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Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq ulloq […] 1987 

Advokat Ulrik Blidorf 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfia ulloq 13. 

marts 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. 595/2018). 

 

Piumasaqaatit 

Unnerluusisussaatitaasunit piumasaqaatgineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

atuuttussanngortinneqassasoq.  

 

U pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq.  

  

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut takutinneqarput I1-p assammik allagai.  
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Inuttut atugarisani pillugit unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, juni 2019-imili suliffeqarsi-

manani.  

Tankearfimmi pisortamut tullersortaasimagaluarpoq. Ikiorsiissutinik pineq ajorpoq. Ileqqaak-

kani inuussutigivai angajoqqaaminiillu ikiorneqartarluni. Aappaqarpoq kisianni najugaqatigi-

inngillat. Marlunnik meeraqarpoq. Niviarsiaqqat 6 aamma 8-nik ukiullit.  

 

 

Nassuiaatit 

U aamma ilisimannittut I1, I2 aamma I3 eqqartuussisoqarfimmi siullermeeriffiusumi 

pingaarnertut nassuiaatigisimasamik assinganik nunatta eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaa-

teqarput.   

 

U ilassutitut nassuiaateqarpoq meerarpalunneranut atatillugu imatut isumaqartillugu, P1-ip 

isikkuatigut malugisinnaallugu meeraasoq. Inuusuttoqatiminut naleqqiullugu isikkumigut 

meerarpalunneruvoq. Timimigut perungasuunngilaq. Qassinik ukioqarsorinerlugu naluvaa. 

Ima imertiginngilaq, allaat silaarulluni. Imigassap imersimasami annertussusia 

apeqqutaanngilaq unnummi pineqartumi qanoq eqqaamasaqartigineranut. Nalingin-

naasuunngilaq taama inuusutsigisunik niviarsiaqqanik imeqateqartarnera. Siullerpaajuvoq 

taannatuaallunilu. P1 sinittarfimminiinnikuunngilaq. Sinittarfia pisatsersugaavoq siniffik 

nerriveerarlu. Naluvaa taamanikkut siniffini qeqqaniissimanersoq. Qeqqaniissimanngikkuni 

talerpiata tungaaniissimassaaq. Naluvaa sinittarfini qanoq angitiginersoq. Kisiannili sinittar-

fia inissaqarluarpoq.  

 

Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni, tassa sofami 

issaqatigiissimallutik, P1-illu qanilliivilluni issiasimasoq, nassuiaavoq tamanna ilumoortoq. 

Kajungerinngilaa. Qanoq iliuuseqanngilaq. P1 qasusimagunarlu aamma arlaleriarluni oqar-

poq qiianerarluni. Sinilerpoq. Namminerlu attunngilaa.  

 

Siniffia marluuttariaavoq. Taassumalu saniatigut ataasiuttarissamik siniffimmik peqarluni. 

Naluvaa tamatuma nalaani siniffik ataasiuttariaq tassaniissimanersoq. Suli najukkami tas-

sani ineqarpoq. Sinittarfia arlaannik immikooruteqanngilaq, iigai qaqortuupput. Siniffik ni-

uloqarpoq. Eqqaamanngilaa piffissaq qanoq sivisutigisoq ingerlareersimanersoq I2-p sianer-

figimmani. Tamanna pivoq Ilulissanut arsartunik isiginnaariartilluni, tassa I2-p allaffigim-

mani.  

 

I1 ilassutitut nassuiaavoq, taakkua eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasani tassaasut P1-

ip imminut allannikuusai. P1-ip taakkua allappai SMS-ikkut. Maannakkut taakkua piiar-

nikuuvai. Pisimasoq pillugu P1-ip allaffigivaani Uummannamut aallareernermigut. Aal-
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laqqaammut naluvaat P1 suneqarsimanersoq, tassungalu nukipparujussuit atorpaat. Nammi-

neq ilaavoq politeeqarfimmut nalunaarutiginnikkiartornermi, ullua sunarpiaanersoq eqqaa-

manngilaa.  

 

Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni, tassa U-ip P1 qalianut 

ilaginiarsarisimagaa, tassunga nassuiaavoq tassa taanna eqqaamallugu taamatut P1-ip allaffi-

gisimagaani. Taanna P1-ip ilagisaa ingerlareersoq P1-ip U kisimeeqatigisimavaa. P1-ilu an-

nilaangasimassangatippaa taamaammallu ilaguutiinnarsimassasoq. P1-ip allaffigivaani U-ip 

utsummigut attualaarsimagaani assani iluanut pulatillugu.  

 

Siusinnerusukkut P1-p annilaangagisimavaa arlaannut tatigisaminut oqaluttuarnissani, 

nalugamiuk qanoq pisoqarumaarnersoq. Namminerlu oqaluuttarpaa angajoqqaaminut isortu-

gaqartassanngitsoq. Naluvaa suna P1-ip annilaangigisimaneraa. Tamatumalu kingornatigut 

tamanna pillugu oqaloqatiginikuunngilaa.  

 

P1 pissusilersuutigisartakkamigut takussutissaqanngilaq tamakkua pillugit sallusinnaanera-

nik. Siusinnerusukkut assingusumik pineqarnikuuvoq, taamaattumik eqqumiippallaanngilaq 

makitasaartumik pissuninnera. Siusinnerusukkut sallunikuuvoq aanngaajaarniutit pillugit atu-

isarneq pillugu.  

 

P1-ip allaffigivaai U-imit qalianukaateriarneqarsimalluni. Isumaqarporlu aamma P1 allattoq 

U-ip sivikitsumik atoqatigisimagaani. Alanngaarlugit P1-ip allagai eqqaamasinnaanngilai. 

Ukiorpassuimmi qaangiupput. Pisimasoq pillugu nalunaarutiginnikkami SMS-i politiimut 

takutinngilaa.   

 

Politiinut nassuiaatigisimasaminik ulloq 20. april 2017-imi issuaaffigineqarpoq: Aper-

sorneqartoq nassuiaavoq, påskeferiap ingerlanerani P1 ajaminut/apersorneqartup qa-

tanngutaanut  I2-imut allassimasoq, taassumalu pasineqartoq U siusinnerusukkut inooqatigi-

nikuuvaa, tassa U-ip P1 I3-ilu immini imigassartortissimagai pasineqartullu P1 qalianukaas-

simagaa sivikitsumillu atoqatigisimallugu, tassunga ilisimannittoq nassuiaavoq, taamatut 

oqarsimassalluni. Nammineerluni sms-i takutinnikuunngilaa. Tamanna pillugu aamma P1 

ajaminut allannikuuvoq.  

 

P1 ilassutitut nassuiaavoq, eqqaamanagu unnuk taanna qanoq annertutigisumik imersimaner-

luni. Unnuk taanna sioqqullugu imernikuuvoq. Naluaalu tassani aalakoornerminit suli 

aalakoornerunikuunerluni. Naluvaa ima aalakoortigisimanerluni, allaat silaarusimalluni. I3 

ingerlareersoq eqqaamanngilaa nammineq U-ilu sumiinnerlutik.   
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Issuaaffigineqarluni nassuiaatigisimasaminik, tassa U-i imminut qaninniarsimasoq qalialiaal-

lugu, nassuiaavoq tamanna eqqaamanagu. Imaanngilaq eqqartorusunnginnamiuk, puiguinna-

raaliuna. Naluvaa U-ip usuni utsuminut mangussimaneraa. Eqqaamanngilaa qanoq ililluni 

qalianut pisimanerluni. Allanik eqqaamasaqanngilaq.  

 

I2 ilassutitut nassuiaavoq, P1-ip sms-ikkut allaffigisimagaani allalluni suneqarsimanerminik. 

Aamma tamatuma kingornatigut tamanna pillugu oqaloqatiginikuuvaa. P1-ip tamakkiisumik 

sukumiisumillu oqaluttuarinngilaa qanoq pineqarsimanini. Eqqaamanngilaa qanga P1-ip al-

laffigineraani. P1-ip ilisimannittoq allaffigivaa suneqarsimanerminik. Nammineq Ilulissani-

itilluni allaffigivaani. Eqqaamajuminaatsippaa qanoqqissaaq allaffigineraani.   

 

Siusinnerusukkut ilisimannittup U sivisujaartumik aapparinikuuvaa. P1-ip imminut allatai 

politiinut tunniunnikuunngilai. Utaqqimaarsimavaa angajuni qanoq qisuariassanersoq.  

 

I3 ilassutitut nassuiaateqarpoq, eqqaamanagu qanga P1 ikinngutigilersimanerlugu. 2014-imili 

ikinngutigiilerput. Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni, 

tassa P1 nukillaangajaqqasimasoq, ilisimannittoq nassuiaavoq nukillaangasimasoq imigassaq 

pissutigalugu. P1 sofami marluuttarissami innangavoq. Ilaatigut innangalluni. P1 U-ilu im-

minnut qaninnianngillat. Aammalu isumaqarani imminut qaninniarsimasoq.  

 

Ulloq 27. april 2017-imi politiinut nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni: ”Aper-

sorneqartoq nassuiaavoq nammineq sofami anginerusumi pasineqartoq assiaqatigalugu, P1 

sofami mikinermi artuleqqasoq, tassanngaannaq U-ip apersorneqartoq qanillivaa uppaataasi-

gullu attualaarlugu, assaa peersippaa oqaaseqarani, taamatuullu aamma pasineqartoq 

oqaaseqanngilaq” nassuiaavoq ilumoortoq taamatut politiinut nassuiaasimagami. U-ip 

uppataasigut attualaarpaa. Takusaqanngilaq U Puulimut qaninniarneranik. Nuan-

naaqatigiiginnarput.   

 

Aqaguani P1-ip sianerfigivaani oqaluttuarlunilu nukillaaqqasimalluni atoqatigineqarsima-

nermi nalaani. Atoqatigiissimanermut atatillugu sukumiinerusumik oqaluttuanngilaq. Imatut 

eqqaamaniarsorivaa, P1 oqaluttuartoq tamanna qaliani pisimanerarlugu. Tamakkulu ta-

marmik pisimasut nammineq ingerlareernermi kingornatigut. Naluvaa P1 tippimik imaluun-

niit qipimmik qipeqqanersoq nammineq piffimmiit ingerlagami. Ilisimannittoq ingerlavoq P1 

innangasoq atisaqarlunilu.   

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfita tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Unnerluutigineqartup eqqartuussisuuneqarfimmut pisuunnginnerarneratigut, unnerluussisus-

saatitaasunit pisarialimmik eqqartuussutaasinnaasinnaasumik uppernarsaasiiffigineqanngilaq 

U-ip P1 atoqatigisimaneraa piffissami 10. aamma 11. marts 2007-imi.  
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Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata aalajangiisutut pingaartippaa, P1, U-ip saniatigut piffissami 

tamatumani tamaniissimanera, oqaluttuarisinnaasinnaasimagulu atoqatigiissimaneragaaneq 

ilumut pisimanersoq, aammalu ilisimannittut suliamut paasissutissanik qanillattuutaasin-

naasunik tunniusaqarsinnaasimanatik. Eqqartuussisut maluginiarpaat ilisimannittut I1 aamma 

I2-ip pisimasumut ilisimasaat tunngaveqarmata P1-p SMS-it nassiussaanik, aammalu taanna 

SMS-i ilisimannittut nassuiaataat tunngavigalugit sukumiinerusumik atoqatigiinnermut 

tunngasunik imaqartoq takutinneqarsimanani eqqartuusisoqarfimmut imaluunniit politiinut, 

taannalu maannakkut piiarneqareersimalluni.  

 

Pissutsit, tassa P1-p eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasaminik atoqatigiissimaneq pil-

lugu nassuiaatigisimasaminik akuersinera allatut inerniliissutaasinnaanngilaq. Eqqartuus-

sisuuneqarfiup suliami pingaarutilittut naliliinera malillugu, uppernarsaatit toqqaannartumik 

eqqartuussisoqarfimmut saqqummiunneqartussaapput.  

 

Taamatullu aamma paasissutissat, tassa U-ip I3-ip uppataasigut attualaarinnissimaneranut 

tunngasoq naliliinermi allannguutaasinnaanani.  

 

Tamanna tunngavigalugu U pinngitsuutinneqartariaqarpoq.  

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1, naapertorlugu suliami aningaasartuutit naala-

gaaffiup karsianit akilerneqassapput.  

 

TAAMAATTUMIK  EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U pinngitsuutinneqarpoq.  

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.  

 

***  

 

D O M 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 8. januar 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 164/19 

  

Anklagemyndigheden 
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mod 

T 

Født den […] 1987 

Advokat Ulrik Blidorf 

 

Qaasuitsoq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 13. marts 2019 (kredsrettens sagl.nr. 

595/2018).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom.  

 

T har påstået frifindelse.  

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Der har for landsretten været forevist et af I1 håndskrevet brev.  

 

Om sine personlige forhold forklarede tiltalte, at han ikke siden juni 2019 har haft noget job. 

Han var souschef på tankanlægget. Han får ikke bistand. Han lever af sin opsparing og får 

hjælp af sine forældre. Han har en kæreste, men de bor ikke sammen. Han har to børn. Det er 

to piger på 6 og 8 år.  

 

Forklaringer 

T og vidnerne V1, V2 og V3 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

T har supplerende forklaret, at han med barnlig mener, at han ud fra F1s udseende kunne 

mærke, at hun var et barn. Hun så mere barnlig ud i sit udseende i forhold til andre unge 

mennesker. Hun var ikke så fysisk udviklet. Han ved ikke, hvor gammel, at han troede, hun 

var. Han drak ikke så meget, at han fik blackout. Den mængde alkohol som han havde druk-

ket, har ikke betydning for, hvor meget han kan huske fra den pågældende aften. Det er ikke 

normalt, at han drikker med så unge piger. Det var første og eneste gang. F1 har ikke været i 

hans soveværelse. Hans soveværelse er indrettet med en seng og et lille bord. Han ved ikke 

om sengen stod i midten dengang. Hvis den ikke stod i midten, har den nok stået til højre. 

Han ved ikke, hvor stort hans soveværelse er. Der er god plads i hans soveværelse.  
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Foreholdt sin forklaring til kredsretten om, at de sad sammen i sofaen, og at F1 satte sig tæt 

op af ham, forklarede han, at det er rigtigt. Han havde ikke lyst til hende. Han gjorde ingen-

ting. F1 må have været træt og sagde gentagne gange, at hun frøs. Hun faldt i søvn. Han rørte 

ikke ved hende.  

 

Hans seng er en dobbeltseng. Han havde derudover også en enkeltseng. Han ved ikke, om 

enkeltsengen også var der på daværende tidspunkt. Han bor stadig samme sted. Der er ikke 

noget specielt ved soveværelset, og væggene er hvide. Sengen har ben. Han husker ikke, hvor 

længe der gik inden V2 ringede til ham. Det var mens han var i Ilulissat for at se fodbold, at 

V2 skrev til ham.  

 

V1 har supplerende forklaret, at det hun har forklaret om i kredsretten, er noget, som F1 har 

skrevet til hende om. Det er noget F1 har skrevet til hende via SMS. Hun har slettet beskeden 

nu. F1 skrev til hende omkring hændelsen efter hun var rejst fra Uummannaq. De vidste ikke 

i starten, hvad der var sket med F1, og de brugte en masse kræfter på hende. Det var hende, 

der var med på stationen for at anmelde det, men hun husker ikke nøjagtigt datoen.  

 

Foreholdt sin forklaring til kredsretten om, at T havde forsøgt at tage F1 med op på 1.sal 

forklarede hun, at det var det som hun huskede, at F1 i havde skrevet. Hende, som F1 var 

sammen med, var gået, og F1 var alene med T. Hun tror, at F1 var bange, og at hun af den 

grund var eftergivende. F1 skrev til hende, at T havde befølt hendes skede og stukket sin hånd 

indunder.  

 

F1i havde tidligere været bange for at betro sig til nogen, fordi hun ikke vidste, hvad der ville 

ske. Hun plejede at sige til hende, at hun ikke måtte skjule noget for sine forældre. Hun ved 

ikke, hvad F1 var bange for. Hun har ikke talt med hende om det efterfølgende.  

 

Der er ikke noget i F1is adfærd, der tyder på, at hun kunne finde på at lyve om sådanne ting. 

Hun har tidligere været udsat for noget lignende, så det er ikke mærkeligt, at hun har en ag-

gressiv adfærd. Hun har tidligere løjet om brugen af euforiserende stoffer.  

 

F1 skrev til hende, at T havde forsøgt at bringe hende op til 1. sal. Hun mener, at F1 skrev til 

hende, at T havde haft samleje med hende kortvarigt. Hun kan ikke huske udenad, hvad F1 

skrev. Der er gået så mange år. Hun viste ikke SMS’en til politibetjenten, da hun anmeldte 

forholdet.  

 

Foreholdt sin forklaring til politiet den 20. april 2017: Afhørte forklarede, at i løbet af påske-

ferien havde F1 skrevet til sin moster/afhørtes søster V2, der er tidl. samlever til mistænkte 

T, at T havde fået F1 og V3 til at drikke alkohol hos ham og mistænkte fik F1 op på 1. sal og 
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pleje samleje med hende i et kort tid” forklarede vidnet, at det må hun havde sagt. Hun har 

ikke selv vist sms’en. F1 har også tidligere skrevet til sin moster omkring det.  

 

F1 har supplerende forklaret, at hun ikke husker, hvor meget hun havde drukket den pågæl-

dende aften. Hun havde prøvet at drikke forud for den aftenen. Hun ved ikke, om hun har 

prøvet at være fuldere end hun var. Hun ved ikke om hun har prøvet at være så fuld, at hun 

har fået black out. Efter V3 var gået husker hun ikke, hvor hun og T var.  

 

Foreholdt sin forklaring om, at T gjorde tilnærmelser til hende og tog hende med op på 1. sal, 

forklarede hun, at hun ikke husker det. Det er ikke fordi hun ikke vil tale om det, hun har bare 

glemt det. Hun ved ikke, om T har haft sin penis inde i hendes vagina. Hun husker ikke, 

hvordan hun kom på 1. salen. Hun husker ikke mere.  

  

V2 har supplerende forklaret, at F1 skrev en sms til hende, hvori hun skrev, hvad hun havde 

været udsat for. Hun har også talt lidt med hende om det efterfølgende. F1 har ikke i sin helhed 

mere detaljeret fortalt, hvad hun havde været udsat for. Hun husker ikke, hvornår F1 skrev til 

hende. F1 har skrevet til vidnet, hvad hun har været udsat for. Hun skrev til hende mens hun 

var Ilulissat. Hun har lidt svært ved at huske, hvad der nøjagtigt stod i beskeden.  

 

Vidnet har tidligere været kæreste med T i lidt lang tid. Hun har ikke vist beskeden fra F1 til 

politiet. Hun har ventet på at se, hvordan hendes storesøster ville reagere.  

 

V3 har supplerende forklaret, at hun ikke husker, hvordan hun blev venner med F1. De har 

venner siden 2014. Foreholdt sin forklaring til kredsretten om, at F1 var næsten kraftløs for-

klarede vidnet, at hun var kraftløs på grund af alkohol. F1 lå på 2personers sofaen. Hun lå 

delvist ned. F1 og T gjorde ikke tilnærmelser over for hinanden. Hun mener heller ikke, at 

han gjorde tilnærmelser over for hende.  

 

Foreholdt sin forklaring til politiet den 27. spril 2017: ”Afhørte forklarede, at hun sad på en 

større sofa sammen med mistænkte, hvor F1 sov i sin brandert på en mindre sofa, lige plud-

selig kom T nærmere til afhørte og befølte hende på baller, hvilket fjernede hun hans hånd 

uden at sige noget, ligesom mistænkte ikke sagde noget til hende” forklarede hun, at det er 

korrekt, at hun har forklaret sådan til politiet. T befølte hende på hendes balder. Hun så ikke 

T gøre tilnærmelser over for F1. De morede sig bare.  

 

F1 ringede til hende dagen efter og fortalte, at hun havde været kraftløs, mens der havde været 

plejet samleje med hende. Hun fortalte ikke nærmere detaljer omkring samlejet. Hun husker 

det som om, at F1 fortalte hende, at det foregik på 1. sal. Det hele foregik efter at hun var 
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gået. Hun ved ikke, om F1 havde et tæppe eller en dyne over sig, da hun forlod stedet. F1 lå 

ned, da vidnet gik, og hun havde tøj på.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Mod tiltaltes benægtelse finder landsretten, at anklagemyndigheden ikke har ført det til dom-

fældelse nødvendige bevis for, at T har haft samleje med F1 i tidsrummet mellem den 10. og 

11. marts 2007.  

 

Landsretten har lagt afgørende vægt på, at F1, som ud over T var eneste tilstedeværende på 

tidspunktet, ikke har kunnet redegøre for det påståede samleje overhovedet, og at de øvrige 

vidner ikke har kunnet bibringe sagen nærmere oplysninger. Landsretten bemærker, at vid-

nerne V1 og V2, om baggrunden for deres kendskab til episoden, har refereret til indholdet af 

en SMS, som F1 har sendt dem, og at den pågældende SMS, som efter vidnernes forklaring 

indeholdt detaljer omkring samlejet ikke er blevet fremvist, hverken for retten eller for poli-

tiet, og at den på nuværende tidspunkt er blevet slettet.  

 

Det forhold, at F1 over for kredsretten har forklaret om samlejet og vedstået sig sin forklaring, 

kan ikke føre til et andet resultat. Det er for landsrettens vurdering af sagen essentielt, at be-

viserne præsenteres direkte for landsretten.  

 

Endvidere kan oplysningerne om, at T befølte V3 på hendes balder, ikke føre til en ændret 

vurdering.  

 

På den baggrund vil T være at frifinde.  

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1, betaler statskassen sagens omkostninger.  

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

T frifindes.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger.  

 

 

 

Mette Munck Grønbæk  

 

 


