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Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq […] 

Advokat […] 

 

Eqqartuussisoqarfik Kujalleq siullermik aalajangiisuulluni eqqartuussuteqarpoq ulloq 7. 

marts 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.no. 1220/2018).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarput eqqartuussisoqarfimmi unnerluussut pisi-

masoq 3-mut 7-mullu tunngasoq malillugu eqqartuussuteqartoqassasoq tamatumalu sania-

tigut atuuttussanngortitsisoqassasoq, imaalilluguli immikkut paaqqutarineqartussanngortitsil-

luni eqqartuussut Danmarkimi Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup ataani inissiisarfimmi 

ingerlanneqassanani.  

 

Unnerluutigineqartoq piumasaqaateqarpoq pisimasuni 1-imi, 3-mi, 4-mi, 5-imi, 6-imi aamma 

7-imi pinngitsuutitsisoqassasoq, pisimasoq 2-llu ilaanut pinngitsuutitsisoqassasoq tama-

tumalu saniatigut sakkukillisaasoqassasoq. 

 

Unnerluutigineqartoq piumasaqaateqarpoq mitagaanermut taarsiissutinik suliami pisimasoq 

3-mi I1, suliami pisimasoq 6-imi I10 aamma suliami pisimasoq 7-imi I8 pinngitsuutitsisoqas-

sasoq. 
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Unnerluutigineqartoq piumasaqaateqarpoq suliami pisimasoq 5-imi I6 taarsiivigineqarnis-

samik piumasaqaataanut pinngitsuutitsisoqassasoq, kisianni piumasaqaatip annertussusaa 

akueraa. 

  

Eqqartuussisooqataasut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut paasissutissat  

Pisimasoq 1 pillugu 

Naalunaarutiginninnermik nalunaarusiamit ersersinneqarpoq pisimasoq nalunaarutigi-

neqarsimasoq ulloq 23. marts 2015, piffissarlu pinerluffiusoq tassaasoq ulloq 1. december 

2014. 

 

Døgnrapportimut ilanngussamit 1. januar 2015-imeersumit ersersinneqarpoq, arnap angutillu 

Pisiffik Kujalliup eqqaani aqqusinermi eqqissiviilliornerat pillugu nalunaarummik  politiit 

tigusaqarsimasut nal. 23.01. Allaaserinninnermit ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”… 

Nal. I2 pigaartumut oqarasuaatikkut saaffiginnippoq ilisimatitsissutigalugulu Pis-

iffik Kujalliup silataani arnaq angullu imminnut annersaattut. 

[…] aggersarneqarpoq. 

Tikiunnitsinni inuit marluk naapinneqarput. 

I1 aamma U. Marluullutik qaatusimarpasipput, kisianni politiinik oqaloqateqa-

rusunngillat. I1 aperigakku ikiortariaqarnersoq akivoq oqaloqatigiiginnarlutik. Ta-

marmik marluullutik takuneqarsinnaasunik ajoquserneqanngillat . 

…ˮ 

 

I1 ulloq 2. januar 2015-imi nal. 15.20 misissuisimaneq pillugu Qaqortumi Napparsimmavim-

miit politiinut uppernarsaasiissummit 13. marts 2017-imeersumit ersersinneqarpoq taassuma 

misissuinermi ilisimatitsissutigisimagaa kiinnamigut timimigullu annersarneqarsimalluni. 

Ersersinneqarpoq peqqissaasumit misissorneqarsimasoq, taassumunngalu ilisimatitsis-

sutigisimgaa ulloq taanna nal. 6.00 peeqqaminit kiinnamigut annersarneqarsimalluni aamma 

siutini anneralugit tutsarlussisimallunilu. Timikkut annersartissimanngilaq. Imigassamik sun-

nertisimaartoqarnermik ilisimatitsissuteqartoqanngilaq, Paasissutissaq tamanna tunngavi-

galugu ajoqusernerup pilersimanera angerneqarsimavoq tamatumalu pinerani piffissaq 

oqaatigineqartoq ilimanartutut nalilerneqarsimalluni aamma siutip igaalaasartai ajoqusersi-

manngillat. Ajoqusernerit takuneqarsinnaasut oqaaseqaammit ersersinneqarput : 
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”… 

Isip saamerliup ataa tungujortumik qalipaasernerlussimavoq. Otoskopi: ligge de-

fekt. 

…” 

 

Pisimasoq 2 pillugu 

Nalunaarutiginninnermik nalunaarusiamit ersersinneqarpoq nalunaarutiginnittoqarsimasoq 

ulloq 3. januar 2015 nal. 01.21 aamma nal. 01.00-ip missaani Arctic Cafep eqqaani pisoq 

pisimasoq. Suliap sumut tunngasuunera pillugu ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

ˮ… 

Nalunaarutiginnittoq, matulerisoq[…], pigaartumut oqarasuaatikkut saaffiginnip-

poq ilisimatitsissutigalugulu […] atilik isersimasunik allanik, ilaatigut inooqatimi-

nik, annersaasoq, taamaattumillu politiit aggernissaat kissaatigigitsik. 

…ˮ 

 

Pisimasoq 3 pillugu 

Nalunaarutiginninnermik nalunaarusiamit ersersinneqarpoq pisimasoq nalunaarutigineqarsi-

masoq ulloq 23. marts 2015, pisorlu pisimasoq ulloq  4. januar 2015 nal. 6.00. 

 

Døgnrapportimut ilanngussamit 4. januar 2015-imeersumit ersersinneqarpoq politiit inuk na-

juuteqqunngisaq pillugu nalunaarummik tigusaqarsimasut nal. 7.42. Allaaserinninnermit 

ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”… 

Nalunaarutiginnittoq oqarasuaatikut saaffiginnippoq nassuiaallunilu ernguttami, 

I1, peeraa U illuminnut isersimasoq – nalunaarutiginnittup U arlaleriarluni 

qimaguteqqusaraluarsimavaa, taannali taamaaliorsussimanngilaq. Nalunaarutigin-

nittup maanna tusaasinnaavaa sinittarfimmi perpaluttoqarpaluttoq. 

HRA-KMB aggersarneqarput. Taakunnarput, tassani U I1 sinittarfimmi si-

umorneqarput qipiinnarmik uleqqasut. U illup piginnittuanit iser-

simaqquneqannginneranik ilisimatinneqarpoq, tamannalu taassuma ataqqivaa 

atisalersoriarlunilu anilluni. 

…” 

Nalunaarusiamit 25. marts 2015-imeersumit ersersinneqarpoq, I1 qisuk anaalerut, unner-

luutigineqartup najugaqarfimmiit qimagutsitaanissami tungaanut atorsimasaagooq, politiinut 

ulloq 25. marts 2015 tunniussimagaa. 

 

Takutinneqarpoq I1 assinga, ulloq 23. marts 2015-imi assilisaq. 
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[…], toqukkut qimagunnikuusup, politiinut nassuiaataanit ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”…  

Pisumik ulloq 041115-imi nal. 0742 nalunaarutigisimasaminik aperineqarluni ili-

simatitsivoq makissimalluni, ernguttami I1 qalianiiffianiit nipiliortoqartoq tusaa-

vaa, aamma tusaasinnaavaa suliami eqqaaneqartoq U tassaniippaluttoq, naak pisut 

allat aallaavigalugit erngutartik oqarfiginikuugaluarlugu taanna angerlarsimaffim-

minni tikilluaqqusaanngitsoq aamma angerlaateqqissanngikkaa. 

 

Aperineqarluni ilisimatitsivoq qalianiit nipiliorneq tusaasinnaasimallugu, erse-

qqissarsinnaanngilaali nipliorneq qanoq ittuunersoq, kisianni tusaasinnaavaa I1 U 

qalianiittut. 

 

Ilisimatitsivoq U arlaleriarluni imminniit aneqqusarsimagaluarlugu, susoqanngim-

malli politiinut sianersimalluni qinnuigalugillu U angerlarsimaffimminniit 

qimagutseqqullugu, najuunnera toqqissimanngissutigamikku. 

 

Kingusinnerusukkut anivoq illoqarfiullu tungaanukarluni, politiillu Pisiffik 

”Kujalliup” eqqaani naapippai, politiit tassani unipput susoqarneranillu aperalutik, 

tamanna tunngavigalugu politiit ilisimatitsipput U anisinniarnagu. 

 

Ilisimannittulli siornatigut pisimasut susoqarnersorlu ilisimatitsissutigai aamma 

nammineq iliuuseqartinnagu, immaqa ilungersunartumik, politiit U qimagutsittar-

iaqaraat, tamatumalu kingorna politiit biilerlutik angerlarsimaffiannukarlutik U 

qimagutsippaat. 

 

Ilisimatitsivoq arlaleriarluni maluginartarsimallugu ernguttani I1 tilluusaqartoq, U 

piliaanik. 

 

I1 ”U imminneeqatigigaangagu angerlarsimaffimminni eqqissiviilliorneq arlaleri-

alrtuik misigererlugu ernguttamik U angerlarsimaffimminnut angerlaassisarnissaa 

inerteqqutigaat. 

 

Ilisimatitsissutigaa namminneq sinillutik I1 U 2015-imi 03. aamma 04. januarip 

unnuaani isertissimagaa.  
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Aperineqarluni nakuusernermik nipinilluunniit allanik suliamut soqutiginaate-

qarsinnaasunik tusaasaqarsimanersoq ilisimatitsivoq, taakku nipiliorsimasut, nalu-

aali qanorpiaq, ilisimatitsissutigaa qaliat, ernguttamik angerlarsimaffimminni 

najugaa, qummukarfiginngisaannarlugu. 

…” 

  

Pisimasoq 4 pillugu 

Dispositionsrapportimit 3. januar 2015-imeersumit ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”… 

Akerlianik takuneqarpoq I4 igaffimmi issiavimmi issiasoq. Niaqua unat-

takoorpasippoq aamma siutimi saamerliup tunuani pullanneqarpoq angisuumik 

aappaatalu tunuani mikinermik. Aammattaaq kinaani sumi tamaani pullannerit ar-

lallit takuneqarput, taamatuttaaq aak parngunnikoq. 

…”  

 

I4 […] ulloq 3. januar 2015-imi misissuisimanera pillugu  ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”… 

03-01-2015 11:44: 

Nakuusernerup kingorna unnuaq unitsinneqarpoq. 

Ullaaq manna takuneqarsinnaavoq pullanneq, ingammik kiinaata talerpiatatun-

gaani. Patitsinnermiit tilluusat kisissaanngitsut kimillanneerarpassuillu. Kiisar-

nera pissusissamisuunnguatsiarpoq. Kigutinik ajoqusertoqarsimanavianngilaq. 

Isigisaa pissusissamisoorpoq, tappiutit angeqqatigiipput, kisianni isaata 

saamerliup eqqaa pullappoq. 

Kiinnap saarnginik tarrarsuineq qularnaarlugu napisoqarsimaneranik 

takutitsinngilaq. Sinus aattaqanngilaq. 

…” 

 

Pisimasoq 5 pillugu 

Nalunaarutiginninnermik nalunaarusiamit ersersinneqarpoq nalunaarutiginnittoqarsimasoq  

ulloq 22. august 2016 nal. 8.45, pinerlunneq pisimasoq ulloq 20. august 2016 nal. 15.00-ip 

15.30-llu akornanni, aserorterineq pineqartoq najugaqarfimmi […]  

 

Asseq ajoqusiinerit nalunaarutigineqarnerannut atatillugu assilisaq takutinneqarpoq. 
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Saqqummiunneqarpoq Permagreen Grønland A/S-ip A/S Inissiaatileqatigiiffik INI-mut fak-

turaliaa 21. april 2017-imeersoq, takutinneqarluni iluarsiinermut aningaasartuutit kr. 

4.691,44-simasut.  

 

Pisimasoq 6 pillugu 

Nalunaarutiginninnermik nalunaarusiamit ersersinneqarpoq nalunaarutiginnittoqarsimasoq  

ulloq 23. marts 2018 nal. 11.29, pinerlunnerlu pisimasoq ulloq 28. juli 2017 nal. 5.00-ip 6.00-

illu akornani, nalunaarutiginninneq pinngitsaaliilluni atoqateqarnermut tunngasuusoq piner-

luffillu tassaanerarneqartoq […] 

 

Takutinneqarpoq illup Narsami Nuiarissanut […] assinga, Narsami politiit ulloq 13. april 

2018-imi assilisaat. 

 

Takutinneqarpoq illup Narsami Nuiarissanut […], inissiaq […] assinga, politiit ulloq 4. maj 

2017-imi assilisaat. 

 

Qaqortumi nakorsaanerup aqutsisuusup, [..], oqaaseqaataani 13. april 2018-imeersumi allassi-

mavoq, I10 ulluni 21.- 23. august 2017-imi naartuersissimasoq, ulloq 18. august 2017-imi 

quuani misissugassatut tigusami klamydiaqarnera ulloq 28. august 2017-imi paasineqarsi-

masoq, ullorlu 6. september 2017-imi tamatumunnga katsorsartissimasoq. 

 

Regionslæge […] mailianit 23. maj 2018-imeersumit ersersinneqarpoq unnerluutigineqartoq 

klamydiamut ulloq 14. september 2017-imi katsorsartissimasoq. 

 

Pisimasoq 7 pillugu 

Nalunaarutiginninnermik nalunaarusiamit ersersinneqarpoq nalunaarutiginnittoqarsimasoq  

ulloq 30. oktober 2017 nal. 14.20, pinerlunnerlu ulloq 28. oktober 2017-imi nal. 19-ip 21-llu 

akornani pisimasutut nalunaarutigineqarsimasoq. 

 

I8  30. oktober 2017-imi nal. 16.44 misissortissimanera pillugu Qaqortup Napparsimmavian-

iit politiinut uppernarsaasiissummit 31. oktober 2017-imeersumit ersersinneqarpoq, taassuma 

misissortinnermini ilisimatitsissutigisimagaa pinngitsaalineqarluni atoqatigineqarnerminut 

atatillugu isimigut saamerlikkut tillutsissimalluni. Nappaateqareerneranut takussutissaqan-

ngilaq aamma nalilerneqarsinnaanngilaq ajoquserneqarnermi nalaani arlaatigut sunner-

tisimaarsimanersoq. Missisortinnermini nammineerluni ilisimatitsissutigaa sunnertisimaar-

simanani. Ersersinneqarpoq misissuinermi takuneqarsinnaasut I8 misissortinnermini nassui-

aatigisaanut naapertuuttut aamma qaangiuttussamik kingunipilutsitsissasoq, ataavartuun-

ngitsumilli aamma napparsimanermik nalunaaruteqarnissaq pisariaqanngitsoq. Ajoqusernerit 

takuneqarsinnaasut pillugit oqaaseqaammi allassimavoq: 
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”… 

Misissuinermi takuneqarsinnaapput isimi saamerlermi pullannerit aagialitsiterner-

illu erseqqissut kiisalu ersaani saamerlermi kimillanneq 1 cm miss. 

Uissinnaavoq pissusissamisoortumik. Kiisarnera pissusissamisoorpoq. 

Kiinaata sarnginik napisoqarsimaneranut takussutissaqanngilaq. 

Tappiutai ammalorput assigiimmillu angissuseqarlutik, qaamanermut pis-

susissamisoortumik qisuariartarpoq. 

Siutai ajoquteqanngillat. 

Sorlummigut akornuteqanngitsumik anersaartorsinnaavoq. 

Nalikkaannik misissuineq: ajoqusernernik niuini nalikkaaviniluunniit ta-

kusaqartoqanngilaq. Ameq innarlerneqanngilaq. 

Iluanik misissuinermi vulvami vaginamilu ameraasaq kilerneqanngilaq.  

…” 

 

Takutinneqarpoq I8 assinga, Qaqortumi politiit assiliisuusimallutik ulloq 30. oktober. 

 

I8 truusiinik qasertunik misissuisimaneq pillugu Nationalt Kriminalteknisk Centerip krimi-

naltekniskimik oqaaseqaataanit ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”… 

KT1 (koster nr. 1) – Truusit qasersut (asseq 1-5) 

KT 1 tassaavoq truusit G-strengit bomuldit, meqq. Calvin Klein, angiss. M, 

qasersut. Truusit nalequtaarartaqarput. Truusit tiguneqarnerminni ilaatigut 

eqqartiminnut saaqqapput nungullarsimallutik ipeqarlutillu, nalinginnaasumik 

atorneqarsimarpasittutut. 

… 

Taakkunannga misissuinermi nujamut assingusoq 10 mm miss. takitigisoq taartoq 

(KT 11) nakkarpoq. 

 

Truusit eqartianni annoraaminermi sinaanilu tasisuaartortaani takuneqarput aam-

mit simertiterneeqqat arlallit aammillu serparnerit, maminganiit ingerlasut (asseq 

1). Truusit saavanni maminganni takuneqarsinaapput sinaani tasisuaartortaani 

niutaatalu saavata tungaani sinaa aqqusaarlugu aammik simertitsernerit (KT 12). 

Saavani takuneqarsinnaapput aammik serpalinnerit mikisut pingasut (KT 13) 1,3 

mm miss. diameterillit (asseq 3 aamma 4). Sinaani tasisuaartortaata eqqartiani 

aammik simertiternermik HemDirect atorlugu misissuinermi inuup aavanutulli 

malunniuttoqarpoq. 
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Qaamaneq nalinginnaasoq immikkullu ittoq atorlugit peersamik screenerinermi 

takuneqarput saavata qeqqani nalikkaat nalaat annikitsumik mingutsiterneqartoq, 

nalequtaaqqap tunuatatungerpiartaani truusit naqqanni kiisalu G-strengitaani 

nalequtaaqqap tunuani 3 cm miss. ungasitsigisumi. Fosfatase atorlugu 

mingutsernermik misissuinermi peersatulli malunniuttoqarpoq. 

…”  

 

Takutinneqarpoq I8 truusiisa assingat, Nationalt Kriminalteknisk Centerimi assilineqarsi-

masut ulloq 20. november 2017, takutinneqarlutik takussutissat nassaarineqartut inissisi-

maffiat. 

  

Retsgenetisk Afdelingimiit retsgenetiskimik oqaaseqaammit 24. november 2017-imeersumit, 

fil-ip taaguutaa C2017-17697-1, ersersinneqarpoq misissugassat I8 utsuineersut misis-

sorneqarneranni peersap uumasuaraani sinneruttullu umaasuaraanni dna arnameersoq upper-

narsineqartoq. Takussutissarsineq taamatut ittoq illissap ilorpiaaniit utsuillu paavisa amer-

saanni nassaarineqarpoq. Misissugassami arlaannaaniluunniit peersamik nassaartoqanngilaq. 

 

Retsgenetisk Afdelingimiit retsgenetiskimik oqaaseqaammit 24. november 2017-imeersumit, 

fil-ip taaguutaa C2017-17697-2, ersersinneqarpoq misissugassat I8 tiguneqarsimasut peersap 

uumasaruartaani aamma sinneruttut uumasuarartaasa immikkoortualuttaanni dna-kut ilisar-

naatinit ilimanarsisinneqartoq taakku I8 aamma unner Takussutissarsineq taamatut ittoq illis-

sap ilorpiaaniit utsuillu paavisa amersaanni nassaarineqarpoq luutigineqartumeersuunerat ili-

manarsisinneqanngitsoq. Takussutissarsineq taamatut ittoq illissap ilorpiaaniit utsuillu 

paavisa amersaanni nassaarineqarpoq. 

 

KT 11-mik KT 15-imillu misissuineq pillugu Retsgenetisk Afdelingimiit retsgenetiskimik 

oqaaseqaammit 4. december 2017-imeersimit, fil-ip taaguutaa C2017-17697-3, ersersinne-

qarpoq KT 11 inuup nujaatut isikkoqartoq, kisianni dna-kut misisueqqissaartoqarsinnaan-

ngitsoq. KT 15-imut tunngatillugu, tassani truusit tasisuaartortaasa sinaasa eqartianniit misis-

sugassat qulakkeerneqarsimallutik, ersersinneqarpoq dna annikinnerusoq inummeersuusoq 

taassumalu annertunersaa arnameersuusoq annikinnerlu inummit suiaassusersineqarsinnaan-

ngitsumeersuusoq. 

 

Nassuiaatit 

Suliap suliareqqitassanngortitap suliarineqarnerani nassuiaateqarput unnerluutigineqartoq U  

kiisalu ilisimannittut I1 pisimasoq 1-imiit 3-mut pillugit, I5 pisimasoq  4 pillugu, I10 pisi-

masoq 5 pillugu, I7 pisimasoq 6 pillugu   aamma I8 pisimasoq 7 pillugu.  
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I2 pisimasoq 1 pillugu, I3 pisimasoq 2 pillugu, I4 pisimasoq 4 pillugu, I6 pisimasoq 5 pillugu 

aamma I9 pisimasoq 7 pillugu eqqartuussisoqarfimmut nassuiaateqarsimapput, illuatunge-

riimmi arlaannaalluunniit suliap suliareqqitassanngortitap suliarineqarnerani uppernarsaatitut 

atugassatut killisiueqqinnissamik noqqaassuteqarnikuunngilaq, naleqq. eqqartuussisarnermik 

inatsimmi § 558, imm. 2. 

 

Unnerluutigineqartoq pisimasoq 1 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, unnuk unnuarlu taanna 

imingaatsiarsimalluni. Qaatusimajunnaanngilarli, taamaattumik susoqarnersoq eqqaamavaa. 

Silamukarpoq tassani paasitinneqarluni marluliaqatini I1 allasiorfigisimagaa, tamannalu isu-

maluutigilerpaa. Pisoq oqallisigaat namminerlu nipituumik suaartarpoq aperalunilu qanoq 

eqqarsarnersoq. Erseqqissumik eqaamanngilaa nakuusilernerluni aamma eqqaamaqqissaan-

ngilaa politiit takkunnissasa tungaanut susoqarnersoq. Pisiffiup eqqartuussivitoqqallu 

akornanni oqqapput paaqqinnittarfiullu eqqaani politiit takkupput. Illoqarfimmi ukiortaarsior-

nikuupput. Politiinut attaveqareernermik kingorna illoqarfimmut uterpoq. 

 

Illersuisumit aperineqarluni nassuiaavoq, Sisimiuni inissiisarfimmiinnermini qaammatit 

kingulliit peerariissimallutik. Ulloq taanna aniguimmat ilagiipput. Paasigamiuk allassiorsi-

masoq aappariikkunnaarput. Unnuk taanna anisitaaffimmini tamanna oqaloqatigiissutigaat. 

Ukiup ataatsimiit sivisunerusumik aappariipput. 

 

Unnerluutigineqartoq pisimasoq 2 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, 3. januar 2015 aqaguttoq 

imersimasorujussuulluni, kisianni qaatusimajunnaarsimanani. I1 isigerpiarusungilaani 

aamma taassuma allasiorsimanera nikallungassutigaa.  Arctic Cafép silataani oqallipput nam-

minerlu nipituumik suaartarpoq. Taanna tillunngilaa, kisianni uluaatigut marloriarlugu isap-

paa. Isatsinerit sakkortupput. 

 

Unnerluutigineqartoq pisimasoq 3 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, ilumoortoq I1 unnuk un-

nuarlu taanna pulaarsimallugu. Tamanna I1 pulaaqqusineratigut pivoq. Aappariinnertik ul-

lunilu qaangiuttuni pisimasut eqqartorpaat. Marluullutik qiapput I1 ilaannikkut kamattarpoq. 

Politiit takkummata oqartoqarpoq ingerlasariaqartoq, I1 aataata ersersimaqqunngimmani. 

Taamaattumik qimaguppoq. Politiit qimagutereermata I1 malinnaavoq atsamminukarpullu. 

Naluaa sooq isersimaqquneqannginnerluni. Siullermik nilliaffigineqarluni aneqquneqarmat 

I1 aneqqunngilaa. Kunissuupput allamillu pisoqanngilaq. 

 

Sanilliussivigineqarluni politiit takkummata qipiup ataaniissimasut ilumoornerarpaa 

siniffimmi innangasimallutik ikiaqutaannallutik truusiinnaallutillu. Tukkoqatigiittussaaga-

luarput. I1 unnerluutigineqartumik arlaleriarluni aggersaasuuvoq oqaloqatigiissagamik. 

Taamanikkut aqagutaarpoq. 
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Illersuisumit aperineqarluni unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, eqqamanagu qanga takkun-

nerluni. Unnuakkut taakanngaanniit anivoq, tamanna erseqqinnerusumik oqaatigisin-

naanagulu. I1 unnerluutigineqartup atsaani, kisimi isersimasumi, tukkuvoq. Atsaani atoqatigi-

inngillat. 

 

Eqqaamanngilaa kina politiiniit takkunnersoq. Isumaqarpoq […] atilik [...] atilik takkuttut. 

Taakkua takkummata I1 ajunngilaq illakusupporlu, ilupaqutaannaagaamimmi. Ilisimatinne-

qarpoq isersimanissaa kissaatigineqanngitsoq, tamatumali saniatigut politiit oqaloqatiginngi-

lai, taakkualu ingiaqatigalugu ingerlatiinnarpaat. Aamma I1 oqaloqatiginngilaat, ingia-

qatigingajallugumi ingerlapput. 

 

Eqqaamanngilaa qanga paasinerlugu pinngitsaaliilluni atoqateqarnermut nalunaarutigi-

neqarsimalluni. Imaasinnaavoq 12. august 2015-imi killisiorneqarami tamanna paasigaa. 

Tamatumunnga atatilliugu tigusarineqanngilaq. 

 

Unnerluutigineqartoq pisimasoq 4 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, I4 anisissimallugu I4 

qaninniarnera nuannarinnginnamiuk.I4 niaquatigut ajappaa. Imaanngilaq tamanna uppissuti-

gigaa. I4 tiguaa annikkiartorlugulu inissiamiillu silammut ajappaa. 

 

Kingorna fiisterneq ingerlaqqippoq, annersartittoqarneranik oqartoqarnissaata tungaanut. 

Takunngilaa kina tassanngaanniit arpalluni qimagunnersoq  . 

 

Illersuisumit aperineqarluni nassuiaavoq,I4 anisitsinnagu qaatusimajunnaarsimasinnaanani. 

Unnuk taanna hashitornikuuvoq. Hashitorlunilu imerneq nalinnaatinngilaa, kisianni taakku-

ninnga tamatigut ataatsikkoortitsisanngilaq. 

 

Unnerluutigineqartoq pisimasoq 5 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, najugaqarfimmi issuttuun-

neqarluni itersarneqarsimalluni. Sumiinnini tupaallaatigaa, isumaqaraluaramimi allamiilluni. 

[…] kamappoq annersaaniartutullu isikkoqarluni, taamaattumik unnerluutigineqartoq immi-

nut illersorpoq. Kiap annersarneraani eqqaamanngilaa, kisianni qinngamigut aappoq. 

Toqqaannaq Suluaqqamukarpoq sinilerlunilu. Unnuk taanna imernikuuvoq, kisianni 

taakanngaanniit anigami eqqaamavaa. Ingerlagami isumaluppoq, qinngamigut aakkami aaru-

jussuarluni.  

 

Illersuisumit aperineqarluni unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, inissiamiit kisimi inger-

lasimalluni. Nalulluinnarpaa qanoq igalaat innarlerneqarsimasut. Nangikkiarnermut ata-

tillugu unnukkut tamanna pivoq aamma ingerlammat simiittoqanngilaq. Eqqaamanngilaa 

qanga taakanngaanniit ingerlanerluni, kisianni qaammangajalersuuvoq. 
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Unnerluutigineqartoq pisimasoq 6 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, Narsami il-

loqarfimmeereernermik kingorna imminermini imersimallutik. I10 igaffimmiipput, tassani 

I10 eqissimaneqarpoq ilaannikkullu kunissuuttarput. Ilatik innarmata ineeqqaminut iserput 

tassanilu taanna atoqateqarusuppoq. Taanna unitsitsinngilaq imaluunniit aniniarsarinani. 

Tamarmik imingaatsiarnikuupput, kisianni isernissamik tungaanut eqqaamasaqaqqissaarpoq, 

aammalumi kingornatigut isersimanerminni. 

 

I10 siornatigut atoqatigiinnikuupput, naak taanna peeraqaraluartoq. Imerniartarfimmiitillutik 

ilagiinnissartik isumaqatigiissutigaat, pingasummi Narsamut tikissimasut unnuiffissaqanngil-

lat. Ullaakkulli I10 allaqatigilerpaa. Ualikkut takkupput Assiviup aallartinneqarnera takusar-

lugu. Taamaattumik neqeroorfigai unnuisinnaasut. I10 ajorpasinngilaq. Atoqatigeereeramik 

innarput tutillutillu sinipput, taanna matup eqqaani silarliulluni innangavoq nikittanngilarlu. 

Tamarmik peqanngitsut iterpoq, I10 allassimavoq Qaqortumukarsimallutik. Nammineq al-

lappoq utissanersoq taannalu allappoq tamanna nalullugu. Tassa kingusinnerusukkut atta-

veqaqatigiinnerat taannatuaavoq. 

 

Illersuisumit aperineqarluni unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, I10 pingasut-sisamariarluni 

atoqatiginikuullugu, peeraqarneratalu nalaani tamarmik pisimasut. Akuttulaartumik 

atoqatigiittarput, kisianni kingulliit marluk piffissap tungaatigut imminnut qanipput.  

 

Politiinut oqaluttuarpoq sms-eqatigiissimallutik, kisianni qinnuigineqanngilaq oqarasuaatini 

angallattagaq tunniutissagaa imaluunniit attaveqaqateqarsimanini takutissagaa. Politiit qin-

nuiginikuuai attaveqaqatigiissimanertik misissussagaat. 

 

Unnerluutigineqartoq pisimasoq 7 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, unnukkut imersimalluni 

tamarmillu imingaatsiarsimallutik. Aamma kisimiitsilluni hashitorpoq. Unnuup ingerlanerani 

qaatusimajunnaallatsiarpoq. I8 oqaloqatigaa, taassumalu qaniniarfigaa. Anartarfimmi pu-

jortartarfimmiluunniit oqaloqatigiinnerlutik eqqaamangilaa. Tulliullugu eqqaamasaa tassaa-

voq taassuma I9  oqaqqunngikkaani. Nalulluinnarpaa suna oqaatigissannginnerini. Qaninni-

arnerit tassaapput taassuma imminerminik oqaloqatiginninnera aamma akileriillutik is-

siapput. Aamma taassumannga attuuatippoq. Politiinut 31. oktober 2017-imi nassui-

aatigisimasaminik sanilliussivigineqarluni, nassuiaasimanerarneqarluni ilisimatitsisoq un-

nuup ingerlanerani wc-liarniarsimalluni. I8 ingiaqatigalugu taqqamunnaqatigaa, tassanilu 

taanna oqarfigaa qamunnarta, tassa wc-iusorisaminut”, nassuiaavoq tupaqqanini pissutiga-

lugu eqqaamanagu qanoq nassuiaasimanerluni. I8 malinneqartoq. Siullermik kunissuutinngil-

lat, sunerlutillu eqqaamanngilaa. Silami siusinnerusukkut kunissuutigunarput. Niuata qulaa 

taassuma nissuminik attuuavaa. Aamma eqippaa namminerlu taanna illikartippaa. Nammineq 

taanna qaninnianngilaa, nuannarinngilaalu I9 qatanngutimi uikorimmagu. 
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Illersuisumit aperineqarluni nassuiaavoq, nalullugu qanoq I8 isimigut tilluusersimanersoq. 

Taassuma qanittuaniikkami taanna taamatut isikkoqanngilaq. Baarimiitilluni tillutseriasaar-

poq, taamatuttaaq oqartoqarluni I8 pinngitsaaliilIuni atoqatiginnissimasoq. Tamatumalu 

kingorna anisitaavoq. 

 

I1 pisimasoq 1 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, maanna erseqqissarsinnaanagu aappar-

iinnerminni suut ajunngitsuusarsimasut suullu ajortuusarsimasut. Aappariinnerat ajorpoq, ta-

mannali maannakkut erseqqissarsinnaanngilaa. 

 

Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasaminiit annertunerusumik eqqaamasaqanngilaq. 

Eqqaamanngilaa sooq pisimasup 1. januar 2015-imi pineraniit qaammatit pingasut qaangiun-

neranni nalunaarutiginnissimalluni. Naluaa tamanna unnerluutigineqartumut ersineranik pis-

suteqarnersoq. Eqqaamanngilaa qasseriarluni isattartinnerluni. Tutsarlussinikuuvoq. 

Nakuusernermut suna pissutaanersoq nassuiarsinnaanngilaa. Eqqarsanngilaq aalajanger-

siamasumik aappariillutik, taamaattumik allamik ilaqarsimanini ajornartorsiutitut isiginngi-

laa, tamannalu allasiornertut taarusunngilaa. Politiinik ulloq taanna attaveqarneq eqqaaman-

ngilaa. Unnerluutigineqartup eqqartuussivimmi najuunnera ajornartorsiutiginngilaa. 

 

Illersuisumit aperineqarluni nassuiaavoq, ajoqusernini Qaqortup Napparsimmaviani taa-

maallaat misissorneqarsimasut. Ukiut marluk sinnerlugit Danmarkimi najugaqarnikuuvoq. 

Pisariaqassappat misissisortissaaq . 

 

Ilisimannittoq pisiamsoq 2 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, Arctic Café pisimasoq aappaaniit 

eqqaamanerunagu. Maanna eqqaamanngilaa Arctic Cafémiinnerluni. Eqqaamalaarpaa an-

nerdsarneqarluni, kisianni eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisaminut naleqqiullugu itisili-

inerusinnaanngilaq. Eqqaamasaa tassaavoq taanna ataasiaannarnani annersaasoq. 

 

Eqqaamasai malillugit unnerluutigineqartoq isumaqarpoq aappariillutik, tamannali nam-

mineq taamatut paasinngilaa. Aappariinnertik piviusutut isiginngilaa. 

 

Illersuisumit aperineqarluni nassuiaavoq, unnerluutigineqartup marluliaqataa atoqatigini-

kuullugu. 

 

Ilisimannittoq pisimasoq 3 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, pinngitsaaliilluni atoqatigi-

neqarnermut atatillugu 4. januar 2015-imi susoqartoq eqqaamasaqarfiginagu. Oqaloqatfgiis-

sutigeriinngilaat taanna aggissasoq. Unnerluutigineqartoq arlaleriarluni sianerpoq oqarlunilu 

aggerusulluni. Illumi susoqarnersoq eqqaamarpianngilaa, kisianni atoqatigiinngillat, nam-

mineq piumasutsiminiunngitsoq. Naaggaarniarsarivoq, taamaassimassaaq. Naaggaarami 

susoqarnersoq eqqaamanngilaa. Annersarpaa, eqqaamanngilaali siorasaarneraani. Tamanna 
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annikitsualuttortai ilanngullugit eqqaamanngilaa. Eqqaamavaa tillutsilluni isattartillunilu. 

Atoqateqarnermut atatillugu eqqaamavinngilaa taanna qanoq iliornersoq. Eqqaamanngilaa 

politiit isersimasut imalunniit pisoq qanoq inerneqarnersoq. Aatakkumini sinippoq. Disposi-

tionsrapportimik 25. marts 2015-imeersumik ilisimatinneqarluni, tassani allassimalluni 

anaalerut qisuk tunniussimagaa tamanna eqqaamanngilaa. Unnerluutigineqartoq pisimasuni 

1-3-mi pisoqarneranut allaaserineqartunut atatillugu qisummik anaalerummik atuinersoq     

eqqaamanngilaa. Asseq 3-mik takutitsivigineqarluni ajoquserneq eqqaamanngilaa 

 

Døgnrapportimut ilaliussamik 4. januar 2015-imi nal. 7.42-meersumik ilisimatinneqarnermi 

kingorna illersuisumit aperineqarluni nassuiaavoq, tamanna eqqaamanagu. Politiit takkun-

neranni ajoqusernini eqqartuussisoqarfimmi oqaluttuarinikuuai. Tamatuminnga aperineqan-

ngilaq, naluaa sooq. Aannerluni eqqaamanngilaa.  

 

I5 pisimasoq 4 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, qaninniarnerit eqqartuussisoqarfimmi oqalut-

tuarinikuusani eqqaamanagit. Fiistilermata I4 qaninniarpoq, tamannalu ingasatsikkiartuinnar-

poq, Taamaattumik unnerluutigineqartoq aperaa ikiuukkusunnersoq. Unnerluutigineqartoq 

isumalulerpoq aperivaalu I4 tikkuarsinnaaneraa, taavalu unnerluutigineqartoq ingerlavoq. 

Nammineq imernini nangippaa patittaarpalunnerillu tusaaleriasaarpai, soorlu assak amermut 

tukkaangat. Taamaattoqaannarmat anillappoq takuniarlugu sunaanersoq. Nipil-

ersortoqarpallaanngilaq, taamaattumik nipitunersoq oqaatigisinnaanngilaa, kisianni erseqqip-

poq. I4 igaffimmi kissarsuutip eqqaani issiavoq, unnerluutigineqartup saniani nikorfalluni as-

sani isivillugu taanna patittarpaa, Naluaa I4 ingerlanersoq, namminermi ingerlapallappoq 

isersimanissani nuannariunnaaramiuk. Anillammat allanik igaffimmiittoqarpoq, kisianni un-

nerluutigineqartuuvoq I4 saavani nikorfasoq annersaallunilu, taassumami ilisimannittoq 

takunngilaa. I4 uluai aappalupput, aammilli takusaqanngilaq. Unnerluutigineqartoq tamanna 

pillugu oqaloqatiginikuunngilaa. Sanilliussivigineqarluni politiinut  4. juli 2016-imi nassui-

aatigisimasaminik, nassuiaanerarneqarsimalluni ”sivitsulaarmat I4 ingerlasimasoq, tassanilu 

takusimagini […] I4 malikkaat. […] kamassaarneqarani I4 Blok J-ip majuartarfeqarfiani 

najuartarfikkut ammut isimmikkaa majuartarfitsigut nakkakattartillugu”, tamanna tusar-

simanerarpaa namminerli takunikuunagu. Sanilliussivigeqqinneqarluni nassuiaasimasoq  ”af” 

eqqaamanngilaa. 

 

I10 pisimasoq 6 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, isumassarseriataarlutik Narsamu-

karsimallutik. Tamanna I7 […] isumassarsiaraat namminerlu Narsamukarusuppoq. 

Eqqaamanngilaa tamanna sioqqullugu unnerluutigineqartoq ulloq taanna atta-

veqarfigeqatigisimanerlugu. Nalunngilaa unnerluutigineqartoq Narsamiittoq. Narsamut ti-

kikkamik pisuttuarput ikinngutaalu najugaqarfimmukarput, ilaavorlu. Unnerluutigineqartoq 

ullup ingerlanerani naapippaa, immminnut ilassillutik. Taanna illumiinnerminni qaninniar-

poq. Unnerluutigineqartumit orninneqarpoq oqarfigitillunilu, qanoq eqqaamanngisaminik. 
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Taanna nalaasaarfimmut, pingitsaaliilluni atoqatiginninnerup piffianut, ilisimannittup issiavi-

gisaanut ingippoq. Qaninniarnerit illup iluani pipput. Oqaluppallaanngillat, nammineq nipaat-

torujusuuvoq. Unnerluutigineqartup oqaluunniarneraani eqqaamanngilaa. Immiaar-

arsereeramik ikinngutini ilatigineruai unnerluutigineqartorlu ilaavoq. I7 sinilermat sanianut 

innarpoq. Unnerluutigineqartup ilisimannittoq nusullugu piumanngitsoq sinittarfimmut 

eqquppaa. Uneqquaa. Naluaa I7 iternersoq. Ineeqqami matu matuaa atisaarjarniarsaralugulu, 

namminerlu uneqquaa. Ingerlaannarpoq. Taamatut pisoqarnerani nammineq uninngaannar-

poq. Oqaaseqarnersoq eqqaamanngilaa. Annersanngilaa siorasaarnagulu, kisianni aalajanger-

lugu tigummivaa. Ineeqqami atoqatigiipput. Kingornatigut taanna sinilerpoq namminerlu 

atisalersorpoq I7 itersarniarsaralugu. Iluatsinngimmat I7 angajulliuneq 1995-ernisaq or-

nippaa. Taamaalinerani nuanniilliorpoq. Tamannali eqqartunngilaa.Illumut uteqqinnissani 

anilaangagaa. Unnerluutigineqartoq ingerlaannangajak sinilerpoq. 

 

Mappemik assinik imalimmik takutitsivigineqarluni illu taannaanerarpaa. Illup assinginik 

takutitsivigineqarluni takutippaa sumunnaanneqarsimanerluni. 

 

Taama kingusitsigisukkut nalunaarutiginninneranut pissutaavoq puiguiniarnikuunera aamma 

isumaqarluni upperineqassanani. 

 

Sinittarfimmut nutsummani iperartinniarluni iliuuseqarsinnaanngilaq. Eqqaamanngilaa 

qanoq tigummineraani. Aamma sinittarfimmi iperartissinnaanngilaq. Inimi paffiisigut tiguaa 

tassanilu naaggaarpoq kinguneqanngitsumik. 

 

Illersuisumit aperineqarluni nassuiaavoq, Narsaliassallutik isumassarseqatigiissimallutik. I7 

nassuiaatigisimasaanik sanilliussivigineqarluni uparuaatissaqarfiginngilaa. 2015-imiunngik-

kuni 2016-imi unnerluutigineqartoq ilaginikuuaa. Taamanikkut peeraqarpoq. 

 

Pinngitsaaliilluni atoqateqarnermut atatillugu klamydiamik tunillanneqarpoq. Peeraata 

aallaqqaammut upperinngilaa tamannalu oqqassutigaat. Paasivaat naartunerani pisoq pisi-

masoq. 

 

Immaqa qaammatialuit sioqqullugit sms-eqatigiissinnaasimapput, erseqqinnerumik 

oqaatigisinnaanagu.  

 

Sinittarfimmi pinngitsaaliilluni atoqatiginninnermi kjolia peerniarsarivaa, namminerlu 

naaggaarpoq. Allinngortinneqarluni innartinneqarpoq, tassanilu aalajangerlugu tigummivaa 

atoqatigalugulu. Unnerluutigineqartup qaavanut pivoq. Inermat nammineq qialerpoq, inger-

laannarli sinilermat ingerlavoq. 
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Nalunaarutiginninnissani sioqqullugu ikinngutini oqaloqatigai. Naluaa tamanna 

nalunaarutiginninnermut qanoq qanitsigaluni pinersoq, ingerlaannaq I7 1995-ernisaq 

oqaluttuuppaa.  

 

Eqqaamaanngilaa unnerluutigineqartup pakkusimaneraani. Atoqatigiinnerup nalaani kunis-

suunnerlutik eqqaamanngilaa. Ilisimagaluarpoq. Unnerluutigineqartoq kunissuisuuvoq, paar-

lattuaniunngitsoq. Nammineq pinngitsuusaarpoq. 

 

I7 pisimasoq 6 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, Nipituut festivali eqqaassanngikkaanni 

pilersaaruteqarsimanatik. Ukuupput [..], I10 namminerlu. Sumi sinissallutik pilersaaruteqan-

ngillat. Naluaa I10 unnerluutigineqartorlu attaveqatigiissimanersut imaluunniit ilisarisima-

reernersut. 

 

Nipituut-festivalimut atatillugu naapipput. Suna oqaloqatigiissutiginerlugu naluaa. Nu-

annisaqatigiipput. Nipilersuutinik tusarnaareeramik imerniartarfiliarput, tamatumalu 

kingorna najugaqarfimmukarput. Najugaqarfik eqqaamanngilaa, kisianni taanna unner-

luutigineqartup inigaa. Nangikkiarnissaat siunertaavoq, imerpiarnikuunnginnamimmi. I10 

unnerluutigineqartorlu akunnerminni  qanoq innersut eqqaamanngilaa, kisianni oqaloqatigiip-

put. Ilisimannittup takutippaa unnerluutigineqartup I10 qanoq tigumminninnera takusani. 

Naluaa suna siunertaanersoq: nammineq sinilersimavoq, taamaattumik naluaa kingusinneru-

sukkut susoqarsimasoq. Taamaallaat inimiittut takuai, tassani unnerluutigineqartup I10 

eqeqqavaa. I10 tamatumunnga atatillugu ajortoqarpasinngilaq. Tigumminninneq gangimi 

pivoq, namminerlu inimiippoq erseqqissumilli takusinnaallugit.  

 

Iterpoq I10 nal. tallimat missaani ingerlarusummat. Taamaalinerani ajungippasittorujussuu-

voq. Siullermik paasinngilaa qanoq pisoqarsimasoq. Ullut arlallit qaangiunneranni tamanna 

paasivaa. […] susoqarsimaneranik oqaluttuutsippoq, Taassuma ilisimannittoq aperaa 

paasisaqarsimanersoq. Tassani paasivaa I10 pinngitsaalineqarluni atoqatigineqarsimasoq. 

 

Tamarmik imerpallaarnikuunngillat. 

 

Illersuisumit aperineqarluni ilisimannittoq nassuiaavoq, festivaalip kingorna imerniartarfim-

miilluni unnerluutigineqartoq naapissimallugu. Qaqortumut ingerlaarnertik qanoq siv-

isutiginersoq eqqaamanngilaa. Ingerlaarnermik nalaani I10 oqaloqatiginngilaa. Ingerlaarneq 

tamaat ilagiipput taannalu ajunngitsutut nalilerpaa. Ingerlaarnerup nalaani oqaloqateqanngi-

laq. 

 

Inissiami immikkut ittunik tusaasaqanngilaq.  
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Nipituut takusarlugit Narsaliarnissaq CI10 isumassarsiaraa.  

 

I8 pisimasoq 7 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, Rock Housemukartinnani angerlarsimasimal-

luni. Sioqqutiusallutik fiisterput, unnerluutigineqartoq ilaalluni. Oqaloqatigiipput, immaqa 

inuusuttuunertik pillugu. Tiinganiaqatigiinngillat. Rock Housemi fiisterput. Unnerluutigi-

neqartoq oqaloqatiginngilaa, taamatuttaaq unnuup ingerlanerani kunissuutinngillat. 

 

Anartarfimmiilluni taassumannga malinneqarpoq, tamatumalu kingorna pinngitsaaliilluni 

atoqateqarneq pivoq. Taanna anarfimmut isivilluni malinnaavoq, unnerluutigineqartullu matu 

matuaa. Tulleriinneri eqqaamanngilai, kisianni usuni milutsinniarsarigaluarpaa, taamatuttaaq 

atoqatigaa. Timini atorlugu aniniarsarigami tillutsippoq. Taanna assersuiniarsarivoq tassanii-

ginnartillugulu. Niaqua tiguaa nalikkaamminukartillugulu. Usua oqummiarnerlugu 

eqqaamanngilaa. Naluaa itikkut atoqatiginninnersoq. Tamanna sioqqullugu atisai kivilerpai. 

Eqqaamanngilaa usua maluginerlugu. Toqqissimanngilaq, aammami imingaatsiarnikuugami, 

taamatuttaaq unnuup ingerlanerani qaatusimajunnaatsiartarami. I9 taamanikkut aapparaa un-

nullu taanna ajunngeqaat. Pisoq qianngarmi oqaluttuaraa taannalu kamalerpoq unnerluutigi-

neqartorlu annersarlugu. Nammineq isimi saamerliup ataatigut ataasiarluni annersinne-

qarpoq. 

 

Illersuisumit aperineqarluni nassuiaavoq, qaninniarsimanerarluni unnerluutigineqartup nas-

suiaatigisimasaa ilisarisinnaanagu. Qaqugukkulluunniit issiaqatigiinngillat. Angerlarsi-

maffimmi sanileriillutik issiapput. Nissuni taassuma niuanut qaqugukkulluuniit tagiartuutin-

ngilaa, Arnat anartarfianiippoq aamma angutit anartarfianut malinngilaa. 

 

Erseqqissumik eqqaamanngilaa qanoq anartarfimiit aninerluni, ilaatigut imigassamik sunner-

tisimanini pissutigalugu ilaatigullu piffissap ingerlasimanera pissutigalugu. 

 

I9 kingusinnerusukkut tapersersorneqarpoq. 

 

Inuttut atukkat 

Unnerluutigineqartoq inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, pingasunik paneqarluni, taakkun-

annga angajulleq attaveqarfivallaartarnagu. Ilai ataasinngornikkut, pingasunngornikkut, talli-

manngornikkut sapaatikkullu oqaloqatigisarpai. Anaanaat isumaqatiginikuuaa katsorsartis-

salluni, taamaalillutik aappariileqqinniassagamik. Atornerluinerminut assigiinngitsunut 

katsorsartikkusuppoq. Kingullermik inissiisarfimmiit anigami katsorsartinniarsarivoq. Kom-

munimut ikiortissarsiorpoq, Qaqortumilu iluatsitsinngilaq, Taamaattumik Narsamut nuunni-

arsarivoq. Pisortaqarfiit assigiinngitsut akornanni miloriussorneqartutut misigisimavoq. Taa-

maattumik ikiorneqarnissaminik neqeroorfigineqarnikuunngilaq. Savaatilittut ilinniarnikuu-

voq. Lastbiilinut mekanikerinngornissaminut karakterii appasippallaarput. 
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Tigummigallagaaneq 

Unnerluutigineqartoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata suliamik suliaqarnerani tigummigal-

lagaavoq. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

 

Pisuunermik apeqqut 

Pisimasoq 1 pillugu: 

I1 nassuiaata toqqammavigalugu, sanilliunneqarluni I2 eqqartuussisoqarfimmut nassuiaataa, 

nunatta eqqartuussisuuneqarfianut uppernarsaatinik saqqummiussinerup kingorna upper-

narsineqarpoq unnerluutigineqartoq  1. januar 2015-imi I1 oqqateqarnerminut atatillugu taas-

suminnga isattaasimasoq, taamatuttaaq taanna nunamut marloriarlugu uppitissimagaa. Ta-

manna aamma taperserneqarpoq peqqinnissaqarfiup politiinut uppernarsaasiissutaanit, 

Qaqortup Napparsimmaviani 2. januar 2015-imi nal. 15.20 misissuineq toqqammaviaglugu 

sananeqarsimasumit, ersersinneqarluni isip saamerliup ataa tungujortinneqartoq 

ajoqusernerlu mikisoq. 

 

Taamaattumik unnerluutigineqartup pisimasumi tamatumani eqqartuussisoqarfimmi unner-

luussut naapertorlugu pisuutinneqarsimanera isumaqataaffigineqarpoq. 

 

Pisimasoq 2 pillugu: 

Unnerluutigineqartoq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani eqqartuussutissamik isumaqatigiinni-

uteqarnermi nassuiaavoq, I1 Arctic Cafemiinnerminnut atatillugu marloriarlugu isas-

simallugu. Unnerluutigineqartup I1, I3 issiaqateqartumut, qanoq saaffiginnissimanera tas-

sanilu I1 kiinaatigut marloriarluni tilluisimanera pillugu I3 nassuiaataa toqqammavigalugu 

aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfianut uppernarsaatinik saqqummiussinerup kingorna up-

pernarsarneqarsorineqarpoq unnerluutigineqartoq unnerluussut naapertorlugu nakuuserner-

mut pisuusoq.  

 

Taamaattumik unnerluutigineqartup pisimasumi tamatumani eqqartuussisoqarfimmi unner-

luussut naapertorlugu pisuutinneqarsimanera isumaqataaffigineqarpoq. 

 

Pisimasoq 3 pillugu: 

I1 unnerluutigineqartullu nassuiaataat, […] politiimut nassuiaataanit taperserneqartut, naap-

ertorlugit tunngaviutinneqarpoq unnerluutigineqartoq 4. januar 2015-ip unnuaani I1 naju-

gaqarfimmi Qaqortumi [...]-imiittumi. Taakaniinneranut pissutaasut pillugit assingi-

inngitsumik nassuiaateqartoqarpoq, kisianni I1 nassuiaataa naapertorlugu tuunngaviutinne-
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qarpoq taassuma mappiussimagaa, Susoqarnera pillugu assigiinngitsunik nassuiaate-

qartoqarpoq, kisianni […] nassuiaataa naapertorlugu tunngaviutinneqarsinnaavoq ima anner-

tutigisumik perulluliortoqarmat politiit aggersarneqarsimasut unnerluutigineqartup 

qimagutsinneqarnissaa siunertaralugu. 

 

I1 unnerluuigineqartumit pinngitsaalineqarluni atoqatigineqarsimanerminik anssuiaataa 

qularnartinneqarpoq, ilaatigullu pisup qanoq ingerlarpiarsimanerannut tunngatillugu 

ataqatiginngitsuulluni, nassuiaataalu kisiat tunngavigalugu unnerluutigineqartoq I1 4. januar 

2015-ip unnuaani atoqateqarsimannginnerartup taassuminnga pinngitsaaliilluni 

atoqatiginnissimaneranut aeqqartuussinissamut pisariaqartumik uppernarsaateqartoqarsiman-

ngilaq. Naliliinermi ilanngunneqarportaaq I1 unnerluutigineqartorlu, politiit taakani-

inneranni, siniffimmi innangaqatigiissimasut, tamatumunngalu atatillugu arnaq 

oqaaseqarsimanngitsoq aammalu pinerluttoqarsimaneera pissutsinit ersersinneqanngitsoq.   

 

Taamaattumik oqaatigineqartut pissutigalugit unnerluutigineqartoq pisimasumi tamatumani 

pinngitsaaliilluni atoqatiginninnermut pinngitsuutinneqarpoq.  

 

Pisimasoq 4 pillugu: 

I4 najugaqarfimmi naapinneqarsimasoq pillugu dispositionrapportimi paasissutissat 

toqqammavigalugit, sanilliunneqarlutik I4 ingammillu I5 nassuiaataat, unnerluutigineqartup 

I4 inissiamiit qanoq qimagutsitsisimanerminik kingornatigullu I4 inunnit kikkuugaluarner-

sunit silami nakuuserfiginninnerannik politiinullu uppernarsaasiissummi allassimasutut 

ajoqusertinneranik takunnissimanerminik nassuiaataa tunuartinneqarpoq. 

 

Matuma kingorna tunngaviutinneqarpoq I5 unnerluutigineqartoq oqarfigisimagaa I4 

paamissaarneqartutut misigaluni, taavalu unnerluutigineqartup I4, igaffimmiittoq, atta-

veqarfigisimagaa. I4 eqqartuussisoqarfimmut nassuiaatigisimasaa toqqammavigalugu, sanil-

liunneqarlutik ajoqusernerit politiinut uppernarsaasiissummit ersersinneqartut, tunngaviutin-

neqarpoq unnerluutigineqartup I4 kiinaatigut ataasiarluni tillussimagaa naavisigullu ataasiar-

luni, akerlianilli uppernarsarneqanngilaq unnerluutigineqartup I4 naavisigut isimmissimagaa. 

Unnerluutigineqartup I4 nakuusersimanera taperserneqarpoq I5 patitsinertut ittunik nipinik 

igaffimmiit tusaasaqarsimaneranik, taassumalu takusimavaa unnerluutigineqartup kisiartaal-

luni EI4 eqqaani nikorfasoq tassanilu isattaraa, taamatuttaaq maluginiarsimavaa I4 kiinaa aap-

pillersimasoq.  

 

Pissutsit taamaatsillugit unnerluutigineqartup nakuusernermut pisuutinneqarsimanera ta-

perserneqarpoq, taamaattorli qulaani oqaatigineqartutut annertussusilimmik, tassa kiinnakkut 

ataasiarluni tilluinermut nassatigullu ataasiarluni tilluinermut  . 
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Pisimasoq 5 pillugu: 

I6 eqqartuussisoqarfimmut naasuiaateqarnerata kingorna tunngaviutinneqarpoq unnerluutigi-

neqartup itersarneqarnerata qimaguteqquneqarneratalu kingunitsianngua inissiami isaari-

amilu igalaat sequminneqarsimasut. Sanilliunneqarluni unnerluutigineqartup nassuiaataa, 

oqarluni anigami tamaani inoqarsimanngitsoq, unnerluutigineqartup pigisanik ajoqusi-

isimanermut pisuutinneqarsimanera isumaqataaffigineqarpoq. Taamaattorli tunngaviutinne-

qarpoq pisimasoq 26. august 2016-ip unnuaani pisimasuusoq, naleqq. eqqartuussisarnermik 

inatsimmi § 476, imm. 3, tamannami pissusiuvoq pingaaruteqanngitsoq unnerluutigineqartup 

imminik illersornissamut periarfissaqarneranut sunniuteqanngitsoq. 

 

Pisimasoq 6 pillugu: 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut upernarsaasiinerup kingorna tunngaviutinneqarpoq I10, 

I7 aamma […] umiatsiarlutik 28. juli 2017-imi Narsamukarsimasut festivaleqataajartorlutik. 

Aammattaaq tunngaviutinneqarpoq taakkua unnuiffissaqannginnamik unnerluutigineqartup 

Narsami najugaqarfianukarsimasut nangikkiarluti. 

 

I10 nassuiaataa naapertorlugu tunngaviutinneqarpoq unnerluutigineqartoq unnuup ingerlan-

erani taassumunnga qaninniarsimasoq aamma I7 sinilermat I10 taassuma eqqaanut innarmat 

unnerluutigineqartup I10 tigusimagaa tigusimallugulu sinittarfiliaassimagaa. Tamanna ta-

perserneqarpoq I7 nassuiaataanit, oqarluni sivikitsumik eqqumanermini takusimallugu unner-

luutigineqartup I10 tigummigaa, taakku marluullutik gangimiitillutik. Igaffimmi kunis-

suusimanerminnik aamma I10 imminerminik eqitaarisimaneranik unnerluutigineqartup nas-

suiaataa tunuartinneqarpoq, taamatuttaaq atoqatigiissallutik paaseqatigiissimanerminnik nas-

suiaataa tunuartinneqarpoq. Sinittarfimmi pisup ingerlasimanera pillugu tunngaviutinne-

qarpoq unnerluutigineqartup matu matusimagaa atisaajarsimagaalu, naak uneqqugaluaraani, 

taavalu pinngitsaalillugu atoqatigisimagaa siniffimmi aalajangerlugu tigummillugu, siuller-

mik qaavaniilluni kingornalu taanna suli aalajangerneqarluni tigummitilluni unnerluutigi-

neqartup qaavaniissimasoq. Aammattaaq tunngaviutinneqarpoq    unnerluutigineqartoq tama-

tuma kinguninngua sinilersimasoq I10 anisimasoq, nammineq nassuianeratut isersima-

rusunnginnami. Tamanna I7 nassuiaataanit taperserneqarpoq, nassuiaammat ullaakkut I10 

itersarneqarsimalluni, taannami qimagukkusuppoq, taavalu Qaqortumut angallammik uter-

simallutik. 

 

Pisimasup 23. marts 2018-imi nalunaarutigineqarsimanera imaluunniit unnerluutigineqartup 

I10 28. juli 2017 sioqqullugu atoqatigiissimanerat qulaani oqaatigineqartut toqqammaviga-

lugit allatut inerniliinermik kinguneqartitsinnaanngilaq. 

 

Unnerluutigineqartup pinngitsaaliilluni atoqatiginninnermut eqqartuussisoqarfiup eqqaartu-

ussutaanitut pisuutinneqarsimanera isumaqataaffigineqarpoq. 
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Pisimasoq 7 pillugu: 

I8 nunatta eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarnerata kingorna, sanilliunneqarluni 

eqqartuussisoqarfimmut nassuiaataasimasoq, I9 eqqartuussisoqarfimmut nassuiaataanit ta-

perserneqartoq, tunngaviutinneqarpoq unnerluutigineqartup I8 arnat anartarfiannut malis-

simagaa, tassani I8 saassullugu patittarlugu, taamatuttaaq aalajangerlugu tigummisimallugu 

anartarfimmiillu aninaveersaartillugu. I8 tamanna sioqqullugu imminut qaninniarsimaneranik 

unnerluutigineqartup nassuiaataa nassuiaatit taakku toqqammavigalugit tunuartinneqarpoq. 

 

Matuma kingorna, aamma eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutigisimasai tunngavigalugit 

isumaqataaffigineqarpoq unnerluutigineqartup I8 arnat anartarfiannut malikkamiuk pin-

ngitsaaliilluni atoqatiginninnissamik atoqatigiinnermiillu allaanerusumik iliuuseqarnersaq si-

unertarisimagaa. I8 nassuiaataa naapertorlugu naammattumik uppernasarneqanngimmat un-

nerluutigineqartoq inersimasoq, unnerluutigineqartup pinngitsaaliilluni atoqatiginneriaraluar-

nermut pisuutinneqarsimanera isumaqataaffigineqarportaaq-   

 

Pineqaatissiissut 

Pineqaatissiissummik aalajanersaanermi nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa un-

nerluutigineqartoq inunnut navianaatilimmik pinerlunnermut eqqartuussaasareernikuusoq, 

aamma pinngitsaaliilluni atoqateqarnermut kiisalu iperagaanerup kingorna pinerloqqipal-

lassimasoq. Tamatuma saniatigut unnerluutigineqartoq eqqartuussummi matumani inunnut 

navianaatilimmik pinerlunnermut ilungersunartumut pisuutinneqarpoq, aamma pinngitsaaliil-

luni atoqatiginninnermut pinngitsaaliillunilu atoqatiginneriaraluarnermut. 

 

Massa eqqarsartaatsimik misissuisimanermik oqaaseqaammi aamma nakorsat eqqartuus-

sivinnit isumasiorneqartartut oqaaseqaataanni kukkusumik tunngaviutinneqaraluartoq unner-

luutigineqartoq pisimasoq 3-mi 6-imilu eqqartuussaareersimasoq, tamanna imminermini in-

erniliinerup tunuartinneqarneranik kinguneqarsinnaasorineqanngilaq. 

 

Tamanna toqqammavigalugu isumaqataaffigineqarpoq unnerluutigineqartoq inunnut, piner-

luttulerinermi inatsisip § 161-iani, imm. 1-imi eqqaaneqartunut, ilaasoq aamma tamatuma 

kinguneranik inuit inuunerannik, timaannik, peqqissusaannikkiffaanngissusaannillu navi-

alisitseqqajaanermi kinguneranik immikkut paaqqutarineqarnissaa pisariaqartuusoq navi-

anartoq taanna pinaveersaartinniarlugu. 

 

Taarsiissutit 

 

Pisimasoq 3 pillugu: 
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Unnerluutigineqartoq pinngitsaaliilluni atoqatiginninnermut pinngitsuutsinerup kinguneranik 

pisimasumi tamatumani taarseeqqnsissutinut pinngitsuutinnneqarportaaq. 

 

Pisimasoq 5 pillugu: 

Igalaat aserukkat taarserneqarnerannut A/S Inissiatileqatigiiffik INImit inigisamut akiliutiti-

gut akiliisinneqarsimanerminik I6 eqqartuussisoqarfimmut nassuiaataa toqqammavigalugu 

unnerluutigineqartup I6 kr. 4.691,44-nik taarsiinissaanik eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera 

atuuttussanngortinneqarpoq, Aningaasat ataani aalajangerneqartutut ernialersorneqassapput. 

 

Pisimasoq 6 pillugu:                                                         

Isumaqataaffigineqarpoq, aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfianut uppernarsaasiinerup 

kingorna, unnerluutigineqartoq I10 mitagaanermut taarsiissutinik kr. 60.000-inik akiliissasoq. 

Aningaasat ataani aalajangerneqartutut ernialersorneqassapput. 

 

Pisimasoq 7 pillugu: 

Pisimasup qanoq ittuunera naapertorlugu, aamma pinngitsaaliilluni atoqatiginneriaraluarner-

mut eqqartuussuteqartoqarsimammat, unnerluutigineqartoq I8 mitagaanermut taarsiissutinik 

kr. 40.000,00-inik akiliissaaq. Aningaasat ataani aalajangerneqartutut ernialersorneqassapput. 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Unnerluutigineqartoq U eqqartuunneqarpoq immikkut paarisassanngortinneqarluni sivi-

sussusiligaanngitsumik.  

 

Unnerluutigineqartoq ullut 14-it qaangiutsinnagit I6, […], 3920 Qaqortoq, kr. 4.691,44-nik 

akiliissaaq 7. marts 2019-imiit suliamut ernialiunneqartartunik ernialikkanik.  

 

Unnerluutigineqartoq ullut 14-it qaangiutsinnagit I10, Unaaq […] Nuussuaq, kr. 60.000,00-

inik akiliissaaq 7. marts 2019-imiit suliamut ernialiunneqartartunik ernialikkanik.  

 

Unnerluutigineqartoq ullut 14-it qaangiutsinnagit I8, J. H. Lytzensvej […], 3920 Qaqortoq, 

kr. 40.000,00-inik akiliissaaq kr. 7. marts 2019-imiit suliamut ernialiunneqartartunik ernialik-

kanik.  

 

Naalagaaffiup karsiata sulaimut aningaasartuutit akilissavai. 

 

 

*** 
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D O M 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 28. august 2019 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 091/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den[…] 

Advokat […] 

 

Kujalleq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 7. marts 2019 (kredsrettens sagl.nr. 

1220/2018).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten 

rejste tiltale vedrørende forhold 3 og 7 og i øvrigt stadfæstelse, dog således at forvaringsdom-

men ikke skal ske i anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark.  

 

Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 1, 3, 4, 5, 6 og 7, delvis frifindelse i forhold 2, og i 

øvrigt formildelse. 

 

Tiltalte har påstået frifindelse for de nedlagte påstande om godtgørelse for tort fra V1 i sagens 

forhold 3, V10 i sagens forhold 6 og V8 i sagens forhold 7. 

 

Tiltalte har påstået frifindelse for erstatningskravet fra V6 i sagens forhold 5, men anerkendt 

kravet størrelsesmæssigt. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Ad. forhold 1 

Det fremgår af anmeldelsesrapporten, at forholdet er anmeldt den 23. marts 2015, og at ger-

ningstidspunktet er den 1. december 2014. 
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Det fremgår af døgnrapporttilførsel af 1. januar 2015, at politiet kl. 23.01 modtog anmeldelse 

om gadeuorden mellem en mand og en kvinde ved Pisiffik Kujalleq. Af beskrivelsen fremgår 

blandt andet: 

 

”… 

An. V2 pnr. …., rettede tlf.nisk henvendelse til vagten og oplyste at en dame og 

en mand slår hinanden uden for pisiffik Kujalleq. 

KMP tilkaldt. 

Ved vores ankomst blev to personer truffet. 

V1 og T. Begge ser ædru ud, men ville ikke snakke med politiet-. Jeg spurgte V1 

om hun havde brug for hjælp oplyste hun at de snakkede bare sammen. Ingen syn-

lig skader på dem begge. 

…ˮ 

 

Af politiattest af 13. marts 2017 fra Qaqortoq Sygehus vedrørende undersøgelse af  

 V1 den 2. januar 2015 kl. 15.20 fremgår, at hun ved undersøgelsen oplyste, at hun var blevet 

slået i ansigtet og på kroppen. Det fremgår, at hun blev undersøgt af sygeplejersken til hvem 

hun oplyste, at hun samme dag kl. 6.00 var blevet slået af kæresten i ansigtet, og at hun har 

smerter i ørerne og nedsat hørelse. Der skulle ikke være slået på kroppen. Der var ingen op-

lysning om alkoholpåvirkning. Der er på baggrund af det oplysning svaret ja til, at opståel-

sesmåde og tidspunktet herfor kan være sandsynligt, og at der ikke er konstateret trommehin-

defraktur. Om de objektive fund fremgår af erklæringen: 

 

”… 

Blå misfarvning under ve. øje. Otoskopi: ligge defekt. 

…” 

 

Ad. forhold 2 

Det fremgår af anmeldelsesrapporten, at anmeldelsen skete den 3. januar 2015 kl. 01.21 og at 

gerningstidspunktet var samme nat ca. kl. 01.00 ved Arctic Café. Om sagens genstand fremgår 

blandt andet: 

 

ˮ… 

Anmelder, dørmand […], rettede telefonisk henvendelse til vagten og oplyste at en 

Angaju slåede på andre gæster bl.a. sin samlever, hvorfor de ønskede politiet til 

stedet. 

…ˮ 

 

Ad. forhold 3 
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Det fremgår af anmeldelsesrapporten, at forholdet er anmeldt den 23. marts 2015, og at ger-

ningstidspunktet er den 4. januar 2015 kl. 6.00. 

 

Det fremgår af døgnrapporttilførsel af 4. januar 2015, at politiet kl. 7.42 modtog anmeldelse 

om en uønsket person. Af beskrivelsen fremgår blandt andet: 

 

”… 

Anmelder rettede telefonisk henvendelse og forklarede at hans barnebarn,  

 V1 kæreste T var kommet ind til deres hus – anmelder havde flere gange bedt T 

om at forlade stedet, hvilket han ikke ville. Anmelder kunne nu høre at der lød til 

at være spektakler inde på soveværelset. 

Tilkald HRA-KMB. Til stedet, hvor V4 og V1 blev mødt inde på soveværelset 

dækket udelukkende med en dyne. T gjort bekendt med at han var uønsket på ste-

det af husets ejer, hvilket han respekterede og forlod stedet efter at have taget tøj 

på. 

…” 

 

Af rapport af 25. marts 2015 fremgår, at V1 den 25. marts 2015 til politiet afleverede et træbat, 

som skulle have været anvendt af tiltalte op til, at han blev bortvist fra adressen. 

 

Der er forevist foto af V1, optaget den 23. marts 2015. 

 

Af forklaringen til politiet afgivet af […], der er afgået ved døden, fremgår blandt andet: 

 

”… 

Adsp. til hændelse han har anm. den 040115 kl. 0742, opl. han, at han var stået op, 

han kunne da høre larm oppe fra 1. sal, hvor hans barnebarn, V1 befandt sig, han 

kunne også høre, at den i sagen nævnte, T var på stedet, selvom de ud fra andre 

hændelse havde sagt til deres barnebarn, at T ikke var velkommen i deres hjem og 

at hun ikke skulle tage ham med hjem til deres bolig mere. 

 

Adsp. opl. han at han kunne høre larm fra 1 sal , kunne dog ikke nærmere præcisere 

hvilken larm der var, men kunne høre, at V1 og T var oppe på 1 sal. 

 

Han opl. at han flere gange havde bedt T om at forlade deres hjem, hvilket der dog 

ikke var sket noget ved, hvorfor han ringede til politiet og bad dem om at fjerne T 

fra hjemmet, da de følte sig utrygge ved hans tilstedeværelse. 
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Han var efterfølgende gået ud og ned mod byen, da han mødte politiet ved Pisiffik 

”Kujalleq”, politiet havde da standset op og spurgt til hvad der var galt, på dette 

grundlag havde politiet opl. at de ikke ville fjerne T. 

 

Vidnet havde dog opl. hvad der tidligere var sket og hvad der foregik, og at politiet 

heller måtte fjerne T, inden han selv gjorde noget ved det og evt. alvorligt, hvoref-

ter politiet kørte op til deres hjem og fjernede T. 

 

Han opl. at hans adskellige gange har bemærket sit barnebarn, V1 med blå mærker, 

der var forårsaget af ”T. 

 

Da de flere gange har oplevet uro i hjemmet, når V1 have  

T”  

 med hjemme, havde de forbudt deres barnebarn, at hun bragte/tog T  

 med hjem til deres bopæl. 

 

Han opl. at V1 mens de sov, havde lukket T ind natten imellem den 03. og 04. 

januar 2015.  

 

Adsp. til om han havde hørt vold eller andre lyde som kunne have interesse for 

sagen, opl. han, at de havde larmet, men ikke præcis hvordan, han opl. at han og 

hans kone aldrig gik op på 1 sal, hvor deres barnebarn holdt til og boede hos dem. 

…” 

  

Ad. forhold 4 

Af dispositionsrapport af 3. januar 2015 fremgår blandt andet: 

 

”… 

Derimod såsV4 siddende på en køkkenstol. Hans hoved sås gennembanket ud og 

havde en stor bule bag venstre øre og en mindre bule bag det andet. Der sås lige-

ledes flere buler forskellige steder på ansigtet ligesom der var tørt blod. 

…”  

 

Af udtalelse af 18. august 2016 fra Qaqortoq sygehus vedrørende  

V4 fremgår om undersøgelse den 3. januar 2015 ved læge […] blandt andet: 

 

”… 

03-01-2015 11:44: 

Indlagt i nat efter voldsepisode. 
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Her til morgen ses hævelse især i hø. ansigtsside. Talrige slagmærker og småex-

coriationer. Biddet angiveligt naturligt. Næppe tandskader. Synet naturligt, egale 

pupiller, men hævelse omkring ve. øje. 

Rgt af ansigtsskelet viser ingen sikre frakturer. Ingen blod i sinus. 

…” 

 

Ad. forhold 5 

Af anmeldelsesrapporten fremgår, at anmeldelsen er sket den 22. august 2016 kl. 8.45, at 

gerningstidspunktet er den 20. august 2016 mellem kl. 15.00 og 15.30, at der skulle være tale 

om hærværk og at det skulle være på adressen […]  

 

Der er forevist foto optaget i forlængelse af anmeldelsen af skaderne. 

 

Der er fremlagt faktura af 21. april 2017 fra Permagreen Grønland A/S til A/S Boligselskabet 

INI visende udbedringsomkostningerne til 4.691,44 kr.  

 

Ad. forhold 6 

Af anmeldelsesrapport fremgår, at anmeldelse er sket den 23. marts 2018 kl. 11.29, og at 

gerningstidspunktet er den 28. juli 2017 mellem kl. 5.00 og 6.00, at anmeldelsen angår vold-

tægt og at gerningsstedet skulle være […] 

 

Der er forevist foto af ejendommen […] Narsaq, optaget af Narsaq politi den 13. april 2018. 

 

Der er forevist foto optaget af Narsaq politi af boligen Nuiarissanut […], den 4. maj 2017. 

 

Af erklæring af 13. april 2018 fra […], ledende regionslæge i Qaqortoq, at der i dagene 21. 

til 23. august 2017 på V10 gennemføres en medicinsk abort, at der den 28. august 2017 i en 

urintest af 18. august 2017 blev fundet tegn på en klamydia infektion for hvilken hun den 6. 

september 2017 blev behandlet. 

 

Det fremgår af mail af 23. maj 2018 fra regionslæge […], at tiltalte den 14. september 2017 

blev behandlet for en klamydia infektion. 

 

Ad. forhold 7 

Det fremgår af anmeldelsesrapporten, at anmeldelsen er sket den 30. oktober 2017 kl. 14.20, 

og at gerningstidspunktet er oplyst som den 28. oktober 2017 mellem kl. 19 og 21. 

 

Af politiattest af 31. oktober 2017 fra Qaqortoq Sygehus vedrørende undersøgelse af V8 
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den 30. oktober 2017 kl. 16.44 fremgår, at hun ved undersøgelsen oplyste, at hun i forbindelse 

med voldtægt var blevet tildelt et knytnæveslag på venstre øje. Der er ikke fundet tegn på 

tilstedeværende sygdom og det kan ikke vurderes, om hun på skadestidspunktet var påvirket 

af nogen art. Hun oplyste selv ved undersøgelsen, at dette ikke var tilfældet. Det fremgår, at 

det forefundne er foreneligt med V8 forklaring ved undersøgelsen, og at der vil være forbigå-

ende, men ikke varige mén, og ikke behov for sygemelding. Om de objektive fund fremgår 

af erklæringen: 

 

”… 

Ved undersøgelsen ses tydelige hævelse og hæmatom (blodansamling9 på ve. øje 

samt ca. 1 cm hudafskrabning på ve. kinden. 

Normalt øjenåbning. Normal bisfunktion. 

Ingen tegn på ansigtsfraktur (brud). 

Pupiller runde og egale, nat. reaktion for lys. 

Ører intet abnormt. 

Fri luftpassage igennem begge næsebor. 

Eksamination af skridtet: der ses ingen læsioner på ben eller i skridt. Huden er 

intakt. 

På vulva og i vagina er slimhinden intakt ved gynækologisk undersøgelse. 

…” 

 

Der er forevist foto af V8, optaget den 30. oktober 2017 af politiet i Qaqortoq. 

 

Af kriminalteknisk erklæring af 20. november 2017 fra Nationalt Kriminalteknisk Center ved-

rørende undersøgelse af et par grå trusser tilhørende V8, KT1, fremgår blandt andet: 

 

”… 

Ad KT1 (koster nr. 1) – Grå trusser (foto 1-5) 

KT 1 fremstod som en bomulds G-strengs trusse, mrk. Calvin Klein, str. M, grå. I 

trussen var isat et trusseindlæg. Trussen var delvist retvendt ved modtagelsen og 

fremstod slidt og tilsmudset som efter almindelig brug. 

… 

Ved undersøgelse af effekten faldt et ca. 10 mm langt hårlignende element, mørkt 

(KT 11) af effekten. 

 

På trussens retside foran sås på stof og elastikkant flere minde blodtilsmudsninger 

og blodstænk, der var trukket igennem fra vrangsiden (foto 1). På trussens vrang-

side foran sås blodtilsmudsning (KT 12) på elastikkanten og på kanten langs for-

siden af åbningen til venstre ben. På forstykket sås 3 mindre blodstænk (KT 13) 
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med en dia. ca. 1.3 mm (foto 3 og 4). Ved test af blodtilsmudsningen på elastik-

kantens vrangside med HemDirect fremkom reaktion som for humant blod. 

 

Ved screening for sperma med alm. hvidt lys og speciallys sås lettere tilsmudsning 

på retsiden foran på midten ved skridtområdet, i trussebunden umiddelbart ved den 

bageste del af trusseindlægget, samt på G-strengen ca. 3 cm bag trusseindlægget. 

Ved test af tilsmudsningen med Fosfatase fremkom ikke reaktion som for sperma. 

…”  

 

Der er forevist foto af trusser tilhørende V8, optaget den 20. november 2017 på Nationalt 

Kriminalteknisk Center, visende placeringen af de fundne spor. 

  

Af retsgenetisk erklæring af 24. november 2017 fra Retsgenetisk Afdeling, filnavn C2017-

17697-1, fremgår at der ved undersøgelse af materiale fra V8 vagina er påvist dna fra en 

person af hunkøn i både sædcelle- og restcellefraktionen. Tilsvarende fund er gjort i materiale 

fra dybt i livmoderen og fra kønslæberne. Der blev i intet af materialet fundet sæd. 

 

Af retsgenetisk erklæring af 24. november 2017 fra Retsgenetisk Afdeling, filnavn C2017-

17697-2, fremgår at dna profilerne i sædcelle- og restcellefraktionerne fra de sikrede biologi-

ske spor fra V8 vagina taler for, at det stammer fra V8 og imod at det stammer fra tiltalte. 

Tilsvarende gælder for de sikrede biologiske spor fra dybt i livmoderen og fra kønslæberne. 

 

Af retsgenetisk erklæring af 4. december 2017 fra Retsgenetisk Afdeling, filnavn C2017-

17697-3, fremgår vedrørende undersøgelse af KT 11 og KT 15 fremgår, at KT 11 har karakter 

af menneskehår, men at der ikke kan foretages dna-profilanalyse. Vedrørende KT 15, der er 

spor sikret fra trussens elastikkants retside fremgår, at der er mindre mængde dna fra menne-

ske og at en større mængde heraf er fra en person af hunkøn og en mindre mængde er fra en 

person af ukendt køn. 

 

Forklaringer 

Der er under ankesagens behandling afgivet forklaring af tiltalte, T, samt vidnerne V1 vedrø-

rende forhold 1 til 3, V5 vedrørende forhold 4, V10 vedrørende forhold 5, V7 vedrørende 

forhold 6, og V8 vedrørende forhold 7.  

 

Forklaringerne afgivet af V2vedrørende forhold 1, V3 vedrørende forhold 2, V4 vedrørende 

forhold 4, V6 vedrørende forhold 5, og V9 om forhold 7, som afgivet for kredsretten er, da 

ingen af parterne har anmodet om en ny afhøring, anvendt som bevis under ankesagen, jf. 

retsplejelovens § 558, stk. 2. 
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Tiltalte har supplerende vedrørende forhold 1 forklaret, at han den aften og nat havde drukket 

ret meget. Han havde dog ikke haft blackout, så han husker, hvad der skete. Han gik udenfor, 

hvor han fik at vide, at V1 havde været utro med hans tvillingebror, hvilket han blev sur over. 

De diskuterede det skete, og han råbte højt, og spurgte til, hvad hun havde tænkt sig. Han 

husker ikke tydeligt, om han blev voldelig, og han husker ikke præcist, hvad der skete, indtil 

politiet kom. De diskuterede mellem den gamle retsbygning og Pissiffik, og ved institutionen 

kom politiet. De havde holdt nytår i byen. Han tog tilbage til byen efter at de havde haft 

kontakt til politiet. 

 

Forespurgt af forsvareren forklarede han, at de var kærester i de sidste måneder af hans ophold 

i anstalten i Sisimiut. Samme dag han kom ud var de sammen. Efter at have fundet ud af, at 

hun havde været utro, var de ikke sammen længere. De talte om det den aften, han blev smidt 

ud. De var sammen længere tid end et år. 

 

Tiltalte har supplerende vedrørende forhold 2 forklaret, at han dagen før den 3. januar 2015 

havde drukket meget, men ikke så han fik blackout. V1 ville ikke rigtig se på ham, og han var 

stadig ked af hendes utroskab. De diskuterede udenfor Arctic Café og han råbte højt. Han gav 

hende ikke knytnæveslag, men to lussinger på kinden. Det var kraftige lussinger. 

 

Tiltalte har supplerende vedrørende forhold 3 forklaret, at det er korrekt, at han besøgte V1 

den aften og nat. Det skete på V1 initiativ. De talte sammen om deres forhold og det, der var 

sket de foregående dage. De græd begge og V1 blev indimellem vred. Da politiet kom blev 

det sagt, at han måtte gå, da V1 bedstefar ikke ønskede ham på stedet. Derfor forlod han 

stedet. V1 fulgte efter ham da politiet var kørt, og de gik op til hans tante. Han ved ikke, 

hvorfor han var uønsket. Første gang han råbende blev bedt om at gå, ville V1 ikke have at 

han gik. De kyssede hinanden, hvorimod der ikke skete yderligere. 

 

Foreholdt at de, da politiet kom til stedet, lå under en dyne, er det korrekt at de lå i sengen 

kun iført underbukser og trusser. Meningen havde været, at de skulle overnatte sammen. Det 

var V1, der flere gange havde bedt ham komme og snakke sammen. Han havde på det tids-

punkt tømmermænd. 

 

Forespurgt af forsvareren har tiltalte forklaret, at han ikke husker, hvornår han ankom. Han 

forlod stedet om natten, uden han kan komme det nærmere. V1 overnattede hos hans tante, 

der var den eneste tilstedeværende. De havde ikke sex hjemme hos tanten. 

 

Han husker ikke hvem fra politiet, der kom. Han mener det var en, der hedder […] og en der 

hedder […]. V1 havde det fint da de kom, og hun småfniste, da de kun var i undertøj. Han fik 
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at vide, at han var uønsket, men talte ikke i øvrigt med politiet, der blot fulgte ham ud. De 

talte heller ikke med V1, da de gik nærmest samtidig med ham. 

 

Han husker ikke, hvornår han blev bekendt med, at han var anmeldt for voldtægt. Det kan 

nok være, at det var ved afhøringen den 12. august 2015. Han blev ikke anholdt i den forbin-

delse. 

 

Tiltalte har supplerende vedrørende forhold 4 forklaret, at han smed V4 ud, fordi hans kusine 

ikke brød sig om V4 tilnærmelser. Han skubbede til V4 mod hovedet. Det var ikke så han 

væltede af det. Han tog fat i V4 og førte ham ud og skubbede ham ud af lejligheden. 

 

Efterfølgende fortsatte festen indtil der var nogen der sagde, at nogen blev slået. Han så ikke, 

hvem det var, der løb fra stedet. 

 

Forespurgt af forsvareren har han forklaret, at han ikke kan have haft blackout inden han smed 

V4 ud. Han havde røget hash den aften. Det er normalt for ham både at ryge hash og drikke, 

men det er ikke hver gang, at han gør begge dele. 

 

Tiltalte har supplerende om forhold 5 forklaret, at han blev vækket på adressen ved at blive 

rusket i. Han var overrasket over, hvor han var, da han troede han var et andet sted. […] var 

vred og så ud som om han ville slå, og derfor forsvarede han sig. Hvem der slog ham, husker 

han ikke, men han havde næseblod. Han gik direkte til […] og sov. Han havde drukket den 

aften, men han kan huske da han forlod stedet. Han var sur, da han gik, fordi han havde fået 

næseblod og blødte kraftigt.  

 

Forespurgt af forsvareren har tiltalte forklaret, at han gik alene fra lejligheden. Han har ingen 

ide om, hvordan ruderne er blevet beskadiget. Det skete om aftenen i forbindelse med efter-

fest, og der var ingen udenfor, da han gik. Han kan ikke huske, hvornår han forlod stedet, men 

det var ved at blive lyst. 

 

Tiltalte har supplerende forhold 6 forklaret, at der, efter de havde været i byen i Narsaq, skete 

det, at de drak hos ham. Han og V10 var ude i køkkenet, hvor V10 holdt om ham, og de 

kyssede af og til hinanden. Da de andre gik i seng, gik de ind på hans værelse, og der ønskede 

hun samleje. Hun stoppede ham ikke eller forsøgte at forlade stedet. De havde alle drukket 

ret meget, men han husker klart indtil de kom til adressen, og også bagefter på adressen. 

 

Han og V10 havde tidligere dyrket sex, selvom hun havde en kæreste. De blev enige om, at 

skulle være sammen, mens de var på værtshuset, idet de tre, der var kommet til Narsaq, ikke 

havde et sted at overnatte. Han havde siden morgenen skrevet med V10. De kom midt på 
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eftermiddagen for at se på Assiviks opstart. Derfor tilbød han dem overnatning. V10 virkede 

til at have det godt. Efter de havde haft sex gik de i seng og sov ved siden af hinanden. Hun 

lå yderst ved døren og lå stille. De var alle væk, da han vågnede, og hun havde skrevet at de 

var taget til Qaqortoq. Han skrev om hun kom tilbage, og hun skrev, at hun ikke vidste det. 

Det var den eneste kommunikation, der efterfølgende har været. 

 

Forespurgt af forsvareren har tiltalte forklaret, at han har haft samleje med V10 tre til fire 

gange, alle gangene mens hun har haft en kæreste. Det var med nogen mellemrum at de havde 

samleje, men de sidste to var tidsmæssigt tæt på hinanden.  

 

Han fortalte politiet, at de havde sms’et sammen, men han blev ikke bedt om at aflevere sin 

mobiltelefon eller give adgang til sin kommunikation. Han har bedt politiet om at undersøge 

deres kommunikation. 

 

Tiltalte har supplerende om forhold 7 forklaret, at han havde drukket om aftenen, og de havde 

alle drukket ret meget. Han havde også, mens han var alene, røget hash. Han havde i løbet af 

aftenen mindre blackout. Han talte med V8, der gjorde tilnærmelser til ham. Om de talte på 

toilettet eller i rygerummet, husker han ikke. Det næste han husker er, at hun sagde, at han 

ikke skulle sige det til V9. Han havde ingen ide om, hvad det var, han ikke måtte sige noget 

om. Tilnærmelserne bestod i, at hun talte til ham og de sad over for hinanden. Hun rørte ham 

også. Foreholdt sin forklaring til politiet den 31. oktober 2017, hvorefter han skulle have for-

klaret, at ”han oplyste, at han skulle på wc i løbet af aftenen, V8 fulgtes med ham der ud, hvor 

han siger til hende, skal vi ikke tage der ind, hvor han mente wc”, forklarede han, at han på 

grund af chok ikke husker, hvad han skulle have forklaret. Det var V8 der fulgte efter ham. 

De kyssede ikke i første omgang, og han husker ikke, hvad de gjorde. De kyssede nok tidligere 

udenfor. Hun rørte med sit ben hans ben opad. Hun holdt også om ham, og han flyttede hende. 

Han gjorde ikke tilnærmelser til hende, og han kunne ikke lide det, idet V9 er hans søsters 

eksmand. 

 

Forespurgt af forsvareren har han forklaret, at han ikke ved, hvordan V8 fik et blåt øje, hun 

så ikke sådan ud, da han var i nærheden af hende. Han fik pludselig, mens han stod i baren, 

et knytnæveslag, ligesom det blev sagt, at han havde voldtaget V8. Derefter blev han smidt 

ud. 

 

V1 har supplerende om forhold 1 forklaret, at hun ikke nu kan præcisere, hvad der i deres 

forhold var gode og dårlige tider. Deres forhold var dårligt, uden hun nu kan komme det 

nærmere. 
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Hun husker ikke mere end det, hun har forklaret i kredsretten. Hun husker ikke, hvorfor hun 

anmeldte forholdet tre måneder efter episoden den 1. januar 2015. Hun ved ikke, om det var 

fordi hun var bange for tiltalte. Hun husker ikke, hvor mange lussinger hun fik tildelt. Hun 

hører ikke længere så godt. Grunden til volden kan hun ikke forklare om. Hun tænkte ikke, at 

de var i et fast forhold, så hun så det ikke som et problem, at hun havde været sammen med 

en anden, og hun vil ikke betegne det som utroskab. Hun husker ikke kontakten med politiet 

den dag. Hun har ikke noget problem med, at tiltalte er til stede i retten. 

 

Forespurgt af forsvareren forklarede hun, at hun kun er blevet undersøgt på Qaqortoq Sygehus 

for hendes skader. Hun har boet i Danmark i mere end 2 år. Hun vil lade sig undersøge, om 

det er nødvendigt. 

 

Vidnet har supplerende om forhold 2 forklaret, at hun ikke husker forholdet på Arctic Café 

bedre end det andet. Hun husker nu ikke, om hun var på Arctic Café. Hun husker lidt af, at 

hun blev slået, men ikke uddybende i forhold til det, hun forklarede i kredsretten. Det hun 

husker er, at han slog mere end én gang. 

 

Så vidt hun husker mente tiltalte, at de var et par, hvilket hun ikke forstod sådan. Hun opfat-

tede ikke deres forhold for realistisk. 

 

Forespurgt af forsvareren forklarede hun, at hun havde været seksuelt sammen med tiltaltes 

tvillingebror. 

 

Vidnet har supplerende om forhold 3 forklaret, at hun ikke husker noget om, hvad der skete 

den 4. januar 2015 i forbindelse med voldtægten. De havde ikke på forhånd talt om, at han 

skulle komme. Tiltalte havde ringet flere gange og sagt, at han ønskede at komme. Hun husker 

ikke rigtig, hvad der skete i huset, men de havde ikke samleje, ikke med hendes vilje. Hun 

prøvede at sige fra; det må have været sådan. Hun husker ikke hvad der skete, da hun sagde 

fra. Han slog hende, men hun husker ikke, om han truede hende. Hun husker det ikke i detal-

jer. Hun husker hun fik knytnæveslag og lussinger. I forbindelse med samlejet husker hun 

ikke direkte, hvad han gjorde. Hun husker ikke, at politiet var på adressen eller hvordan epi-

soden endte. Hun sov hos sine bedsteforældre. Gjort bekendt med dispositionsrapporten af 

25. marts 2015 om, at hun skulle have afleveret et træbat, husker hun det ikke. Om tiltalte 

brugte et træbat i forbindelse med et af de i forhold 1 til 3 beskrevne forhold, husker hun ikke. 

Forevist foto 3 i fotomappen, husker hun ikke skaden 

 

Forespurgt af forsvareren har hun forklaret, efter at være gjort bekendt med døgnrapporttil-

førslen af 4. januar 2015 kl. 7.42, at det ikke er noget, hun husker. Hun havde de skader hun 
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beskrev i kredsretten, da politiet kom til stedet. Hun blev ikke spurgt til det, uden hun ved 

hvorfor. Hun husker ikke, om hun havde blødt.  

 

V5 har supplerende om forhold 4 forklaret, at hun ikke husker de tilnærmelser, hun forklarede 

om i kredsretten. Da de begyndte af feste var V4 nærgående, og det blev mere og mere. Derfor 

spurgte hun tiltalte, om han ville hjælpe. Tiltalte blev sur, og han spurgte hende, om hun ville 

udpege V4, hvorefter tiltalte gik. Hun drak videre, og pludselig hørte hun slagene, som hånd 

mod hud. Da det blev ved, gik hun ud for at se, hvad det var. Der var ikke meget musik, så 

om det var højt kan hun ikke sige, men det var tydeligt. I køkkenet sad V4 ved komfuret, hvor 

tiltalte stod ved siden af og tildelte ham slag med flad hånd. Hun ved ikke, om T gik, da hun 

selv gik hurtigt efter, da hun ikke brød sig om at være der længere. Da hun kom ud var der 

andre i køkkenet, men det var tiltalte, der stod foran V4 og slog, idet han ikke opdagede 

vidnet. V4 kinder var røde, men hun så ikke blod. Hun har ikke talt med tiltalte om det. Fore-

holdt sig forklaring til politiet den 4. juli 2016, hvorefter hun skulle have forklaret, at ”efter 

noget tid havde V4 gået, hvor så […] havde gået efter V4 og […] havde så derefter sparket 

V4 ned af trappen ved Blok J’s opgang uden nogen form for provokation og V4 havde så faldt 

ned af trapperne”, er det noget hun har hørt, men ikke noget hun har set. Videre foreholdt, at 

hun skulle have forklaret, at ”af”, husker hun det ikke. 

 

V10 har supplerende om forhold 6 forklaret, at de tog til Narsaq ved en pludselig indskydelse. 

Det varV7 og[…] ide, og hun ville gerne til Narsaq. Hun husker ikke, om hun forinden havde 

talt eller kommunikeret med tiltalte den dag. Hun vidste godt, at tiltalte var i Narsaq. Ankom-

met til Narsaq gik de en tur og hendes venner tog til adressen, og hun tog med. Hun mødte 

tiltalte i løbet af dagen, hvor de hilste på hinanden. Han gjorde i huset tilnærmelser til hende. 

Han kom over til hende og sagde noget, uden hun husker, hvad det var. Han satte sig på 

sofaen, hvor hun sad i huset, hvor voldtægten skete. Tilnærmelserne var i huset. De talte ikke 

så meget; hun var meget stille. Om tiltalte ville tale med hende, husker hun ikke. Efter de 

havde købt øl, var hun mest sammen med sine venner, og tiltalte var med. Efter V7 faldt i 

søvn lagde hun sig ved siden af ham. Tiltalte trak hende væk og ind i soveværelset mod hendes 

vilje. Hun bad ham stoppe. Hun ved ikke, om V7 vågnede. I rummet lukkede han døren og 

forsøgte at afklæde hende, og hun bad ham stoppe. Han fortsatte alligevel. Hun forholdt sig 

passiv mens det skete. Hun husker ikke om han sagde noget. Han slog hende ikke og han 

truede hende ikke, men han fastholdt hende. De havde samleje i værelset. Efterfølgende faldt 

han i søvn, og hun tog tøj på og forsøgte at vække V7. Da det ikke lykkedes, opsøgte hun en 

ældre […], der er fra 1995. På det tidspunkt havde hun det skidt. Det var dog ikke noget hun 

talte om. Hun var bange for at komme tilbage til huset. Tiltalte faldt nærmest straks i søvn. 

 

Forevist fotomappen, er det huset. Forevist fotomappen fra huset, foreviste hun, hvor hun blev 

ført hen. 
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Den sene anmeldelse skyldes, at hun forsøgte at glemme, og hun troede ikke, at nogen ville 

tro hende. 

 

Da han trak hende ind i soveværelset kunne hun ikke gøre noget for at komme fri. Hun husker 

ikke, hvordan han holdt hende. Hun kunne heller ikke komme fri i soveværelset. I stuen tog 

han fat om håndleddene, og der sagde hun nej uden resultat. 

 

Forespurgt af forsvareren har hun forklaret, at det var en fælles indskydelse at tage til Narsaq. 

Foreholdt V7 forklaring, har hun ingen bemærkninger til den. Hun har enten i 2015 eller 2016 

været seksuelt sammen med tiltalte. Hun havde da en kæreste. 

 

Hun blev i forbindelse med voldtægten smittet med klamydia. Hendes kæreste troede hende 

ikke i starten, og de skændtes om det. De fandt ud af, at episoden fandt sted mens hun var 

gravid. 

 

De kan måske have skrevet sammen pr. sms nogle måneder forinden, uden hun kan komme 

det nærmere.  

 

Voldtægten i soveværelset skete ved, at han forsøgte at tage hendes kjole af, og hun sagde 

nej. Hun blev lagt nederst, hvor han fastholdt hende og havde samleje. Hun kom ovenpå ham. 

Hun begyndte at græde, da han fik udløsning, og hun gik, da han straks herefter faldt i søvn. 

 

Ved anmeldelsen havde hun forinden talt med sine venner om det. Hun ved ikke, hvor tæt på 

anmeldelsen det skete; det var med det samme hun sagde det til V7 fra 1995.  

 

Hun husker ikke, om tiltalte holdt om hende. Om de kyssede hinanden under samlejet, husker 

hun ikke. Hun var ellers ved bevidsthed. Det var tiltalte, der kyssede hende, og ikke omvendt. 

Hun lod som ingenting. 

 

V7 har supplerende om forhold 6 forklaret, at de ikke havde nogen planer bortset fra festivalen 

med Nipituut. De var […],V10 og ham selv. De havde ingen planer om, hvor de skulle sove. 

Han ved ikke, om V10 og tiltalte havde kommunikeret eller kendte hinanden forinden. 

 

De mødtes i forbindelse med Nipituut-festen. Hvad de talte om, ved han ikke. De hyggede sig 

sammen. Da de var færdige med at høre musik gik de på værthus, og derefter gik de til adres-

sen. Han husker ikke adressen, men det var tiltaltes bolig. Meningen var at de skulle til efter-

fest, da de ikke havde drukket så meget. Stemningen mellem V10 og tiltalte husker han ikke 

hvordan var, men de talte alle sammen. Vidnet viste grebet om V10 som han så tiltalte holdt 
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hende i; han ved ikke, hvad formålet var. Han selv faldt i søvn, så han ved ikke, hvad der 

efterfølgende skete. Han så dem kun i stuen, hvor tiltalte holdt omV10. V10 virkede i den 

forbindelse ikke, som om der var noget galt. Fastholdelsen skete i gangen, og han var i stuen, 

men han kunne se dem tydeligt.  

 

Han vågnede da V10 ville af sted omkring kl. 5. På det tidspunkt virkede hun som om hun 

havde det fint. I første omgang fandt de ikke ud af, at der skulle være sket noget. Det fandt 

han ud af efter flere dage. Det var […] der fortalte ham, hvad der skulle være sket. Han spurgte 

vidnet, om han havde fået det at vide. Da fandt han ud af, at V10 var blevet voldtaget. 

 

Der var ingen af dem, der havde drukket så meget. 

 

Forespurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han mødte tiltalte mens de var på værtshuset 

og efter festivalen. Turen til Qaqortoq husker han ikke, hvor lang tid tog, det var ikke en 

hurtig båd. Han talte ikke med V10 under sejlturen. De var sammen under hele sejlturen og 

han bedømte hende til at have det fint. Han talte ikke med nogen under sejlturen. 

 

Han hørte ikke noget usædvanligt i lejligheden.  

 

Det var V10 idé at tage til Narsaq for at se Nipituut  

 

V8 har supplerende om forhold 7 forklaret, at hun var hjemme inden hun tog til Rock House. 

De holdt en form for forfest, hvor tiltalte var med. De talte sammen, nok om deres ungdom. 

De lagde ikke an på hinanden. De festede på Rock House. Hun talte ikke med tiltalte, ligesom 

de ikke kyssede i løbet af aftenen. 

 

Mens hun var på toilettet kom han efter hende, hvorefter voldtægten skete. Han fulgte med 

helt ud til toilettet, hvor tiltalte lukkede døren. Hun husker ikke rækkefølgen, men han for-

søgte at få hende til at slikke hans penis, ligesom han havde samleje med hende. Han gav 

hende et knytnæveslag, da hun men sin krop forsøgte at komme ud. Han forsøgte at lægge sig 

mellem og fik hende til at blive i rummet. Han tog hende i hovedet, hvor han førte det ned til 

sit skridt. Om hun havde hans penis i munden, husker hun ikke. Hun ved ikke om han fik 

analt samleje. Forinden havde han fået trukket hendes tøj ned. Hun husker ikke om hun for-

nemmelede hans penis. Hun var utryk, også fordi hun havde drukket en del, ligesom hun 

havde nogle små blackouts i løbet af aftenen. V9 var hendes daværende kæreste, og den aften 

havde de haft det fint. Hun fortalte ham straks grædende om det skete, og han blev vred og 

slog tiltalte. Hun blev slået én gang under venstre øje. 
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Forespurgt af forsvareren forklarede hun, at hun ikke kan genkende tiltaltes forklaring om, at 

hun skulle have gjort tilnærmelser til ham; de sad slet ikke sammen på noget tidspunkt. 

Hjemme sad de ved siden af hinanden. Hun gned på intet tidspunkt sit ben op ad hans. Hun 

var på dametoilettet, og hun gik ikke efter ham på herretoilettet. 

 

Hun husker ikke klart, hvordan hun kom ud fra toilettet, dels på grund af alkoholpåvirkethed, 

og dels på grund af tiden. 

 

Palle støttede hende efterfølgende. 

 

Personlige forhold 

Tiltalte har om de personlige forhold forklaret, at han har 3 døtre, hvoraf han ikke har så 

meget forbindelse med den ældste. De andre plejede han at tale med mandag, onsdag, fredag 

og søndag. Han har aftalt med moderen at han skal i behandling, så de kan genoptage deres 

forhold. Han vil dog gerne i behandling for sit forskellige misbrug. Han har forsøgt at få 

behandling sidst at han kom ud af anstalten. Han prøvede at få hjælp fra kommunen, men 

uden held i Qaqortoq. Derfor forsøgte han at flytte til Narsaq. Han har følt sig som en kaste-

bold mellem de forskellige instanser. Han er derfor ikke tilbudt hjælp. Han er uddannet som 

fåreholder. Hans karakterer har ikke været gode nok til at blive lastvognsmekaniker. 

 

Tilbageholdelse 

Tiltalte har været tilbageholdt under landsrettens behandling af sagen. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Skyldspørgsmålet 

Ad. forhold 1: 

På baggrund af V1 forklaring, sammenholdt med den af V2 for kredsretten afgivne forklaring, 

findes det også efter bevisførelsen for landsretten bevist at tiltalte den 1. januar 2015 i forbin-

delse med et skænderi med V1 tildelte hende et antal lussinger, ligesom han væltede hende 

mod jorden i hvert fald to gange. Dette understøttes tillige af politiattesten udfærdiget på bag-

grund af undersøgelsen på Qaqortoq Sygehus den 2. januar 2015 kl. 15.20, hvoraf fremgår af 

der er blålig misfarvning under venstre øje og en lille defekt. 

 

Det tiltrædes derfor, at tiltalte ved kredsrettens dom er fundet skyldig i dette forhold i over-

ensstemmelse med tiltalen. 

 

Ad. forhold 2: 
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Tiltalte har under hovedforhandlingen for landsretten forklaret, at han tildelte V1 to lussinger 

i forbindelse med at de var ved Arctic Café. På baggrund af V3 forklaring om, hvorledes 

tiltalte henvendte sig til V1, der sad sammen med V3, og der tildelte V1 i hvert fald to knyt-

næveslag i ansigtet, findes det også efter bevisførelsen for landsretten bevist, at tiltalte har 

gjort sig skyldig i vold i overensstemmelse med den rejste tiltale.  

 

Det tiltrædes derfor, at tiltalte ved kredsrettens dom er fundet skyldig i dette forhold i over-

ensstemmelse med tiltalen. 

 

Ad. forhold 3: 

Det lægges efter V1 og tiltalte forklaringer, der understøttes af […] forklaring til politiet, til 

grund, at tiltalte natten til den 4. januar 2015 var hos V1 på adressen […] i Qaqortoq. Der er 

afgivet forskellige forklaringer om baggrunden for, at han var på stedet, men det lægges efter 

V1 forklaring til grund, at hun lukkede ham ind på stedet. Der foreligger divergerende forkla-

ringer om, hvad der foregik, men det kan efter […] forklaring lægges til grund, at der i hvert 

fald var en form for tumult i en sådan grad, at politiet blev tilkaldt med henblik på at få tiltalte 

til at forlade stedet. 

 

V1 forklaring om, at tiltalte voldtog hende, findes usikker og til dels usammenhængende med 

hensyn til der nærmere hændelsesforløb, og der findes ikke alene på baggrund af hendes for-

klaring at være ført det til domfældelse fornødne bevis for, at tiltalte, der har nægtet at have 

haft samleje med V1 natten til den 4. januar 2015, voldtog hende. I vurderingen indgår også 

den omstændighed, at V1 og tiltalte, da politiet var på stedet, lå i samme seng, at hun ikke i 

den forbindelse sagde noget om det passerede og at der ikke i øvrigt var omstændigheder der 

indikerede, at der var foregået et kriminelt forhold.   

 

Af de anførte grunde frifindes tiltalte derfor for voldtægt i dette forhold. 

 

Ad. forhold 4: 

På baggrund af oplysningerne i dispositionsrapporten om, hvor V4 blev truffet på adressen, 

sammenholdt med både V4 og navnlig V5 forklaringer, tilsidesættes tiltaltes forklaring om, 

hvorledes han fik V4 ud fra lejligheden, og de observationer, han efterfølgende gjorde, hvor-

efter ukendte personer udøvede vold mod V4 uden for, og her påførte ham de skader, der 

fremgår af politiattesten. 

 

Det lægges herefter til grund, at V5 sagde til tiltalte, at hun følte sig generet af V4, hvorefter 

tiltalte tog kontakt til V4, der opholdt sig i køkkenet. På baggrund af V4 forklaring for kreds-

retten, sammenholdt med de skader, der fremgår af politiattesten, lægges til grund, at tiltalte 

tildeV4 i hvert fald et knytnæveslag i ansigtet og et i maven, hvorimod der ikke er ført bevis 
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for, at tiltalte sparkede V4 i maven. At tiltalte udøvede vold mod V4 understøttes af, atV5 

hørte lyde fra køkkenet som efter slag, og at hun observerede tiltalte stå som den eneste ved 

V4 og her tildelte ham lussinger, ligesom hun bemærkede V4 

 

Under de omstændigheder tiltrædes det at tiltalte er fundet skyldig i vold, dog i et omfang 

som ovenfor beskrevet i form af i hvert fald et knytnæveslag i ansigtet og et knytnæveslag i 

maven. 

 

Ad. forhold 5: 

Efter den af V6 for kredsretten afgivne forklaring lægges til grund, at ruderne i lejligheden og 

i indgangspartiet blev knust umiddelbart efter tiltalte blev vækket og bedt om at forlade stedet. 

Sammenholdt med tiltaltes forklaring om, at der ikke var andre i området da han kom ud, 

tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig i tingsbeskadigelse. Det lægges dog til grund, at 

forholdet fandt sted om natten til den 20. august 2016, jf. retsplejelovens § 476, stk. 3, idet 

dette udgør en biomstændighed, som ikke har haft indflydelse på tiltaltes mulighed for at 

forsvare sig. 

 

Ad. forhold 6: 

Det lægges efter bevisførelsen for landsretten til grund, at V10, V7 og[…] den 28. juli 2017 

sejlede til Narsaq for at deltage i en festival. Det lægges endvidere til grund at de, da de ikke 

havde et sted at overnatte, tog til tiltaltes bopæl i Narsaq for at holde en efterfest. 

 

EfterV10 forklaring lægges til grund, at tiltalte gennem aftenen havde gjort tilnærmelser til 

hende, og at tiltalte, efter V7 var faldet i søvn og hun havde lagt sig ved siden af han, tog fat 

i V10 og holdende hende i et greb førte hende ind i soveværelset. Dette understøttes af V7 

forklaring om, at han, da han kortvarigt var vågen, så tiltalte holde V10 i et greb mens de to 

befandt sig i gangen. Tiltaltes forklaring om, at de i køkkenet kyssede hinanden og at V10 

holdt om ham tilsidesættes, ligesom hans forklaring om, at der mellem dem var en fælles 

forståelse om, at de skulle have samleje. Om forløbet i soveværelset lægges til grund, at til-

talte, uanset hun bad ham stoppe, lukkede døren og afklædte hende, hvorefter han tiltvang sig 

samleje med hende ved at fastholde hende i sengen, først liggende oven på hende, hvorefter 

hun var oven på tiltalte stadig mens hun blev fastholdt. Det lægges endvidere til grund, at 

tiltalte umiddelbart herefter faldt i søvn, og at V10 herefter forlod stedet idet hun, efter sin 

egen forklaring, ønskede at komme væk. Dette understøttes af V7 forklaring om, at han af 

V10 om morgenen blev vækket, idet hun ønskede at komme væk, hvorefter de sejlede tilbage 

til Qaqortoq. 
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Hverken den omstændighed, at forholdet er anmeldt den 23. marts 2018, eller at tiltalte og 

V10 forud for den 28. juli 2017 har haft samleje, kan i sig selv på baggrund af det ovenfor 

anførte, føre til et andet resultat. 

 

Det tiltrædes herefter at tiltalte er fundet skyldig i voldtægt som sket ved kredsrettens dom. 

 

Ad. forhold 7: 

Efter V8forklaring for landsretten, sammenholdt med den for kredsretten afgivne forklaring, 

der understøttes af den af V9 for kredsretten afgivne forklaring, lægges til grund, at tiltalte 

fulgte efter V8 ind på dametoilettet, hvor han overfaldt V8 med slag, ligesom han fastholdt 

hende og forhindrede hende i at forlade toilettet. Tiltaltes forklaring om, at V8 forud herfor 

havde gjort tilnærmelser til ham, tilsidesættes på baggrund af disse forklaringer. 

 

Herefter, og i øvrigt af de af kredsretten anførte grunde, tiltrædes det, at tiltalte havde forsæt 

til at tiltvinge sig samleje og anden kønslig omgang end samleje, da han fulgte efter V8 ind 

på dametoilettet. Da der ikke efter V8 forklaring er fuldt tilstrækkeligt bevis for, at tiltalte 

fuldbyrdede forholdet, tiltrædes det endvidere, at tiltalte er fundet skyldig i forsøg på vold-

tægt. 

 

Foranstaltningen 

Ved foranstaltningsfastsættelsen lægger landsretten vægt på, at tiltalte tidligere er dømt for 

personfarlig kriminalitet, herunder voldtægt, samt på det hurtige recidiv efter seneste løsla-

delse. Dertil kommer, at tiltalte ved nærværende dom er fundet skyldig i alvorlig personfarlig 

kriminalitet, herunder voldtægt og forsøg på voldtægt. 

 

Uanset det i mentalerklæringen og i retslægerådets udtalelse fejlagtigt er lagt til grund, at  

tiltalte skulle være dømt i forhold 3 og 6, findes dette ikke i sig selv at kunne føre til, at 

konklusionerne tilsidesættes. 

 

Det tiltrædes på den baggrund herefter, at tiltalte er fundet omfattet af den personkreds, der 

er omhandlet i kriminallovens § 161, stk. 1, og at han som følge heraf udgør en sådan nærlig-

gende fare for liv, legeme, helbred og frihed at forvaring er nødvendig for at forebygge denne 

fare. 

 

Erstatning 

 

Ad. forhold 3: 

I konsekvens af frifindelsen for voldtægt, frifindes tiltalte tillige for kravet om godtgørelse 

for tort i dette forhold. 
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Ad. forhold 5: 

På baggrund af V6 forklaring for kredsretten om, at hun af A/S Boligselskabet INI over hus-

lejen betaler for udskiftningen af de ødelagte ruder, stadfæstes kredsrettens bestemmelse om, 

at tiltalte til V6 skal betale 4.691,44 kr. i erstatning. Beløbet forrentes som nedenfor bestemt. 

 

Ad. forhold 6:                                                         

Det tiltrædes, også efter bevisresultatet for landsretten, at tiltalte skal betale 60.000,00 kr. i 

godtgørelse for tort til V10. Beløbet forrentes som nedenfor bestemt. 

 

Ad. forhold 7: 

Efter forholdet karakter, herunder at der er sket domfældelse for forsøg på voldtægt, skal 

tiltalte betale 40.000,00 kr. i godtgørelse for tort til V8. Beløbet forrentes som nedenfor be-

stemt. 

 

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

 

Tiltalte, T, dømmes til forvaring på ubestemt tid 

 

Tiltalte skal inden 14 dage til V6, […], 3920 Qaqortoq, betale 4.691,44 kr. med tillæg af 

procesrente fra den 7. marts 2019.  

 

Tiltalte skal inden 14 dage til V10, […] 3905 Nuussuaq, betale 60.000,00 kr. med tillæg af 

procesrente fra den 7. marts 2019.  

 

Tiltalte skal inden 14 dage til V8, […], 3920 Qaqortoq, betale 40.000,00 kr. med tillæg af 

procesrente fra den 7. marts 2019.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

[…] 

 


