniit unnerluussaq arlaanik oqaaseqarnersoq. Nammineq 

akuersinngilaq atoqatigiinnissamut. Iterpoq kjoleni atorlugu, kisianni tassa truusini gamashenilu 

tammaavai. Eqqaamanngilaa unnerluussap suna atisarineraa. Ataasiarlugu atoqatigivaa. Siornatigut 

arlaatigut imminnut samminikuunngillat atoqatigiinnikuunatillu.  

Festeqataasut ilai politiinut sianerniaraluarput, nammineq paatsiveeruteqqavoq, nuanniitsumik 

iternikuugami. Politiit takkupput, ilai politiinut sianersimagamik.  

Taassuma kingorna unnerluussamiinnikuuvoq, siornaagunarpoq aasakkuugunarpoq. 

Eqqartornikuungnilaat pisimasoq.  

Nammineq matu ammarunarpaa unnerluussaq ajareeramiuk. Matu paarnaaqqagunarpoq. 

Eqqaamanngilaa allat matu ammarniarsarineraat. Eqqaamanngilaa isertoqarnersoq sininnermi 

nalaani.  

Tassa inimi sinileraluarpoq, kisianni nuunneqarpoq sinittarfimmut.  

Sinittarfik taartuinnaavoq. Kammalaataata truusii gamashelu sinittarfimmi nassaarivai.  

Eqqaamavaa politiinit apersorneqarnini kisianni imarisai eqqaamanagit, tassa qanoq 

oqaaseqarsimanerluni eqqaamanngilaa.  
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Bilag D-1-1 qupperneq aappaa qeqqaninngaanniit issuaaffigineqarami, tassani oqaatigivaa 

nammineq eqqamaaniarlugu truusii gamashelu nassaaralugit. 

 

Vidne 3 forklarede på grønlandsk, at hun har kendt tiltalte længe. Det var allerede før hun fyldte 18 år, at 

hun lærte at kende ham via en fælles ven.  

 

De holdt ellers fest et andet stedet. Hendes søster var taget over til tiltalte. Hendes søster bad hende 

komme. Hun husker ikke om hun talte med tiltalte. Hun husker ikke hvad tid hun kom over til tiltalte. Det 

var nok hen ad mod morgenen. Kort tid efter hun var kommet der over, åbnede spiritussalget igen. Hun var 

fuld, men ellers ikke voldsomt fuld. Men pludselig mistede hun bevistheden. Tiltalte og de andre tog over 

og købte spirirtus. Hun var ellers faldet i søvn i stuen. Men de flyttede hende ind i soveværelset. Det var 

vist hendes lillesøster og vidne 3, der flyttede hende. Hun havde kjole på og netstrømper. Hun husker ikke 

at hun faldt i søvn. Hun vågnede ved at hun havde ondt, og hvor hun blev ”bollet” hårdt.  

 

Hun kunne ikke åbne døren. Hun ville ud. Hun kunne ikke finde sine netstrømper og trusser. Hun løb ud på 

toilettet. Hendes søster kom og spurgte hvad der var sket. Hun forklarede, at hun var blevet knaldet. 

 

Han lå oven på hende. Han skubbede hende væk og løb ud. Han var voldsom ved hende. Det gjorde ondt. 

Hun husker ikke om hun sagde noget. Hun indvilgede IKKE i samleje. Hun have sin kjole på da hun 

vågnede. Hun kunne ikke finde sine trusser og gamsher. Hun husker ikke hvad tiltalte havde på. Han havde 

samleje med hende én gang.  

 

Hun har aldrig tidligere haft noget seksuelt forhold til ham.  

 

Efterfølgende ville de andre ringe til politiet. Hun var selv forvirret, fordi at hun var vågnet på sådan en 

træls måde. Politiet kom dog, fordi de andre ville anmelde forholdet. Politiet kom efterfølgende.  

 

Hun har været hjemme ved tiltalte efterfølgende. Det var nok sidste år. Det var vist om sommeren. De har 

ikke talt om hændelsen efterfølgende.  

 

Hun åbnede selv døren, efter at hun havde skubbet tiltalte væk. Døren var vist låst. Hun kan ikke huske om 

der var andre der prøvede at åbne døren. Hun husker ikke om der var andre, der var inde i soveværelset i 

løbet af tidspunktet hvor hun sov. Hun var faldet i søvn i stuen. Det var helt mørkt i soveværelset. De andre 

fandt hendes trusser og gamasher i soveværelset. Hun kan huske at hun blev afhørt af politiet. Men ikke 

indholdet.  

 



7 

 

7 

 

Foreholdt sin til politiet afgivne forklaring, bilag D-1-1, side 2, fra midten, hvor hun havde oplyst, at det 

var hendes venner der fandt hendes trusser og gamasher. Hun huskede ikke sin forklaring.  

 

Tiltalte bemærkede til vidnets forklaring, at han ikke kunne genkende det med at hun skubbede 

ham og gik fra stedet.  

 

Som vidne mødte vidne 2.  

Vidne 2 blev formanet om sandhedspligt og vidneansvar.  

 

Vidne 2 forklarede på grønlandsk. Unnerlussamukarsimallutik. Immaqa arfinillit arfineq marluk 

akornanni taakunnaqatigivai. 

Taakani nuannisarput, kisianni unnuap ullaassap ingerlanerani ilisimannittoq 1 -lu 

assortuutilaarput, nammineq taanna aliasuutigivaa qiallunilu. Ilisimannittoq 1 kamaappaa kisiannilu 

aamma aliasulluni.  

Ilisimannittoq 3 igaffimmeeqatigiipput, inimukaramik ilisimannittoq 3 […]-lu oqarput ilisimannittoq 

1 sinittarfimmut nuussimallugu artulersimammat.  

Ilisimannittoq 3 aaamma oqarpoq matu ammarniarsimallugu sinittarfimmut. Ilisimannittoq 1 

matukkut nuivoq matoqqillugulu ammaqqillugulu, sinittarfimminngaanniillu anipallalluni wc-

liarluni.  

Wc-miikami ilisimannittoq 3 suaartarpaluppaa nipikitsumik. Tassani ilisimannittoq 1 oqaatigivaa 

utilersimanerluni, paatsiveeruteqqavoq. Oqarpoq aamma eqqaamallugu sakkortuumik 

kujanneqarsimalluni. Ilisimannittoq tassani kamalersimavoq aliasulerlunilu. Ilisimannittoq   

apersorpaa atisai sumiinnersut. Ilisimannittoq 1 assut paatsiveeruteqqavoq tassani. Sinittarfimmut 

iserami takuaa unnerluussaq qarleqanngitsoq. Ilisimannittoq 3-mut oqaatigivaa. Tassani 

ilisimannittoq 3-lu iserput unnerluussamut. Ilisimannittoq 3 aamma tassani kamappoq. […]-mut 

aamma oqaatigivaat. Aamma toqqaannartumik unnerluussaq aperivaat ilisimannittoq 1 

atornerlussimaneraa. Ilisimannittoq 1 suli aliasuppoq paatsiveqaranilu. Atisai ujarpaat. 

Ilisimannittoq aamma nammineerluni sinittarfimmukarpoq ilisimannittoq 1-lu atisai nassaaralugit.  

Misigisimavoq kamalluni. Sinittarfimmiippoq unnerluussaq innangalluni, kisianni eqqumalluni 

ikiaqutaannaalluni. Kisianni kingusinnerusukkut sinittarfimmiinngaanniit anillaqqippoq.  

Ilisimannittoq 1 -p atisai tamarmik ataatsimut kattuteqapput, truusit, gamashet legginsit alersillu 

imminnut fasteusallutik, taamaatut nassaarivaat.  

Igaffimmukaqqipput, angajortik sianerfigivaat. Angajuat oqarpoq politiinut tunniutissagaat. 

Ilisimannittoq nammineerluni politiinut sianeraluarpoq. Angut qallunaaq oqaloqatigigaluarpaa 
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kisianni imminnut oqaloqatigiissinnaannginnamik paaseqatigiinnatik angajua politiinut sianerpoq.  

Angajua sianeqqippoq oqaatigalugulu politiit takkutilersut. Ilisimannittoq 1 -p iluarerpalunngilaa 

politiit kalerrinneqarsimammata. Ilisimannittoq nammineq kamappoq, nalunngisaqarami arlalinnik 

taamatut atornerlunneqarsimasunik.  

Ilisimannittoq 1 pissusilersorpoq soorlu ajunnginnerarluni, tassani ilisimannittup ilisimannittoq 1 

tiguaa issuttuutilaarlugulu silattoqqullugu.  

Ilisimannittup aamma kamassutigivaa ilisimannittoq 1 taamatut pissusilersornera soorlu 

susoqarsimanngitsoq. Wc-meeqatigivaa ilisimannittoq 1, qulleq qaminneqarmat soorlu tassani 

ilisimannittoq 1 uippakajaajusalerluni qialerpoq. Ilisimannittoq 3-p aamma unnerluussaq 

kamaappaa.  

Ilisimannittoq 3 aamma aperivoq unnerluussamut ilisimannittoq 1 atornerlussimaneraa, tassanilu 

unnerluussaq akivoq ”Aap, ilisimannittoq   atoqatigivara”. Politiit takkupput, ilisimannittoq 3 

ilisimannittorlu nassuiaapput susoqarsimanersoq.  

Ilisimannittoq 1 nammineerluni apersorneqarnissaminik kissaateqanngikkaluarpoq. Iluamillu 

eqqartorumanagu.  

Politiit biilinukaqquneqarput, ilisimannittoq 1 pinaasikujukkaluarluni naggataatigut akuersivoq 

ilaassalluni. Ilisimannittup nammineq maluginianngilaa nalunaaqutaq qassinngornersoq. Piffissarlu 

qanoq ingerlasimatiginersoq.  

Ilisimannittoq 3 sinittarfimmiissimagunarpoq aamma matu paarnaaqqasoq, imaluunniit 

isinngitsoorpoq matu paarnaaqqammat. Aamma ilisimannittoq 1-p matu ammarneraa 

eqqaamalluanngilaa. Eqqaamanngilaa arlaat aninersoq pisiniarluni imigassanik piffissap taassuma 

iluani.  

 

Vidne 2 forklarede på grønlandsk, at de tog over til tiltalte. De var nok 6-7 personer. De hyggede sig og 

havde det sjovt. Hun skændtes på et tidspunkt med vidne 1 og de var lidt oppe at toppes. Hun blev ked af 

det og græd. Hun var sur på L, men også ked af det. Vidne 3 og vidnet var i køkkenet. Hun gik ind i stuen. 

Vidne 3 og […] sagde, at de flyttede vidne 1 ind i soveværelset, fordi hun var faldet i søvn. Vidne 3 sagde, 

at hun havde forstøgt at åbne døren.  

 

Vidne 1 kom på et tidspunkt frem i døren. Hun lukkede døren igen og åbnede igen og kom løbende ud.  

Vidne 1 løb ud på toilettet og kaldte på Vidne 3.Vidne 1 spurgte, om hun blevet dement. Hun var meget 

konfus. Hun sagde, at hun huskede, at hun blev knaldet hårdt. Vidnet blev gal og begyndte at græde. Hun 

spurgte vidne 1 om hvor hendes tøj var. vidne 1idne 1 var forvirret. Vidnet gik ind i soveværelset og så at 

tiltalte ikke havde bukser på. Hun sagde det til vidne 3. Og de gik ind til tiltalte. Vidne 3 blev også sur. De 
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sagde de også til […]. De spurgte tiltalte om han havde misbrugt vidne 1. Vidne 1 var stadig forvirret og 

ked af det. De spurgte efter hendes tøj. Vidnet gik ind i soveværelset og ledte efter vidne 1’s tøj og fandt 

det. 

 

I soveværelset var tiltalte. Han lå i sengen. Han var vågen. Han havde kun underbukser på. Han kom ud af 

soveværelset.  

 

De fandt vidne 1’s tøj i soveværelset. Alt vidne 1’s tøj, trusser, gamasher, leggins og strømer hang fast 

sammen.  

 

De gik ind i køkkenet. De ringede til deres storesøster, der sagde at de skulle anmelde forholdet. Hun 

ringede til politiet. Det var en dansk mand der tog den. Hun kunne ikke kommunikere med ham. Hun fik 

sin søster til at ringe til politiet. Søsteren ringede tilbage og sagde at politiet var på vej. Vidne 1 var 

utilfreds med at de havde tilkaldt politiet. Vidnet var rigtig gal fordi flere hun kender er blevet udsat for 

voldtægt. Vidne 1 prøvede at foregive, at hun havde det godt. Vidnet ruskede vidne 1 og sagde, at hun 

skulle komme til sig selv.  

 

Vidnet var sur over at vidne 1 virkede upåvirket over at være blevet voldtaget.  

Lyset blev slukket på toilettet. L gik i panik og hun begyndte græde. Vidne 3 var sur på tiltalte. Hun 

spurgte tiltalte om han havde misbrugt vidne 1.  Til dette svarede tiltalte: ”ja, jeg har haft samleje med med 

vidne 1”.  

 

Politiet kom. Vidne 3 og vidnet forklarede hvad der var sket. Vidne 1 ville ikke afhøres og ville ikke rigtig 

tale om det. De blev bedt om at komme med i politibilen. Vidne 1 var ret modvillig. De var 3 der kom med 

politiet, vidne 1, vidne 3 og vidnet.  

 

Vidnet havde ingen fornemmelse af tid og sted. Vidne 3havde måske været inde hvor døren var låst. Vidne 

3 kom ikke da døren var låst. Vidne 1 åbnede vist ikke døren selv. Vidne 3 fik vist døren åbnet på et 

tidspunkt.  

 

Hun huskede ikke om der var nogen ude at købe øl eller spiritus på et tidspunkt.  

 

Tiltalte bemærkede til vidnets forklaring, at han i overordnede træk kunne genkende forklaringen, 

men at han ikke mente at Vidne 3 var sur på ham. 

 

Christina Johnsen 


