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Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmut 

unnerluussissut naapertorlugu eqqartuussuteqartoqassasoq kiisalu sakkortusaasoqassasoq.  

 

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutitsisoqassasoq, tulliullugu qaammatini pingasuni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsineq utaqqisitamik.  

  

Unnerluussisussaatitaasut I1 sinnerlugu piumasaqaateqarput mitagaasimaneq pillugu 100.000 

koruuninik taarsiivigineqassasoq.  

 

U mitagaasimaneq pillugu taarsiissuteqarnissamut piumasaqaammut 

pinngitsuutitsisoqassasoq piumasaqaatigaa, tulliullugu I1 taamaallaat 10.000 koruuninik 

mitagaasimaneq pillugu taarsiivigineqassasoq.   
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Eqqartuussisooqataasut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut paasissutissat  

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata suliamik suliaqarnerani uppernarsaasiissutigineqarput 

napparsimmaveqarfiup politiinut uppernarsaassiissutaa kiisalu I1-p qungasiata assinga.   

 

Napparsimmaveqarfiup politiinut uppernarsaassiissutaanit makku imm. 5-imi 

ersersinneqarput:  

”Aappillerneq 12x2 cm-isut angitigisoq ersippoq, qungasiata mannguanut diameteria 

takinerpaaffeqarluni. Saamiata tungaani kullup naqinneratut isikkulik talerpiatalu 

tungaani tikertut isikkulik, amianut sakkortuumik naqinneqarsimasut.   

 

Qungasiani kiinaaniluunniit allanik ajoqusernernik takussaasoqanngilaq. Ataani 

aanaartoqarsimaneranik malunnartoqanngilaq”. 

 

Unnerluutigineqartoq pinerluttulerinermi inatsisip § 88-ia naapertorlugu unioqqutitsinermut 

Eqqartuussisoqarfik Sermersuup eqqartuussutaani 10. marts 2015-imeersumi 

eqqartuunneqarpoq ulluni 30-ni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngorlugu utaqqisitamik.   

 

Unnerluutigineqartoq inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, suli illumini najugaqarluni. 

Marlunnik meeraqarpoq, tallimanik ukiulik aamma qulingiluanik ukiulik, piffissap affaa 

immini najugaqartarput. […]-imi sulisarpoq, tassani tuniniaanermi immikkoortortaqarfimmi 

aqutsisutut atorfeqarpoq. Suliaq imminut annertuumik kinguneqarsimavoq, stresserlunilu, 

naamigullu anniartarluni. Taamatut suliap saqqummiunneqarnera pissutigalugu, 

sequmiivissimavoq. Suliffimmi annaanissaa ullumikkutullu unnerluutigineqarnermisut 

naqissuserneqarnissani annilaangatigivaa. Pisimasoq tamarmi imminut tamakkiisumik 

aserorsaataasimavoq. Inuunini tamaat allannguiniartarsimavoq, aamma sorsuutigisimavaa, 

arlaanik sunngorusulluni.   

 

Nassuiaatit 

U ilassuteqarluni nassuiaavoq, I1 kinaanersoq, nalunagu. Nuuk illoqarfik 

angisoorsuunnngilaq, ikinngutaatalu ilaasa I1 nalunngilaat. Unnuk taanna sioqqullugu 

oqaloqatiginngisaannarpaa. Ulloq 9. juni kammalaatini X2 aamma X1 ilagivai, kiisalu X2-p 

najaa X3, taassumalu ikinngutaa. Daddysimiipput. Tassaavoq I1, imminut Daddysimi 

attaviginnittoq. I1-p qanittuarakasinngorluni ingiffigisimavaani, assullu klingrende. 

Soorluuna, I1-p anguniarluni qinersimagaani. Aallaqqaammut uumigisimavaa, 
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qaninniarpallaaqimmat. Kammalaatini oqaloqatigisinnaasimanngilai. Piffik qimappaat nal. 

03, I1-lu attavigalugu. X1-i aperivaa, fiisternertik ingerlateqqissanerlugu. I1 peqatigalugu 

trekanternissamut periarfissaq eqqartorpaat. Messengerikkut I1 allaffiginerlugu imaluunniit 

sianerfiginerlugu, eqqaamanngilaa. U-p angerlarsimaffiannukarput. X1-i aamma I1 

imigassaanik sassaalliiffigai. Viineqarlunilu assingiinngitsunik romeqarpoq. I1-p takutitsinini 

ingerlatiinnarpaa, tassa U ilagerusullugu. I1-p qaninniarujoorpaa. Qanorpiarli oqarnersoq, 

eqqaamanngilaa. Unnukkiartornerani, uppataatigut attuaasalerpaa, piffissallu ilaatigut 

nammineq aamma akivaa. Tuiatigut aamma attorpaa, aamma kiivaa. Aamma nulumigut 

patittippoq, tamannalu ilorrisimaarutigaa. Taamatut pisoqarpoq nerrivimmi nerisarfiup 

eqqaaniitillutik.   

 

X1-i aperimisaarsimavoq, I1-p angutit marluk ilagerusunnerai. 

Qiimmassimaartorujussuuvoq, nillertarlunilu ”iluarusutsilluni-nipinik”. I1 X1-mut oqarpoq, 

trekanternissamut ilaarusunnani. Niaqquni unnerluutigineqartup tungaanut saatsippaa, 

nassuiaatiginiartutullu illuni, taanna taamaallaat ilagerusullugu. Unnerluutigineqartoq 

issiavoq ikiaquteqarluni takutinniarlugu, angutaalluni qiimasoq. Piffissami tassani 

iviangequtai attataajareersimavai. X1-p ingerlanissaata tungaanut, nerriviup eqqaani 

issiapput. X1-i majuartarfikkut ammut ingerlasoq malippaa qinnuigalugulu I1 nassaqqullugu, 

unnerluutigineqartup I1 ilagissallugu kajumigiunnaaginnarsimagamiuk.   

 

Ippassaammat niviarsiamik allamik angerlaassinikuugami, taamaattumillu imatorsuaq 

atoqatiginneqqinnissamik kajumippallaarnani. X1-p oqarfigivaa, taannaasoq, I1-p 

ilagerusutaa, kajumissaarlugulu I1-mut uteqqullugu. Taamaattumik inissiamut uterpoq, 

tassanilu imernini ingerlateqqillugu. Igaffimmi nerriviup eqqaani I1-p eqqaani issiavoq. 

Piffissami tassani I1 aamma imerpoq. Tamatuma kingorna kinguaassiuutitigut tunngalerpoq. 

Naak imatorsuaq I1 kajumigivallaanngikkaluarlugu, nammineq nakkaannarpoq. 

Kunissorlugu aallartippoq, arlalinnillu patittarlugu. Tamatuma kingorna nalaasaarfimmi 

atoqatigiipput. Usuni inussanilu atorpai. I1-p atisai nalaasaarfimmiipput. Atisatik tamaasa 

peernerlugit, eqqaamanngilaa. Kisianni I1 pinngitsoorani iviangequteqanngilaq, tassami 

iviangequtai peernikuugamik, X1-i suli tamaaniittoq. Imaalluarsinnaavoq, nalunaaqquttap 

akunnera affaq nalaasaarfimmi nalasimasut, kingornalu U-p sinittarfianut ammukarsimasut. 

I1 suli qiimmassimaartorujussuuvoq, aamma atoqatigiinnertik ingerlateqqippaat. Iluamik 

eqqaamanngilaa, aamma tassani oqarsornetaqarnersoq. Oqarsorput, 

eqqaamaqqissaanngilaali, qanoq isinikkut tamanna pinersoq. I1 taannaavoq, U-mut 

oqarsortoq. Kinguaassiuutitigut atoqatigiinnerat sakkortuvoq. Tassami I1 patittarpaa. 

Imminerminut ersernerluppoq, I1 qungasiatigut aamma tigusimanerlugu. Imaassinnaavoq 

aalajangeqqasimagaa ”give den gas”. Sakkortuumik tigusimasinnaavaa. Qularutiginngilaa, 

I1-p iluarusuutigigaa, taamatut sakkortuumik iliorneq, tassami sakkortuumik patittarpaa 

igaffimmilu nerriviup eqqaani kiigamiuk. Soorunami sinittarfimmi ingerlateqqissimavaa. 



 4 

Piffissamut killippoq, susinnaajunnaarluni, tissaqqajunnaarlunilu. Aammami ammut 

sinittarfiliarnikuugami sininniarluni. I1 oqaluttuuppaa, suseqqissinnaanani. Taamaattumik I1 

ingerlaqqullugu qinnuigisimavaa. I1-p takusinnaavaa, tissaqqajunnaavissimasoq, 

akueriumanngilaali, ingerlaguni, pitsaanerusoq. I1 oqarsimavoq, suli perusulluni. 

Naalakkerpaa inussani atorlugit inerteqqinniassagaa. Tamanna pillugu uumitsappoq, tassami 

qasusorujussuugami, sinikkusuinnarlunilu. Malunnarpoq, qiimmassimaaqisoq, sulilu 

perusuttoq.   

 

I1-p oqarneratut iliunngilaq, piffimmiillu qimaguteqqullugu. I1-p innarfigivaa nissunilu 

allaatsillugit, malugitinniarlugulu, naammatsinngilluinnarsimalluni. Tassani I1 nalammat, 

oqarfigivaa, sorusukkunnaarluni. I1 oqarfigivaa, arlaanik sunilluunniit 

oqarfigisinnaagaluarlugu, taamaakkaluarpalluunniit ingerlajumanavianngitsoq. U 

oqarsimavoq” Assersuutigalugu oqarsinnaavunga, psykopatiunerarlunga, naqqullu suli 

arfineq pingasut ataaniittut, taamaattorli suli ingerlajumanavianngilatit”. U-p oqaaserisai 

qisuariarfiginngiivippai, taamaallaallu suli perusuinnarluni.   

 

Paasivaa, I1 ingerlarusunngitsoq. I1-p saniani nalavoq, aamma I1-p assamminik 

attuaannaavippaa. Eqqaamanngilaa, aamma nammineq I1 attornerlugu. Piffissap 

arlaannaatigulluunniit uninngilaq. Oqarsorfigalugu aamma ingerlaannarpoq, taava nammineq 

sinilerpoq. Tissaqqalaaqqilerpoq, oqarsorfigineqarami. Iterami I1 ingerlareersimavoq. 

Imaassinnaavoq, I1 sallaatsunnguamik attuaasimassallugu, namminerli I1 oqarsorfiginngilaa. 

Nammineq nalavoq susinnaajunnaaveqqallunilu. Assorujussuaq I1 uumitsaateqqavaa, 

kisiannili paasillugu, I1 ingerlajumanngitsoq.   

 

Iterami siniffimmini nalavoq. Piffissami tassani I1 ingerlareersimavoq. Politiit qanga 

takkunnersut, eqqaamanngilaa. Politiit takkummata, nammineq nalavoq aqagulullunilu. 

Inuunermini tupatsitaarujussuarpoq.   

 

Sanilliussiffigineqarluni, nassuiaatigisimasaata allanngorarneranik, eqqartuussivimmi 

nassuiaatigisimasaanut naleqqiullugu, nassuiaavoq, siusinnerusukkut advokatiminit 

siunnersorneqarsimalluni apeqqutit naatsunnguamik akisassagai. Ullumikkut 

nassuiaassuteqarnera tamakkiisumik eqqortuuvoq. Siusinnerusukkut advokaterisimasani 

upperisimavaa, pinetullu siunnersuutai upperisimallugit. Ullummikkut qamuuna 

seqummakuulluinnarpoq. Piffissap arlaannaatigulluunnit arlaanik I1 pinngitsaalisimanngilaa.   

 

Aammma politiinut eqqortoq tamakkiisoq apersorneqarnermi nalaani 

nassuiaassuteqarfigisimanngilaa. Isertitsivimmut inissinneqarpoq, naak nammineq 

isumaqarsimagaluarluni, nassuiaateqaannartussaalluni. Nalunaaquttap akunnerpassui tassani 

issiavoq. Politeeq najuuttoq aperivaa paarnaarussivimmut pisinnaanerluni, akuersaartumillu 
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tamanna akineqarpoq. Politeeq aamma aperivaa, illersuisussaminik ivertitsisinnaanerluni. 

Illersuisussanngortinneqartoq tamatuma kingorna piffimmut takkuppoq.   

 

Sanilliussiffigineqarluni, politiit nalunaarusiaanit ersersinneqanngitsoq, illersuisumik 

najuuttoqarneranik, unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, killisiuinerup nalaani illersuisoq 

kalaaleq najuussimasoq. Kina illersuisuunersoq, eqqaamanngilaa. Tamatuma kingorna 

unnerluutigineqartoq ittuminut sianersimavoq, pissutsillu qanoq innerinik ilisimatillugu. 

Ittuata aperisimavaa, advokateqarusunnersoq, imminut illersuisinnaasumik. Sianerfigisaa 

tassaavoq, X4.  

 

Illua imatut aaqqissuussaavoq, sinittarfik ataaniippoq anisarfiup eqqaani.  Nalaasaarfik 

igaffimmilu nerrivik qulaaniipput. I1-p atisani inimi peerpai. Takusinnaavaa, I1-p 

patittartinnini iluarusuutigigaa, tassami anertikkarami. Arlaannaatigulluunniit 

ajornarsaanngilaq, taakkualu sakkortuumik patittartinnerit iluarusuutigalugit. Sinittarfimmi 

atoqatigiinnerup kingorna, ingerlajumanngilaq. Qanorluunniit oqarfigigaluaramiuk, 

ingerlajumanngilaq. Nalinginnaasuumik arlaannaatigulluunnit oqaloqatigiinngillat. 

Nalinginnaasumik sakkortulaartumik kinguaassiuutitigut atoqatiginnittartuuvoq. 

Patitsittarneq nuannarivaa, aamma toqqusassiinerit, arnaq piumagaangat. I1-mut 

sakkortusaarniarnikuunngilaq, aamma siorasaarnikuunngilaa.   

 

I1 ilassuteqarluni nassuiaavoq, U qanimut ilisarisimanagu. Nalunngilaa, kinaanersoq, tassa 

naapikkamiuk ulloq 9. juni 2019-imi. Unnuk taanna ikinngutimi aasaanerani 

fiistertitsineranut najuussimavoq. Fiisti privatiuvoq. Fiistiqatai, piffissap ilaatigut 

illoqarfiliarsimapput. Ingiaqataata ilaata ataatsip, U ikinngutailu nalusimanngilai.  

Daddysimiipput. Daddysimut pipput nal. 01 unnuakkut.  U Daddysimi oqaloqatigivaa. 

Imminnut qaninnialaarsimapput. I1p Piitaaqqallu akornganni arlaanik pisoqartussatut ippoq. 

Illoqarfik matummat, ornigussimavoq inuulluaqqusiniarluni. Aalajangerpoq aamma 

nammineq angerlarniarluni. U messengerikkut sianerfigimmani, nammineq aqqusinersuakkut 

ammut ingerlavoq. Sumiinnerlutik, oqaloqatigiissutigilaarpaat,  U-lu aperivaa, 

angerlarsimaffimminut ilagerusunneraani. Taxamik pissarsipput. Aallaqqaammut U 

ikinngutai aalakoortut angerlaateqqaappaat. Ingerlaqqipput U angerlarsimaffianut. U 

angerlarsimaffianut pipput nal. 03.30-04.00 missaani. Kammalaataa alla aamma ilaavoq. 

Kammalaataa oqaloqatiginikuunngilaa, aamma naluaa, qanoq ateqarnersoq. Qulaani 

igaffimmut issaapput, tassanilu taakkua marluk whisky-mik iluarusupput. Nammineq 

whisky-mik mikisunnguamik najorsivoq. Allamik imigaqanngilaq. U saniani issiavoq, 

kammalaataa akiminni issiavoq. Piffissami tassani U assut asannippoq. Tunumigut U 

tagiartulaarpaani. Aamma tuimigut U-mit kiitilaarpoq. Kiisineq arlaatigut annernanngilaq. 

Tassunga atatillugu arlaanik U-mit oqarfigineqanngilaq. Kiisineq pillugu qisuarianngilaq. 

Imminnut asannittumik pissusilersorput. Nammineq aamma attuuavaa.  
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Kammalaataa oqaaseqarpallaanngilaq, aamma suna tamarmi nipaappoq eqqisisimanarlunilu. 

Piffissap ilaatigut U qarlini peerpai, kammalaataali oqarpoq, tamanna 

nalinginnaasorujussuusoq. Piffissami tassani atisani tamaasa atorpai. Kammalaataata 

tassaniinnerani kinguaassiutitigut tunngasunik imatorsuaq oqaloqatigiissuteqanngillat. 

Kammalaataa angerlarusulersimavoq U-lu I1-lu qimappai. Nal. 05.00 missaaniigunarpoq.   

  

Tamatuma kingorna kunissuutilerput atisatillu peerlugit. Nalaasaarfimmi 

ilagiittussanngorlutik. U-p atisani tamaasa peerpai. Nammineq suli qulaatungaatigut atisani 

atorpai. Oqarfigivaa, usuup puuata atornissaa, kissaatigalugu. Taamaattoqanngilarli, aamma 

sakkortulaartumik mangutsivigivaa. Atoqatigiinneq nalinginnaasuuvoq, tassa, 

nalaasaarfimmi atoqatigiinnerat. Nalaasaarfimmiipput immaqa 15-20 minutsit. Tamatuma 

kingorna ammukarput U-p sinittarfianut. Sinittarfimmi atoqatigeeqqipput. 

Oqarsortoqanngilaq. Suut tamarmik nalinginnaasumik ingerlapput. Sakkortuumik 

kinguaassiuutitigut atoqatigiinneq pineqanngilaq.   

 

Atoqatigiinnerup kingorna siniffimmi nalaqatigiipput. Sanileriillutik nalapput. Tassani 

malugivaa, U 180 grademik mumittoq. Tassanngaannaq akuersaarpasikkunnaarpoq, 

attortikkusunnanilu. Nammineq eqqumiigivaa, allanngornera, tassami aatsaannguummat 

atoqatigeeqqammeramik. U oqarpoq, arlaannaataluunniit, qanillissanngikkaani.   

 

U oqarpoq: ” Psykopatiuvunga, inuiaqatigiit ileqqui naapertorlugit inuunissara 

ilikkarnikuuara. Nalunngilara, inuiaqatigiit qanoq pissuseqartikkusunneraanga. 

Maanngaanniit anisinneqarnavianngilatit. Illit normu 9-inngussaatit, allat arfineq pingasut 

naqqup ataaniipput.” Aallaqqaammut isumaqarsimagaluarpoq, U-p quiasunniutai 

pitsaanngitsuusut. Eqqissisimaniarsarigaluarpoq, U-mi ilisarisimannginnamiuk. 

Ammartinniarsarigaluarpaa, ilaatigullu apeqqutigalugu, arlaanik meeraanerani 

pisoqarsimanersoq, aamma allanut taamatut ittarsimanersoq. Malugeriaramiuk 

akuersaanngitsoq, angerlarusulersimavoq. Ingerlaniarsarilermat, oqarfigisimavaa, 

tassanngaanniit anisinnaanngitsoq. Paasitippaa, tassanngaanniit qimagukkusulluni, tassa 

siniffimmi illuanut saannermigut. Oqaatigisaqattaaginnaavippaa, normu 9-usussaasoq. 

Piffissap ilaatigut assamminik qungasiatigut tigullugu aalajangersimavaa. Inussani atunngilai 

aalajangeqqassutigalugit, assanili tamaat atorpaa. Soorluuna, U qisuariatinniaraluaraani. 

Anersaartorniarnini ajornakusoortippaa.  Oqaluutigalunilu arlaanik pinersoq, 

eqqaamanngilaa. U nammineerluni uninngilaq, taamaattumik assaa peersippaa, U talia 

naqillugu. Sakkortuumik iliorfigerusussimanngilaa, taamaattumik assaa eqqissisimasumik 

peersiinnarpaa. Soorluuna, tamanna iluareqigaa. U aperivaa, annilaangalinnginnersoq. 

Akivaa naamik, eqqissisimaannarlunilu. U oqaluttuuppaa, inuit tamarmik arlaatigut 

ajunngitsortaqartartut. Tupaallaatigaa, U oqaluttuarnermisut oqaluttuarisai pillugit. 
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Misigisimanngilaq, piffimmiit ingerlaannarsinnaalluni, oqaatigisai naapertorlugit, suut 

tamaasa siorasaarutigigamigit, aamma qungasiatigut toqqusassigamiuk. Aamma timimini 

tamakkerlugu qalleramiuk. Nammineq nalavoq, U-llu qallerpaa. U ammut siniffimmut 

naqittarpaa. Oqimaalaarpoq, silaannarmik pinissani ajornartorsiutigisimavaa. 

Mianersortumik takutippaa, silaannnarmik pisariaqarluni. Ataasiaannarluni taamatut iliorpoq. 

U oqaqqippoq, tassanngaanniit aninavianngitsoq. U arlaleriarluni aperivaa, ammut 

ilaarusunnersoq taakkua allat arfineq pingasut takuniarlugit. Timiminik qalleqqammani, 

qamuuna assut ersitsaqqavoq. Filmiminngaanneersunik assingiinngitsunik takorluuilerpoq, 

qanoq kinguneqarsinnaanersoq pillugu. Naluaa, siniffimmi kamaaterujussuarnermik 

toqqusassiinermillu kinguneqassanersoq, imaluunniit mattaangalluni aqqusinermut 

arpassanerluni. U oqarfiginngilaa, annilaanganerarluni, tassa perusunnginnamiuk, U tamanna 

paasissagaa. I1-p oqarfigisaqattaaginnaavippaa, akiuunissani sapernagu. U timiminik 

qalleqqareeraani, ersiornini, isertuussinnaanngilaa. Qullii uluaanut kuulerput. U tamanna 

assut qiimmassimaarutigaa, U-llu piumasarivaa, oqaluttuutissagaani, sooq aliasunnerluni. 

Oqaluttuuppaa, tassunga patsisaasoq aatsaannguummat imminnut qanimut 

avitseqatigiissimagamik, paasisinnaanagulu, taamatut kinguneqarnera. Piffissami tassani suli 

siniffimmi nalapput, atisaqarnatillu. Annilaanganerpaaffimmini kajumissaaraluarpaa 

oqarfigalugu, marlunnik meeraqarnerarluni, angerlarfigisussaallugillu. 

Soqutigisaqanngiivippoq, oqarfigeqqippaalu, tassanngaanniit aninavianngitsoq. I1-p 

paasitippaa, U nammineerluni marlunnik meeraqarnerarlugu, tassunga atatillugu akivoq, 

nammineq soqutiginagu misigissuseqarnanilu.   

 

Misigisimanngilaq, ingerlasinnaalluni. I1-p kissaatigisimavaa, U upperissagaa, I1-p suli 

perusukkaani. Taamaattumik assaa tigusimavaa, timiminullu pisillugu. Tamatuma 

kingunerivaa, ilageeqqileramik atoqatigiillutik. U atoqatigeeqqikkusuppoq, namminerlu 

peqataavoq arlaatigut aninissaminut periarfissaninniassagami. Atoqatiginninnerup kingorna 

I1-p U qalleqqavaa. Tamatuma kingorna U-p I1-p niaqua usumi tungaanut ammut naqippaa, 

takutillugulu, oqarsorfigitikkusulluni. I1 eqqarsarpoq, aninissaminut taanna periarfissaralugu. 

Oqarsorneq sivisuumik pivoq, I1llu neriuutigaa, kingorna U susinnaajunnaavissasoq 

sinilerlunilu. Oqarsorfiginerata nalaani, U oqaaseqanngilaq. Eqqaamanngilaa, inernersoq, 

Tissaqqavoq. Malugigamiuk, inertoq, sanianut innarpoq takutinniarlugu, nammineq aamma 

inerluni. I1 takutikkusussimavaa, U toqqissisimanissaa, Tamakku tamaasa I1p 

anguniaramigit. Ineramik, oqaloqatigiinngillat. I1p kissaatigigamiuk, U sinilernissaa. U 

qanilliivillugu innanngilaq, tassami qimaasinnaaniassagami maluginngisaanik. 

Anersaartorneratigut tusaasinnaavaa, sinittoq. Siniffimmit assagalaarluni aqqarpoq, 

pigisanilu tuaviorluni katersorlugit. Tusaassagaluaruniuk, itersimasoq, arpalluni matukkut 

anissamaarluni, aamma atisaqanngikkaluaruniluunniit. Atisalersorami, matup eqqaani 

nikorfavoq. Itinngitsorlu, anivoq. Anigami, nunamut nallaannarusukkaluarpoq. 

Tassanngaannit qimagutipallappoq, ikinngutiminullu I2-mut sianerluni. I2 pissarsiarivaa, 
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qinnuigaalu aaqqulluni. I2-p aammani nal. 08.30-p missaaniippoq. Qanoq pisoqarsimanersoq, 

I2 qaappiaasaannartumik oqaluttuuppaa. I2-p angerlarsimaffianut anngukkamik tamanna 

pillugu annertunerusumik oqaluttuuppaa, tassa qanoq pisoqarsimaneranik. Kingorna I2-p 

siniffianut innarpoq, sinilaarlunilu. Nalunaaquttap akunnera ataaseq affarlu qaangiummat 

iteqqippoq, I2-llu iserfigivaa oqarlunilu, tamanna nalunaarutigisariaqaraa. Aallaqqaammut 

nalunaarutigerusussimanngilaa, tassami suliffimminut ammukartariaqassagami tamanna 

nalunaarutiniarlugu. Kingusinnerusukkut politiit attavigivai tamannalu nalunaarutigalugu.  

 

Ullukkut kingusinnerusukkut nakorsiartarfimmi misissorneqarpoq.   

 

U toqungasut pillugit arlaatigut oqaaseqanngilaq, tassa U oqarmat, I1 nr. 9-ussasoq. 

Soorluuna, ilisimaareqqissaaraa, malunniutinik sakkortuunik pilersuinnginnissani. Aamma U 

oqaaseqanngilaq, I1 isumaqarsimanersoq, uumalluni aniguisinnaanersoq. Taamaallaat I1 

aperisimavaa, isumaqarnersoq, qimagussinnaalluni. Piffissap ilaatigut ajannikuunngilaa. I1 

misigisimavoq, U siorasaaraani, U-llu ilisimaarilluinnaraa, malunniutinik pilersunnginnissaa. 

Tamatumanit anikuiniarluni arnanganini atorsimavaa. Atoqatigeqqissimavaa, U 

toqqissisimaniassammat, tamatumalu kingorna sinilerniassammat. I1-p nalunngilaa, U 

naqquata ataani arfineq pingasunik toqungasunik soqanngitsoq. I1-p U oqarfiginngilaa, 

atoqateqaqqikkusunnani, taamatummi ilioruni aatsaat U ingerlariaqqitsissinnaagamiuk. 

Atoqatigeeqqinneq sioqqullugu, I1 U aperivaa, taxarlutik I1-p 

angerlarsimaffianukarsinnaannginnerlutik. Taanna aamma qimagunnissamut 

misiliigaluarneruvoq. I1 atoqateqarnissamut oqarsornissamullu pinngitsaalineqartutut 

misigisimavoq. Taamatut iliuginnarpoq aniguiniarluni.   

 

Sanilliussiffigineqarluni, unnerluutigineqartoq nassuiaasimasoq, eqqartorneqarsimasoq, 

trekanternissaat, nassuiaavoq, taamaattoqanngitsoq.   

 

Sanilliussiffigineqarluni unnerluutigineqartoq nassuiaasimasoq, nerrivimmi issianerup 

nalaani U arlaleriarluni patissimagaa, aamma I1-p iviangequtai peersimagai, I1 nassuiaavoq, 

tamanna nammineq eqqaamanagu. Kammalaataa suli tassaniissimassappat, atisaqarnani 

issiasimanaviarani. Kammalaataa angerlarmat, U qinnuigisimanngilaa angerlaqqullugu.  

 

Ilumuunngilaq, U taannaasoq, I1-p annertunerusumik perusunneranut, ummiginnittoq. U 

malugisimasinnaasimassavaa, I1 annertunerusumik perusuttoq, kisianni taamatut iliorneranut 

ilaaginnarpoq illuminngaanniit anisinnaaniarluni. U ersiortitsinera kisimi pissutaavoq. I1p 

eqqaamanngilaa, U ingerlaqqulluni qinnuigineraani.   

 

Sanilliussiffigineqarluni U nassuiaataanik, I1 ingerlassappat, iliuuserisinnaasatuaa 

tassaasimasoq, U-mut oqarsornissamut akuerineratigut, I1 nassuiaavoq, U 
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isumaqarsimasinnaasoq, I1 taamatut iliorusuttoq. Kisianni taamatut iliuginnarpoq, piffimmiit 

qimagunnissaminut akuerineqarnissagami. Allatut iliornissaminut qunugivaa.   

 

Tassani fiistimi imerpoq, tassa fiisteriarfimmini, kisianni iluamik imatorsuaq aalakuunngilaq. 

Aalakooraangami, nuannaalertarpoq qitikkusulertarlunilu. Nivissat 

Daddysimeeqatigigamigit, aamma qitipput. Daddysimiillutik, U-mut qaninniarpoq. U aamma 

qaninniarpaa. Tuimigit kiitikkami, isumalulinngilaq, aamma nuanniilliutiginerlugu 

oqaatiginngilaa. I1-p U oqarfigivaa, usuup puua atussagaa. Ataasiaq sinnerlugu 

oqarfiginerlugu, eqqaamanngilaa. Oqaatiginngilaa, usuup puua atornagu 

atoqateqarusunnginnerminik, tassa tamatumunnga ajorinninngilaq. Atoqatigiinneq 

nalinginnaasuuvoq imatut paasillugu, arlaanik sakkortusinnaasumik assingusumilluunniit 

tamanna soqanngilaq.   

 

Sinittarfimmi U itigartissimavaa, tassa atoqatigereernerup kingorna. 

Innangaqatigilaarusussimavaa sallaatsumillu attuuallugu. U oqaatigisimavaa, perusunnagu, 

arlaata, qanillissagaani. Piffissami tassani ingerlaannarsimasinnaanngilaq, tassanimi, 

oqaatigisani, oqaatigalugit aallartimmat. Naluaa, piffissami atoqatigiinnerup 

naammassinerata kingorna itigartitsinissaatalu tungaanut ingerlasimasinnaanerluni. 

Sanileriillutik nalapput, aamma U meeraanera oqaloqatigiissutigilaarpaat. Aamma I1-p 

aperivaa, allanut taamatut aamma iliortarsimanersoq. Oqaatigivaa, nammineq 

paasisinnaanagu, sooq tamakku I1mut oqaluttuarinerlugit, tassa iliornermisut.  

 

U assai timaalu peersereeramigit, U qalleqqareeraani, U peersimavoq. U aappassaanik 

aperimmani annilaanganersoq, I1 akisimavoq, akiuussinnaalluni. Taamatut oqarpoq, naak 

siorasaarneqartutut misigisimagaluarluni. Aamma oqaluttuuppaa, upperalugu, inuit   

tamarmik arlaanik ajunngitsunik peqartut. Iluarusutsikkusunnginnamiuk, 

annilaanganerminik, U takussagaani.   

 

U assai tiguai timiminullu ilillugit, U toqqissimaffiginiassammani. Nammineq, 

pingajussaanik atoqatiginninnissamut aallarniivoq, taamaaliorsimavoq pissutigiinnarlugu, 

misigisimagami taamatut iliornissamut pinngitsaalineqarluni. U niaqquni nalikkaaminut 

pisimmagu, piumanani, aamma oqaaseqanngilaq. I1 eqqarsarsimavoq, qasulertinniarlugu. I1 

isumaqanngilaq, U paasigaani, U atoqatigerusunngikkini, imaluunniit 

oqarsorfigerusunngikkini. I1 misigisimavoq U-mit atornerlunneqarluni, namminerlu 

kanngusuppoq.   

 

Apersorneqarnerata nalaani ikinngutaata I2-p issiaqatigivaa. Politeeq imminut apersuisoq 

aamma nalunngilaa. Tassaavoq […]. […] imatut ikinngutiginngilaa, kisianni 
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peroriartoqatigiinnikuupput. […] oqaloqatigisinnaallugu, misigisimavoq. […] 

toqqaannartumik attavigivaa paasiniarlugu, sulinersoq.   

 

Pisimasoq sioqqullugu U ilisarisimanngilaa, kisianni U pillugu tusarnikuuaa, arnanut 

nakuuserniartartuusoq. Kisianni tamanna ukiut 20-t matuma siornatigut pivoq, taamaattumik 

eqqaamasaataaniippallaanngilaq. Inuit pillugit isiginnittaasia imaappoq, piffissap 

ingerlanerani allannguuteqarsinnaasut. Pisimasulli nalaani naluaa, U qanoq iliorsinnaanera. 

I1 qanoq arlaanik iliornissani qunugisimavaa, taamaattumillu misigisimavoq pinngitsoorani 

timini U-mut atortariaqarlugu.   

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu  

I1 nunatta eqqartuussisuuneqarfianut uppernassuseqarluinnartumik qularnaatsumillu 

pisimasup ulloq 9. juni 2019-imi ingerlarnga nassuiaateqarfigivaa, annerpaartaalu 

eqqartuussivimmi nassuiaataanut naapertuuttut.   

 

U-p nassuiaataanit maluginiarneqarpoq, nunatta eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaataanut 

sanilliullugu eqqartuussivimmi nassuiaasimanera pitsaanerunngitsoq tassa erseqqissuliorneq 

pillugu, tamannalu aamma tunngavigalugu eqqartuussisunneqarfimmut nassuiaataa 

uppernassuseqanngitsutut isigineqarluni. Ilisimatitsissutigineqartut pillugit, tassa 

siusinnerusukkut advokatiminit, sapinngisamik naatsunnguamik nassuiaateqarteqarnissamik 

siunnersorneqarneqarsimanera pillugu, allamik inerniliinissamik kinguneqarsinnaanngilaq.   

 

Pisimasup ingerlarnga nunatta eqqartuussisuuneqarfiata I1-p nassuiaanera naapertorlugu 

toqqammavilersuutigaa, tassa nammineq U-lu, Daddysimi naapinnerup kingorna, U 

najugaqarfianukarsimapput nal. 03.30 missaani ulloq 9. juni 2019. U-p kammalaataata taakku 

ilagisimavai. X1-p taakku qimareerai nal. 05.00-ip missaani, U aamma I1 marloriarlutik 

piumassusertik naapertorlugu atoqatigiissimapput, taamatuttaarlu oqarsorsimallutik. 

Atoqatiginninneq siulleq nalaasaarfimmi pisimavoq, atoqatiginninnerullu aappassaa 

unnerluutigineqartup sinittarfiani pisimavoq. Aappassaanik atoqatiginninnerup kingorna I1-

p paasitissimavaa, angerlarusulluni, pissutigalugu U-p itigartimmani. Tamatuma kingorna U 

I1 aperisimavaa: ”Isumaqarpit, maanngaanniit qimagutissallutit?”, soorlu aamma U 

oqarsimasoq: ”Arfineq pingsunik naqqup ataaniittuuteqarpunga, normu 9-nngorsinnaavutit. 

Psykopatiuvunga, ilinniarnikuuarali inuiaqatigiit ileqqui naapertorlugit 

maleruutiinnarnissara.”   

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata toqqammavigaa, tamatuma kingorna U-p assammi 

aappaanik I1 qungasiatigut tigusimagaa aalajangeqqallugulu, anersaartorniarnerata 

ajornakusuulernissaata tungaanut. I1-p U assaa peersimmagu, U-p I1 apereqqissimavaa, 

isumaqarnersoq, tassanngaanniit qimagutissasoq. Tamatuma kingorna U timinik I1p timaa 
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qallersimavaa, siniffimmilu aalajangeqqallugu. I1-p U ajaqqissimavaa, silaannarmik 

pisinnaannginnini pissutigalugu. Tamatuma kingorna I1 qialersimavoq, oqarfigalugulu, 

angerlarniarluni meeqqaminut marlunnut. U-lli akiinnarpaa, soqutiginagu, misigitsaallunilu.   

 

I1 nassuiaavoq, piffissap ilaani assut ersiorsimalluni, tamatumali paasitinnissaa 

kissaatigisimanagu, tassami nalugamiuk, U tamanna pillugu qanoq qisuariassanersoq. 

Taamaattorli annilaanganini toqqortersinnaasimanagu, U timiminik I1 siniffimmi 

aalajangeqqareernerata kingorna, tassani I1 qialersimalluni.  I1-mut apersuinini 

ingerlatiinnarmagu, tassa I1 isumaqarnersoq, tassanngaannit anissalluni, I1-p timiminik U 

allamut saasaraluarpaa. I1-p ”U qasutinniarpaa”, taamaattumik I1-p kajumissaarutigisimavaa, 

atoqatigeeqqinnissartik. Tamatumalu kingorna U aamma I1-i atoqatigeeqqipput, 

taamatuttaarlu I1-p U oqarsorfigisimallugu. Tamatuma kingorna U sinilersimavoq, I1-lu 

iluatsitsilluni U najugaqarfia qimappaa nal. 08.30-p missaani.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata toqqammavilersuutigaa, U-p ilisimaarilluarsimassagaa, I1-

i aappassaanik atoqatigiinnerup kingorna, I1 nammineq piumassutsi naapertorlugu U 

najugaqarfianiinngitsoq, ingammik qianikuummat, paasitissimallugulu meeqqaminut 

angerlarusulluni. Tamatuma kingorna Nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq, 

sivikitsumik I1 aalajangeqqaneratigut, kiisalu siusinnerusukkut taaneqartutut 

siorasaarinermigut, U I1 kiffaanngissusermik piiaaffigisimagaa, taamaalillunilu 

pinerluttulerinermi inatsit § 92 unioqqutitsinermigut pisuulluni.   

 

Pissutsit naapertorlugit, tassa I1-i piffissami siusinnerusukkut qimaaniarsarisimannginnera, 

aamma I1, U sinilermat, pigisaminik kaajalugaarluni katersimanera taamaalillunilu arpalluni 

matukkut aniinnarsimannginnerata, kingunerisinnaanngilaa, nammineq piumassuseq 

naapertorlugu najuunnertut isigineqarnissaanut. Taamaalilluni Nunatta 

eqqartuussisuuneqarfiata pingaartippaa, I1-p nammineerluni nassuiaataa tassa ima 

ersiortigisimagami, piffik siusinnerusukkut qimannissaa qunugisimallugu, aamma U-i, 

unnuaq taanna sioqqullugu namminerminut ilisarnanngitsoq, taamatut oqaaseqartarsimasoq, 

paasisitsisoq,U-miit qimagunnavianngitsoq, taamaalilluni, taamatut misiliinissaminut 

qunutitsilersimalluni.   

 

Pisimasup ingerlasimanera pillugu qulaani allassimasut tunngavigalugit nunatta 

eqqartuussisuuneqarfiata toqqammavigaa, kiffaanngissusermik piaaffigitinneq pisimasoq 

piffissami nal. 07.00 aamma 08.30 akornganni.   

 

Assortuussutaanngilaq, atoqatiginninneq kingulleq, I1-imit pilersinneqarsimasoq. Nunatta 

eqqartuussisuuneqarfiat toqqammavigivaa, atoqatigiinnisaq pilersinneqarsimasoq 
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angerlarsinnaanissamut pilersaarummut ilaasimasoq, aamma I1-i taamanikkut piffissami, U-

imit qimagunnissaminut allanik periarfissanik takusaqarsinnaannginnami.   

 

Qulaaniittut tunngavigalugit nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq, 

qulakkiivinneqanngitsoq, pinngitsaaliineq pillugu eqqartuussinissamut, 

uppernarsineqarnersoq, tassa U-p siunertarisimaneraa pinngitsaaliinikkut atoqateqarnissaq 

imaluunniit oqarsornissaq pillugit, tassa unnerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarnerannut 

tunngatillugu. Taamaallilluni ilaatigut pingaartinneqarpoq, aalajangersimasunik 

aallaaviatigut tunngavissaqanngitsoq, tassa U-i isumaqalersissallugu, atoqatiginninnerup 

pingajua kingornalu oqarsorneq, pisimasoq I1-i nammineerluni piumanngitsoq, tassami 

tamanna sioqqullugu, nammineq piumassuseq naapertorlugu atoqatigiinnerit marluk kiisalu 

oqarsorneq pineqarput, aamma I1-i nammineerluni U assai timiminut pisinnikuugamigit 

qiimmassimaartinniarlugu.   

 

Pisimasoq taanna, tassa atoqatiginninneq taannalu kingornatigut oqarsorneq qulaani 

aalajangiusimaneqartutut, taamaallaat pisimasoq qimagunniarnermut iliuseqarnermi 

periuserineqarsimasoq, aamma I1-i atoqatigiinnerup kingulliup nalaani annilaangasimanera, 

allatut inerniliinermik kinguneqarsinnaanngitsoq.   

 

Aamma pissutsit qanoq inneri naapertorlugit, I1-i nassuiaagami, U atoqatigiinnerup 

kingulliup kingorna, niaqquni U assamminik nalikkaami tungaanut naqissimagaa, 

oqarsorfigissallugu pinngitsaalineqarsimalluni, pissutsit taaneqartut nalaanni, tassani I1 

atoqatigiinnikkusunneranut tunngatillugu, allamik naliliinissamik kinguneqarsinnaavoq. 

Taamaalilluni Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutigaa, taamatut iliuuseqarneq 

atoqatigiinnerup ingerlatiinnarneqarnissaanik paasineqartariaqartoq, tassami I1-p niaqquni 

illuartissinnaagaluarpaa, ingerlaannarnissaq kissaatiginngikkuniuk. Tamatumalu kingorna 

ilimagineqarsinnaanngilaq U-p siunertarisimaneraa pinngitsaaliinissani imaluunnit allatut 

kinguaassiuutitigut atuinissaq, U pinerluttulerinermi inatsit § 77, imm. 1 nr. 1 naapertorlugu 

unioqqutitsisimasutut pinngitsuutitaavoq.  

 

Taamaattorli Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata U pisuutippaat I1-mut nakuusersimasutut. 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata, qulaani taaneqareersutut, tunngavilersuutigaa, 

unnerluutigineqartup assammi aappaanik I1-i qungasiatiatigut aalajangeqqasimagaa, 

anersaartorniarninilu ajornakusoortissimagaa, aamma U timiminik I1 siniffimmi 

aalajangeqqasimagaa. Qungatsimik aalajangeeqqanik pillugu napparsimmaveqarfiup 

uppernarsaassiissutaanit kiisalu assinit saqqummiunneqartunit taperserneqarput, tassannga 

aappillerneq angisooq allaaserineqarpoq takuneqarsinnaallunilu.  

 



 13 

Taamaalilluni Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata unnerluutigineqartup nassuiaatigisaa 

isiginiarsimanngilaat, tassa aappillerneq I1-p qungasianiittoq pinngorsimassasoq 

sakkortuumik atoqatigiinnerup kinguneranik, tamatumunnga nassuiaataa pillugu, soorlu 

pisimasumut tulluussarlugu aaqqissuusinerusoq. Tassunga tunngatillugu 

maluginiarneqarpoq, I1-i nassuiaammat, nalinginnaasumik atoqatigiissimallutik, 

sakkortuumillu atoqatigiinneq pineqanngitsoq.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq, nakuuserneq, unnerluussissummi allaqqasutut, 

pissusissamisoortumik pinerluttulerinermi inatsimmut § 88-imut tunngatinneqarsinnaasoq, 

annertunerusumiit annikinnerusumut.   

 

Pinerluttulerinermi inatsisit §§ 88 aamma 92 naapertorlugit unioqqutitsinerit taamatut ittut, 

aalajangerneqartarput pinngitsoorani pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussannngortitsinermik. Sakkortususaatitut pissutsit naapertorlugit 

ilaatinneqassaaq, unnerluutigineqartoq siusinnerusukkut pinerluttulerinermi inatsit § 88 

naapertorlugu unioqqutitsisimasutut eqqartuussaasimanera.   

 

Pinerluuteqarnerup peqqarniissusaa naapertorlugu pineqaatissiissutip 

utaqqisitanngortinnissaa tunngavissaqanngilaq. U-p inuttut atugai pillugit ilisimatitsissutit, 

aamma meeqqaminik marlunnik aaqqissuussamik 7/7-imik, allamik inerniliinermik 

kinguneqarsinnaanngilaq.   

 

Tamatuma kingorna pineqaatissiissut aalajangerneqarpoq pinngitsoorani qaammatini 

arfinilinni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik. Nunatta 

eqqartuussisuuneqarfia taamaalilluni pisimasup qanoq ittuunera pingaartippaat, aamma 

kinguaassiuutitigut atoqatigiinnermut atatillugu nakuuserneq pineqarmat, kiisalu 

kiffaanngissusermik piaaffiginninnerup sivisussusaa.   

 

Mitagaasimaneq pillugu taarsiivigineqarnissaq  

Unnerluutigineqartoq pinngitsaaliisimasutut aamma kinguaassiuutitigut allatut 

atuisimanermut pinngitsuutitaammat, I1-i taamaallaat pisinnaatitaavoq kiffaanngissusermik 

piaaffiginninnerup kinguneranit mitagaasimaneq pillugu pisinnaatitaavoq, tak. 

taarsiissuteqarnissamut akisussaassuseqarnermik inatsit § 26, imm. 1.  

 

Taarsiissuteqarnissaq aalajangerneqarpoq 10.000 koruuninut, tamanna unnerluutigineqartup 

akilissallugu pisussaaffigissavaa.   

 

Eqqartuussisarnermik inatsit § 480, imm. 1 naapertorlugu, naalagaaffiup karsiata suliamut 

aningaasartuutit akilissavai.   



 14 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussiviup eqqartuussutaa imatut allanngortinneqarpoq, pineqaatissiissut 

appartinneqarpoq qaammatinut arfinilinnut Pineqaatissinneqarsimasunut 

Inissiisarfimmiittussanngorlugu.  

 

U 10.000 koruuninik I1-mut mitagaasimaneq pillugu akilissavai.  

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai.  

 

** 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 22. november 2019 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 238/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […]-1980 

(Advokat Marie Louise Frederiksen) 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 18. september 2019 (kredsrettens sagl.nr. 

KS-SER-993-2019).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten 

rejste tiltale og skærpelse.  

 

T har påstået frifindelse, subsidiært betinget anstaltsanbringelse i 3 måneder. 

  

Anklagemyndigheden har på vegne af V1 nedlagt en påstand om godtgørelse for tort på 

100.000 kr.  

 

T har påstået frifindelse for påstanden om tort, subsidiært at der alene tilkendes V1 en 

godtgørelse på 10.000 kr.  

 

Domsmænd 
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Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Der blev under landsrettens behandling af sagen dokumenteret politiattest samt foto af V1s 

hals.  

 

Af politiattesten fremgår følgende under pkt. 5:  

”Der ses et rødt mærke på 12x2 cm, strækkende sig tværs over halsroden i sin længste 

diameter. Det ligner et aftryk fra en tommelfinger på venstre side og en pegefinder på 

højre side, der har været presset hårdt imod huden.  

 

Der ses ingen skader i øvrigt på halsen eller i ansigtet. Der er ingen blodunderløbne 

mærker”. 

 

Tiltalte blev for overtrædelse af kriminallovens § 88 idømt 30 dages betinget anbringelse ved 

Sermersooq Kredsrets dom af 10. marts 2015.  

 

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han stadig bor i sit hus. Han har to børn, 

på henholdsvis 5 og 9 år, som bor hos ham halvdelen af tiden. Han arbejder for [...], hvor han 

har en stilling som teamleder i salgsafdelingen. Sagen har haft vidtrækkende konsekvenser 

for ham, og han er stresset, og har ondt i maven. Han er helt ødelagt over den måde, som han 

bliver fremstillet på i sagen. Han frygter at miste sit job, og blive stemplet for det, som han er 

tiltalt for her i dag. Hele episoden har været altødelæggende for ham. Han har været 

mønsterbryder hele livet, og han har kæmpet for at blive en, der skal blive til noget.  

 

Forklaringer 

T har supplerende forklaret, at han godt vidste, hvem V1 var. Nuuk er ikke en stor by, og 

nogle af hans venner kender hende. Han havde aldrig talt med hende før denne aften. Den 9. 

juni var han sammen med sine kammerater X2 og X1, samt X2s lillesøster X3, og dennes 

veninde. De var på Daddys. Det var V1, der tog kontakt til ham på Daddys. Hun satte sig 

meget tæt på ham, og var meget klingrende. Det virkede som om, at V1 havde udset sig ham 

som et mål. Til at starte med var han irriteret over, at hun var så klingrende. Han kunne ikke 

samtale med sin kammerat. De forlod stedet kl. 03, og han tog kontakt til hende. Han spurgte 

X1, om de skulle feste videre. De talte om muligheden for at have en trekant med V1. Han 

husker ikke, om han skrev eller ringede til V1 på messenger. De tog hjem til ham. Han 

serverede noget at drikke for X1 og V1. Det var både vin, og forskellige slags rom. V1 

fortsatte med at vise, at hun gerne ville være sammen med ham. Hun flirtede med ham. Han 

husker dog ikke nøjagtigt, hvad hun sagde. Som aftenen skred frem, begyndte hun at røre ved 

hans lår, og dette gengældte han også på et tidspunkt. Han rørte hende også på skulderen, og 
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han bed hende også seksuelt. Hun fik også nogle spanks på numsen, som hun nød. Det skete 

mens de befandt sig omkring spisebordet.  

 

X1 lagde op til at spørge, om V1 kunne tænke sig at være sammen med to fyre. Hun var meget 

opstemt, og kom med ”nydelses-lyde”. Hun sagde til X1, at hun ikke ville være med til en 

trekant. Hun gav et kast med hovedet hen mod tiltalte, som for at forklare, at hun gerne bare 

ville være sammen med ham. Tiltalte sad i underbukser for at signalere, at han var en frisk 

fyr. På dette tidspunkt havde han allerede knappet hendes BH op. De sad ved bordet frem til 

det tidspunkt, hvor X1 gik. Han fulgte efter X1 ned af trapperne og bad ham tage V1 med, for 

tiltalte havde alligevel ikke lyst til at være sammen med V1.  

 

Han havde dagen inden haft en anden pige med hjem, og han havde derfor ikke den store lyst 

til at have samleje igen. X1 sagde til ham, at det jo var ham, hun gerne ville have, og 

opfordrede ham til at gå tilbage til V1. Han gik derfor tilbage til lejligheden, hvor han fortsatte 

med at drikke. Han sad ved siden af V1 ved køkkenbordet. V1 drak også på det tidspunkt. 

Derefter udviklede det sig til noget seksuelt. Selvom han egentlig ikke havde lyst til hende, 

faldt han i. Han begyndte at kysse hende, og give hende nogle spanks. De havde herefter 

samleje i sofaen. Han brugte både sin penis og sine fingre. Hendes tøj lå på sofaen. Han husker 

ikke, om de havde al tøjet af. V1 havde i hvert fald ingen BH på, for den havde han taget af 

hende, mens X1 var der. Det kan godt passe, at de lå på sofaen i en halv times tid, hvorefter 

de gik ned i hans soveværelse. V1 var fortsat meget opstemt, og de fortsatte med at have 

samleje. Han husker ikke tydeligt, om der også var oralsex der. De havde oralsex, men han 

husker ikke præcist, hvornår dette foregik. Det var V1, der gav ham oralsex. Det var voldsom 

sex, de havde. Han spankede hende jo. Det er utydeligt for ham, om han også havde fat om 

hendes hals. Han har formentligt holdt fast i hende for at ”give den gas”. Det er muligt, at han 

har haft hårdt fat i hende. Han er sikker på, at hun nød, at det var på den hårde måde, eftersom 

han gav hende hård spanking og bid omkring køkkenbordet. Det er jo selvfølgelig fortsat i 

soveværelset. Han kom til et punkt, hvor han ikke kunne mere, og hans erektion forsvandt. 

Han var jo også gået ned i soveværelset for at sove. Han fortalte V1, at han ikke kunne mere. 

Han bad derfor V1 om at gå. Hun kunne godt se, at hans erektion var helt væk, men hun ville 

ikke godtage, at det var bedst, at hun gik. Hun sagde, at hun ville have mere. Hun befalede 

ham, at han skulle fortsætte med at bruge sine fingre for at tilfredsstille hende yderligere. Han 

blev irriteret over det, for han var rigtig træt, og ville bare gerne sove. Det var tydeligt, at hun 

var meget opstemt, og gerne ville have mere.  

 

Han gjorde ikke som hun sagde, og han bad hende forlade stedet. Hun lagde sig op ad ham 

og spredte sine ben, og indikerede, at hun absolut ikke var færdig. Da hun lå der, sagde han 

til hende, at han ikke ville mere. Han sagde til hende, at han jo kunne sige alt muligt til hende, 

og at hun alligevel ikke ville gå. Han sagde” Jeg kunne fx sige, at jeg var en psykopat, og at 
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der lå 8 mere ned i kælderen, men du vil stadig ikke gå”. Hun reagerede slet ikke på det han 

sagde, og hun ville bare gerne have mere.  

 

Han erkendte, at hun ikke ville gå. Han lå ved siden af hende, og hun blev ved med at røre 

ham med sine hænder. Han husker ikke, om han også rørte ved hende. Hun stoppede ikke på 

noget tidspunkt. Hun fortsatte også med at give ham oralsex, og så faldt han i søvn. Hans 

erektion kom lidt tilbage, da han fik oralsex. Da han vågnede var hun gået. Det er muligt, at 

han har kærtegnet hende, men det var ikke mens hun gav ham oralsex. Han lå på ryggen og 

var fuldstændig færdig. Han var meget irriteret på hende, men erkendte, at hun ikke ville gå.  

 

Da han vågnede lå han i sin seng. V1 var gået på det tidspunkt. Han husker ikke, hvornår 

politiet kom. Han lå i sin og havde tømmermænd, da politiet kom. Han fik sit livs største chok.  

 

Foreholdt, at hans forklaring divergerer fra den, han afgav i kredsretten, forklarede han, at 

han af sin tidligere advokat var blevet rådet til at komme med korte svar på spørgsmålene. 

Det er hele sandheden, han har forklaret om i dag. Han stolede på sin tidligere advokat, og 

har troet på pågældendes råd. Han er helt ødelagt indvendigt i dag. Han har ikke tvunget V1 

til noget på noget tidspunkt.  

 

Han har heller ikke forklaret hele sandheden til politiet under sin afhøring. Han blev anbragt 

i detentionen, selvom han troede, at han bare skulle afgive forklaring. Han sad der i mange 

timer. Han spurgte den tilstedeværende betjent om han kunne komme i fængsel, og det blev 

besvaret bekræftende. Han spurgte også betjenten, om han kunne få en forsvarer beskikket. 

Den beskikkede forsvarer kom herefter til stedet.  

 

Foreholdt, at det ikke af politirapporten fremgår, at der var en forsvarer tilstede, forklarede 

tiltalte, at der var en grønlandsk forsvarer til stede under afhøringen. Han husker ikke, hvem 

forsvareren var. Tiltalte ringede efterfølgende til sin chef, og oplyste ham om situationen. 

Hans chef spurgte ham, om han ville have en advokat, der kunne forsvare ham. Det var X4, 

han ringede til.  

 

Hans hus er indrettet således, at soveværelset er nedenunder ved siden af udgangen. Sofaen 

og køkkenbord er ovenpå. V1 tog sit tøj af i stuen. Han kunne se, at V1 nød at blive spanket, 

idet hun stønnede. Hun var på ingen måde afvisende, og nød de hårde spanks. Efter samlejet 

i soveværelset, ville hun ikke gå. Uanset hvad han sagde til hende, ville hun ikke gå. De havde 

ikke nogen almindelig samtale. Han er generelt til lidt hårdere sex. Han kan godt lide 

spanking, og at tage kvælertag, når kvinden også vil det. Han har ikke været voldelig over for 

hende, og han har heller ikke truet hende.  
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V1 har supplerende forklaret, at hun ikke kendte T privat. Hun vidste, hvem han var, da hun 

mødte ham den 9. juni 2019. Den aften havde hun været til en venindes sommerfest. Det var 

en privatfest. Dem hun var til fest med, gik på et tidspunkt i byen. En af dem hun fulgtes med, 

kendte T og hans venner. De var på Daddys. De kom til Daddys omkring kl. 01 om natten. 

Hun talte med T på Daddys. De flirtede lidt med hinanden. Der blev lagt op til noget mellem 

hende og T. Da byen lukkede, kom han hen for at sige farvel. Hun besluttede sig også for at 

tage hjemad. Hun gik ned af hovedvejen, da T ringede hende til på messenger. De talte lidt 

om, hvor de var henne, og T spurte hende, om hun ville med hjem til ham. De fik fat i en taxa. 

De startede med at køre en af Ts meget fulde venner hjem. De fortsatte hjem til T. De kom 

hjem til ham omkring kl. 03.30-04.00. Der var også en anden kammerat med. Hun har ikke 

talt med kammeraten, og ved ikke, hvad han hedder. De satte sig op i køkkenet, og der nød 

de to andre noget whisky. Hun nippede bare lidt til whiskyen. Hun fik ikke andet at drikke. 

Hun sad ved siden af T, mens kammeraten sad over for dem. T var meget kærlig på det 

tidspunkt. Han aede hende lidt på ryggen. Hun fik også et bid på skulderen af ham. Der var 

ikke noget ondt i biddet. Han sagde ikke noget til hende i den forbindelse. Hun reagerede ikke 

på biddet. De var kærlige over for hinanden. Hun rørte også ved ham.  

 

Kammeraten sagde ikke så meget, og det hele var stille og roligt. På et tidspunkt smed T 

bukserne, men kammeraten sagde, at det var meget normalt. Hun havde alt sit tøj på det 

tidspunkt. De talte ikke rigtigt om sex mens kammeraten var der. Kammeraten ville gerne 

hjem og forlod dem. Det var vist nok omkring kl. 05.00.  

  

Derefter begyndte de af kysse og de tog tøjet af. De skulle til at være sammen på sofaen. T 

tog alt sit tøj af. Hun selv havde stadig overdelen på. Hun sagde til ham, at hun gerne ville 

have, at de brugte kondom. Det skete dog ikke, og han trængte ind i hende lidt voldsomt. Det 

var almindelig samleje, det, de havde i sofaen. De var måske i sofaen 15-20 minutter. Derefter 

gik de ned i hans soveværelse. De havde samleje igen i soveværelset. Der var ikke noget 

oralsex. Det hele foregik helt normalt. Der var ikke tale om noget hård sex.  

 

Efter samlejet lå de sammen i sengen. De lå ved siden af hinanden. Her mærkede hun, at T 

vendte 180 grader. Han blev pludselig meget afvisende, og ville ikke røres. Hun syntes det 

var underligt, at han ændrede sig, eftersom de lige havde haft samleje. Han sagde, at der ikke 

var nogen, der skulle tæt på ham.  

 

Han sagde: ” Jeg er psykopat, jeg har lært at leve efter samfundets normer. Jeg ved, hvordan 

samfundet vil have jeg skal opføre mig. Du bliver ikke lukket ud herfra. Du bliver nr. 9, der 

ligger 8 andre nede i kælderen.” Hun troede i starten, at det bare var en syg form for humor, 

som han havde. Hun prøvede at forholde sig roligt, for hun kendte ham ikke. Hun prøvede at 

få ham til at åbne op, og hun spurgte bl.a. ind til, om der var sket noget i hans barndom, og 
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om han havde været lige sådan over for andre. Da hun mærkede hans afvisning, ville hun 

gerne hjem. Da hun prøvede at gå, sagde han til hende, at hun ikke ville komme ud derfra. 

Hun tilkendegav, at hun gerne ville væk derfra, ved at vende sig væk fra ham i sengen. Han 

blev ved med at køre i, at hun ville blive nr. 9. På et tidspunkt holdt han fast på hendes hals 

med sin hånd. Han brugte ikke sine fingre til at fastholde, men hele hånden. Det virkede som 

om, at han prøvede at få en reaktion frem i hende. Hun havde svært ved at trække vejret. Hun 

husker ikke, at han sagde noget imens. Han stoppede ikke af sig selv, så hun fik hans hånd 

væk, ved at presse hans arm væk. Hun ville ikke gøre noget voldsomt ved ham, så hun tog 

bare hånden stille og roligt væk. Det virkede som om, at han blev helt høj af det. Han spurgte 

hende, om hun ikke blev bange. Hun svarede nej, og forholdt sig stille og rolig. Hun fortalte 

ham, at hun tror på, at der er noget godt i alle mennesker. Hun var overrasket over, at han 

fortalte de ting, som han gjorde. Hun følte ikke, at hun bare kunne gå fra stedet, for han truede 

med alt det, som han sagde, og fordi han tog kvælertag på hendes hals. Han lagde også hele 

sin overkrop over hende. Hun lå på ryggen, og han lagde sig oven på hende. Han pressede 

hende ned mod sengen. Han vejer en del, og hun havde svært ved at få luft. Hun viste 

forsigtigt, at hun skulle have luft. Han gjorde det kun en gang. Igen sagde han, at hun ikke 

ville komme ud derfra. Han spurgte hende flere gange, om hun ville med ned for at se de 8 

andre. Da han havde overkroppen oven på hende, var hun meget skræmt inden i. Hun 

begyndte at se forskellige filmklip for sig om, hvordan det ville ende. Hun vidste ikke, om det 

ville ende med en vild kamp i sengen og kvælertag, eller om hun skulle løbe ud på gaden 

nøgen. Hun sagde ikke til ham, at hun var bange, for hun ville ikke have, at han vidste det. 

Hun blev ved med at sige, at hun godt kunne tage kampen op. Efter han havde haft sin 

overkrop oven på hende, kunne hun ikke skjule, at hun var skræmt. Tårerne begyndte at løbe 

ned af hendes kinder. Det gjorde ham meget opstemt, og han ville have, at hun skulle fortælle 

ham, hvorfor hun var ked af det. Hun fortalte ham, at det var fordi de lige havde delt noget 

intimt, og at hun var uforstående over for, at det var endt på denne måde. De lå på det tidspunkt 

stadig i sengen, og de havde ikke noget tøj på. Da hun var allermest bange prøvede hun at 

appellere til ham ved at sige, at hun havde to børn, som hun skulle hjem til. Han var helt kold, 

og han sagde igen til hende, at hun ikke ville komme ud derfra. Hun konfronterede ham med, 

at han selv har to børn, hvortil han svarede, at han var helt kold og uden følelser.  

 

Hun følte ikke, at hun kunne gå. Hun ville gerne have, at han skulle tro på, at hun gerne ville 

ham stadigvæk. Derfor tog hun hans hånd, og lagde den på sin krop. Det endte med, at de var 

sammen igen ved samleje. Han ville gerne have sex igen, og hun medvirkede for at finde en 

måde at komme ud på. Efter samlejet lå hun oven på ham. Han pressede derefter hendes hoved 

ned mod sit lem, og viste, at han gerne ville have oralsex. Hun tænkte, at det var hendes vej 

ud. Oralsexen tog lang tid, og hun håbede, at han ville helt færdig bagefter, og falde i søvn. 

Han sagde ikke noget, mens hun gav ham oralsex. Hun husker ikke, om han kom. Han havde 

erektion. Da hun kunne mærke, at han var færdig, lagde hun sig ned ved siden af ham for at 
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vise, at hun også var færdig. Hun ville vise ham, at han kunne være tryg. Det var hendes 

formål med det hele. De talte ikke sammen, da de var færdige. Hun ville gerne have, at han 

faldt i søvn. Hun lagde sig ikke helt op ad ham, for så kunne hun snige sig væk uden at han 

bemærkede det. Hun hørte på hans vejrtrækning, at han sov. Hun rullede ud af sengen, og 

skyndte sig op for at samle sine ting. Hvis hun havde hørt, at han vågnede, ville hun løbe ud 

af hoveddøren, også selvom hun ikke havde sit tøj på. Hun stod ved hoveddøren, da hun tog 

sit tøj på. Hun kom ud, uden at han vågnede. Da hun kom ud, havde hun mest af alt lyst til at 

lægge sig ned på jorden. Hun skyndte sig væk derfra, og ringede til sin veninde V2. Hun fik 

fat på V2, og bad hende om at hente sig. Da V2 hentede hende var klokken omkring 08.30. 

Hun fortalte V2 lidt overfladisk om, hvad der var sket. Da de kom hjem til V2 fortalte hun 

mere om, hvad der var sket. Bagefter lagde hun sig i V2s seng, og fik sovet lidt. Efter 

halvanden time vågnede hun igen, og V2 kom ind til hende og sagde, at hun burde anmelde 

det. Hun ville ikke anmelde det til at starte med, for så ville hun skulle tage ned på sin 

arbejdsplads for at anmelde det. Hun kontaktede senere politiet og anmeldte det.  

 

Senere på dagen blev hun undersøgt på lægeklinikken.  

 

T nævnte ikke noget om nogle døde, da han sagde, at hun ville blive nr. 9. Det virkede som 

om, at han var meget bevidst om, at han ikke skulle sætte nogle voldsomme mærker. Han 

sagde heller ikke, om hun troede, at hun kunne komme væk i live. Han spurgte hende kun, 

om hun troede, at hun kunne komme væk. Han har ikke skubbet til hende på noget tidspunkt. 

Hun følte, at han truede hende, og at han var meget bevidst om, ikke at sætte nogle mærker. 

Hun brugte sin kvindelighed til at komme ud af det. Hun havde sex med ham igen, for at han 

kunne føle sig tryg, og derefter falde i søvn. Hun var godt klar over, at der ikke lå 8 døde i 

hans kælder. Hun sagde ikke til ham, at hun ikke havde lyst til at have sex, for det var den 

eneste måde hun kunne få ham til at komme videre på. Inden de havde sex igen, spurgte hun 

ham, om de ikke kunne taxa hjem til hende. Det var også i et forsøg på at komme væk. Hun 

følte sig tvunget til samleje og oralsex. Hun gjorde det kun for at komme ud af det.  

 

Foreholdt, at tiltalte har forklaret, at der var snak om, at de skulle have en trekant forklarede 

hun, at det ikke var tilfældet.  

 

Foreholdt tiltaltes forklaring om, at han havde givet hende nogle spanks, og at han tog hendes 

BH af, mens de sad ved bordet forklarede hun, at det ikke er noget, som hun husker. Hun ville 

ikke have siddet uden tøj, hvis kammeraten stadig havde været der. Han bad hende ikke om 

at tage hjem, da hans kammerat tog hjem.  

 

Det er ikke rigtigt, at det var ham, der var irriteret over, at hun ville have mere. Han kan godt 

have fornemmet, at hun gerne ville have mere, men det var en del af hendes spil for at kunne 



 21 

komme ud af huset. Det var kun fordi han skræmte hende. Hun husker ikke, om han bad hende 

om at gå.  

 

Foreholdt hans forklaring om, at den eneste måde, han kunne få hende til at gå på, var ved at 

tillade hende, at hun kunne dyrke oralsex på ham, forklarede hun, at han godt kan have troet, 

at hun havde lyst til det. Men det var kun noget hun gjorde, for at få lov til at forlade stedet. 

Hun turde ikke andet.  

 

Hun drak til den fest, som hun var til, men hun var ikke rigtig fuld. Når hun er fuld, bliver 

hun glad og i dansehumør. Da hun var på Daddys med pigerne, dansede de også. Hun lagde 

an på T, da de var på Daddys. Han lagde også an på hende. Hun blev ikke sur, da hun blev 

bidt i skulderen, og hun gav ikke udtryk for, at hun syntes det var ubehageligt. Hun sagde til 

ham, at han skulle bruge kondom. Hun husker ikke, om hun sagde det mere end en enkelt 

gang. Hun gav ikke udtryk for, at hun ikke ønskede samlejet uden kondom, så hun var med 

på den. Det var et almindeligt samleje forstået på den måde, at der ikke var noget hardcore 

eller lign. over det.  

 

I soveværelset afviste han hende, efter de havde haft samleje. Hun ville gerne putte lidt med 

ham og kærtegne ham. Han gav udtryk for, at han ikke ville have, at der var nogle, der kom 

tæt på ham. Hun kunne ikke bare gå på det tidspunkt, for det var der, han startede med at sige 

de ting, som han gjorde. Hun ved ikke, om hun kunne være gået i perioden fra samlejet var 

slut, og indtil han var afvisende over for hende. De lå ved siden af hinanden, og de talte lidt 

om hans barndom. Hun spurgte også, om han havde været på samme måde over for andre. 

Han gav udtryk for, at han ikke forstod, hvorfor han fortalte hende de ting, som han gjorde.  

 

Da hun havde fjernet hans hænder og hans krop, efter at han havde ligget oven på hende, 

fjernede han sig. Da han spurgte hende anden gang om hun var bange, svarede hun, at hun 

godt kunne tage kampen op. Det sagde hun, selvom hun følte sig truet. Hun fortalte ham også, 

at hun tror på, at der er noget godt i alle mennesker. Hun ville ikke give ham den 

tilfredsstillelse, at han skulle se, at hun var bange.  

 

Hun tog hans hænder og lagde dem på sin krop, for at han skulle føle sig tryg ved hende. Det 

var hende, der tog initiativ til det tredje samleje, men det gjorde hun kun, fordi hun følte sig 

tvunget hertil. Da han førte hendes hoved ned til sit skridt, sagde hun heller ikke, at hun ikke 

ville. Hun tænkte, at hun ville køre ham træt. Hun tror ikke, at han forstod, at hun ikke ville 

have samleje med ham, eller give ham oralsex. Hun følte sig udnyttet af ham, og hun 

skammede sig.  

 



 22 

Da hun blev afhørt sad hendes veninde V2 sammen med hende under afhøringen. Hun kender 

også den betjent, der afhørte hende. Det var [...]. [...] er ikke en veninde som sådan, men de 

er vokset op sammen. Hun følte, at hun ville kunne tale med [...]. Hun tog kontakt direkte til 

[...] for at høre, om hun var på arbejde.  

 

Hun kendte ikke T forud for episoden, men hun havde hørt om ham, at han behandlede 

kvinder voldeligt. Det lå dog 20 år tilbage, så det fyldte ikke noget i hendes hukommelse. Hun 

har et syn på folk om, at de kan ændre sig i løbet af tiden. Under episoden vidste hun dog 

ikke, hvad han kunne finde på. Hun turde ikke gøre noget, og derfor følte hun sig tvunget til 

at bruge sin krop mod ham.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

V1 har for landsretten afgivet en særdeles troværdig og sikker forklaring om 

hændelsesforløbet den 9. juni 2019, og som i det væsentligste er overensstemmende med den 

forklaring, som hun afgav for kredsretten.  

 

Vedrørende forklaringen fra Ts bemærkes det, at hans forklaring for kredsretten ikke 

tilnærmelsesvist indeholdt den detaljeringsgrad, som hans forklaring for landsretten gjorde, 

og at forklaringen for landsretten også af den årsag forekommer utroværdig. Oplysningerne 

om, at han af sin tidligere advokat, var blevet rådet til at forklare sig så kortfattet som muligt, 

kan ikke føre til et andet resultat.  

 

Om hændelsesforløbet lægger landsretten på baggrund af V1s forklaring til grund, at hun og 

T, efter at have mødtes på Daddys, tog hjem på hans bopæl omkring kl. 03.30 den 9. juni 

2019. Ts kammerat X1 var med dem. Efter X1 forlod dem omkring kl. 05.00, havde T og V1 

frivilligt samleje to gange, ligesom de dyrkede oralsex. Det første samleje fandt sted i sofaen, 

og det andet samleje fandt sted i tiltaltes soveværelse. Efter det andet samleje tilkendegav V1, 

at hun gerne ville hjem, fordi T afviste hende. Han spurgte hende herefter: ”Tror du, at du 

kommer væk herfra?”, ligesom han sagde: ”Jeg har otte i kælderen, du kan blive nr. ni Jeg er 

psykopat, men har lært at indordne mig under samfundets normer.”   

 

Landsretten lægger til grund, at T herefter med sin ene hånd tog fat om hendes hals og 

fastholdt hende, indtil hun havde svært ved at få luft. Da hun fik hans hånd fjernet, spurgte 

han hende igen, om hun troede, at hun ville komme derfra. Efterfølgende lagde han sig med 

sin overkrop oven på hendes overkrop, og fastholdt hende i sengen. På ny fik hun ham skubbet 

væk, idet hun ikke kunne få luft. Herefter begyndte hun at græde, og appellerede til ham om, 

at hun skulle hjem til sine to børn. Han svarede hende imidlertid, at han var helt kold, og uden 

følelser.  
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V1 har forklaret, at hun undervejs var meget skræmt, men at hun ikke ønskede at give udtryk 

herfor, idet hun ikke vidste, hvordan T ville reagere på det. Hun kunne dog ikke skjule sin 

angst, efter han med sin krop havde fastholdt hende på sengen, og dér begyndte hun at græde. 

Da han fortsat spurgte hende, om hun troede, at hun ville komme derfra, forsøgte hun med 

sin krop at aflede ham. Hun ville ”køre ham træt”, hvorfor hun opfordrede til, at de skulle 

have sex igen. T og V1 havde efterfølgende endnu et samleje, ligesom hun gav ham oralsex. 

Han faldt herefter i søvn, og det lykkedes hende at forlade hans bopæl omkring kl. 08.30. 

 

Landsretten lægger til grund, at det må have stået T klart, at V1 efter deres andet samleje, 

ikke befandt sig frivilligt på hans bopæl, navnlig da hun havde grædt, og givet udtryk for, at 

hun gerne ville hjem til sine børn. Landsretten finder herefter, at han med sin momentvise 

fastholdelse af hende, samt ved at have fremsat de førnævnte underliggende trusler, har 

berøvet hende friheden, og således har gjort sig skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 92.  

 

Den omstændighed, at V1 ikke på et tidligere tidspunkt forsøgte at undslippe, og at hun, da T 

var faldet i søvn, gik rundt for at samle sine ting sammen og således ikke bare løb ud af døren, 

kan ikke føre til, at opholdet må betragtes som frivilligt. Landsretten har herved lagt vægt på, 

at V1 ifølge sin egen forklaring var så skræmt, at hun ikke turde forlade stedet tidligere, og at 

T, som før denne nat var ukendt for hende, havde fremsat sådanne udtalelser, der indikerede, 

at hun ikke ville komme væk fra ham, hvilket var egnet til, at hun ikke turde løbe nogen risiko 

i forsøget herpå.  

 

På baggrund af det ovenfor beskrevne hændelsesforløb lægger landsretten til grund, at 

frihedsberøvelsen fandt sted i tidsrummet mellem kl. 07.00 og 08.30.  

 

Det er ubestridt, at det sidste samleje, var initieret af V1. Landsretten lægger til grund, at 

samlejet blev initieret som led i en taktik for at kunne komme hjem, og at V1 på daværende 

tidspunkt, ikke så andre muligheder for at komme væk fra T.  

 

På baggrund af ovenstående finder landsretten, at det ikke med den sikkerhed, der må kræves 

for domfældelse for voldtægt, er bevist, at T har haft forsæt til at tiltvinge sig samleje eller 

oralsex, som påstået af anklagemyndigheden. Der er herved blandt andet lagt vægt på, at der 

ikke er konkrete holdepunkter for at antage, at T var bibragt den opfattelse, at det tredje 

samleje samt den efterfølgende oralsex, fandt sted mod V1s vilje, idet der forud herfor, var 

tale om to frivillige samlejer samt oralsex, og idet V1 selv lagde hans hænder på sin krop for 

at gøre ham opstemt igen.  
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Det forhold, at samlejet og den efterfølgende oralsex som fastslået oven for, alene skete som 

led i en taktik for at komme væk, og at V1 var bange under det sidste samleje, kan ikke føre 

til et andet resultat.  

 

Heller ikke den omstændighed, at V1 har forklaret, at T efter det sidste samleje, pressede 

hendes hoved ned mod sit skridt med sine hænder, og at hun blev tvunget til at give ham 

oralsex, kan under de angivne omstændigheder, hvor hun initierede samlejet, føre til en ændret 

vurdering. Landsretten har herved lagt til grund, at denne handling må betragtes som en 

underforstået fortsættelse af samlejet, og at hun kunne have flyttet sit hoved, såfremt hun ikke 

ønskede at fortsætte. Da T herefter ikke kan antages at have haft forsæt til at tiltvinge sig 

voldtægt eller anden kønslig omgang, frifindes han for overtrædelse af kriminallovens § 77, 

stk. 1, nr. 1. 

 

Landsretten finder imidlertid T skyldig i at have udsat V1 for vold. Landsretten har, som 

nævnt ovenfor, lagt til grund, at tiltalte med sin ene hånd holdt så fast om V1s hals, at hun 

havde svært ved at trække vejret, ligesom han med sin overkrop fastholdt hende på sengen. 

Oplysningerne om fastholdelsen mod halsen understøttes tillige af politiattesten samt det 

fremlagte foto, hvoraf et stort rødt mærke beskrives og ses.  

 

Landsretten har hermed tilsidesat tiltaltes forklaring om, at mærket på V1s hals må være 

opstået ved voldsom sex, idet forklaringen herom, synes konstrueret til lejligheden. Det 

bemærkes hertil, at V1 har forklaret, at de havde almindelig sex, og at der ikke var tale om 

hardcore sex. 

 

Landsretten finder, at volden, sådan som tiltalen er formuleret, med rette kan henføres under 

kriminallovens § 88, som det mindre i det mere.  

 

Foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens §§ 88 og 92 skal i en situation som den 

foreliggende, fastsættes til ubetinget anbringelse i anstalt. Som skærpende omstændighed skal 

det indgå, at tiltalte tidligere er dømt for overtrædelse af kriminallovens § 88.  

 

Efter kriminalitetens grovhed er der ikke grundlag for at gøre foranstaltningen betinget. 

Oplysningerne om Ts personlige forhold, herunder at han har sine to børn i en 7/7 ordning, 

kan ikke føre til et andet resultat.  

 

Foranstaltningen fastsættes herefter til seks måneders ubetinget anbringelse i anstalt. 

Landsretten har herved lagt vægt på karakteren af forholdet, herunder at der er tale om vold 

begået i tilknytning til seksuelt samkvem, samt til længden af frihedsberøvelsen.  
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Ad godtgørelse for tort  

Da tiltalte er frifundet for voldtægt og for anden kønslig omgang, findes V1 alene at være 

berettiget til godtgørelse for tort som følge af frihedsberøvelsen, jf. erstatningsansvarslovens 

§ 26, stk. 1.  

 

Godtgørelsen fastsættes til 10.000 kr., som det påhviler tiltalte at betale.  

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1, skal statskassen betale sagens omkostninger.  

 

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

 

Kredsrettens dom ændres således, at foranstaltningen nedsættes til seks måneders anbringelse 

i Anstalt for Domfældte. 

 

T skal betale 10.000 kr. i tort til V1.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Mette Munck Grønbæk  

 

 

 

 

 


