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T 
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(Advokati Marie Louise Frederiksen)  

 

Eqqartuussut suliarineqaqqaarfiani Eqqartuussisoqarfik Sermersuumi ulloq 26. juni 2019-imi 

oqaatigineqarpoq (eqqartuussiviup sul. no. KS-SER-689/2019).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut eqqartuussiviup uppernarsaasiinermut inerniliussaata atortussaati-

innarneqarnissaa kiisalu pineqaatissiissutip sakkortusaaffigineqarnissaa. Mitagaasimanermut 

tunngatillugu unnerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarput atortussaatiinnarneqassasoq.  

 

U suliami pisimasoq 1-imi aamma pisimasoq 3-mi pinngitsuutitaanissamik pisimasumilu 3-

mi mitagaasimaneq pillugu taarsiissuteqarnissamut pinngitsuutitaanissamik piumasaqaate-

qarpoq. Suliami pisimasut sinnerinut tunngatillugu U piumasaqaateqarpoq eqqartuussisut up-

pernarsaassiissutinut inerniliussaata atortussaatiinnarneqarnissaa aamma pineqaatissiissutip 

sakkukillisaaffigineqarnissaa.  

  

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit.  
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Ilassutitut ilisimatitsissutit 

Nalunaarutiginninnermik nalunaarusiamit pisimasoq 1-i pillugu ilaatigut ersersinneqarpoq, 

pisimasoq nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 26. marts 2018, nal. 13.09. Nalunaaruteqarnermi 

ilisimatitsissutigineqarpoq, P1 ulloq 26. marts 2018-imi nal. 11.00 aamma nal. 12.00 akorn-

ganni pinngitsaalineqarluni atoqatigineqarsimasoq.   

 

Nalunaarutiginninnermik nalunaarusiamit pisimasoq 3 pillugu ilaatigut ersersinneqarpoq, pi-

simasoq nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 8. juni 2018 nal. 9.00. Piffissaq iliuuseqarfiusoq 

nalunaarutiginninnermi ulloq 5. marts 2018-imi pisimasoq ilisimatitsissutigineqarsimavoq. U 

inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, piffissami tassani Sisimiuni […] annertuumik siuari-

aateqarsimalluni. Siusinnerusukkut illup iluani suliassanik suliaqarsinnaasimanngilaq, 

kisianni massakkut inissiivimmi ullut tamaasa suliarisarlugit. Aamma nerisassiorneq ilik-

karsimavaa. Iperagaaguni Majoriarusuppoq, tamatumalu kingorna imarsiornermik 

ilinniarfimmi ilinniagaqarsuppoq.  

 

Nassuiaatit 

U ilisimannittullu P1 aamma P2 nunatta eqqartuussisuuneqarfianut annertunersaa pillugu nas-

suiaateqarput suliarineqaqqaarfiatulli.   

 

U ilassuteqarluni suliami pisimasoq 1-i pillugu nassuiaavoq, taamanikkut 16-inik ukioqarluni 

najugaqarlunilu H.J Rinksvej blok 3-mi. Anaanani najugaqatigisimavaa. Piffissami tassani 

atuarsimanngilaq. Nuummi aamma Kalaallit Nunaata kujataani meeqqat atuarfiini assingi-

inngitsuni atuartarsimavoq. Ikingutiminit P1 nalunngilaa. Suminngaanniit nalunnginneraat, 

naluaa. P1 atuaqatiginngisaannarpaa. Naapittarpaa, aneeraangamik. Piffissami tassani 

kammalaatini qassinik ukioqarnersut, naluaa. Imminermininngaanniit nukarliulaarput. 

Eqqaamanngilaa, ulloq taanna sulerinerluni. Pisuttuarlutik aneertillutik, P1 kisimeeqatigini-

kuuaa. Aamma U-p angerlarsimaffiani kisimiinnikuupput, kisianni imatorsuunngitsoq. Ukiup 

ataatsip missaani P1 ilisarisarisimavaa. P1-mut kinguaassiuutit tungaatigut attuumassute-

qarfiginikuunngilaa. Naluaa, P1 qassinik ukioqarnersoq, taamanikkut ikinngutigiipput. 

Aamma naluaa, P1 15-inik sinnerlugit imaluunniit 15-inik inorlugit ukioqarnersoq. Marts 

2018-imi klamydiaqarnerluni, naluaa. Ulloq taanna qanoq pisoqarsimanersoq pillugu, P1 nas-

suiaataa iluamik eqqarsaatiginikuunngilaa.   

 

Pisimasoq 3-mut tunngatillugu ilassuteqarluni nassuiaavoq, taamanikkut blok 3-mi naju-

gaqarluni. Tassani najugaqarfimmi pisimavoq. P2 qanoq ililluni ilisarisimalernerlugu, 

eqqaamasinnaanngilaa, kisianni pivoq, P2 Nuummut feeriarluni pimmat. Tassani siuller-

paamik naapippaa. Qangaanersoq, eqqaamasinnaanngilaa. Ilagiikkamik, immaqa ukiup 
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ataatsip missaani ilisarisimanikuuaa. Naluaa, sulerinersoq imaluunniit atuartuunersoq. Ikin-

ngutai Paamiuninngaanneersut ukiumik ataatsimik imminerminngaanniit nukarliupput. Im-

maqa 16-init missaani ukioqarput. Isumaqarsimavoq, 15-init sinnerlugit ukioqartoq. Naluaa, 

sooq isumaqarsimanerluni, 15-init sinnerlugit ukioqassasoq. Oqaluttuarinngisaannarnikuuaa, 

qassinik ukioqarnerluni. Taamanikkut peerariinngillat, kisianni arlaleriarlutik naapittar-

nikuupput oqaloqatigiillutillu. Ulloq taanna oqaloqatigiissimapput, ikinngutigiinnertik 

taamatullu ittut pillugit. Aamma aneerput pisuttuarlutillu.   

 

P1 ilassuteqarluni nassuiaavoq, taamani 13-inik ukioqarnerluni, eqqaamasinnaanagu. Inuuis-

siortarpoq ulloq 5. april 2004. Taamanikkut […]-imi atuartuuvoq. Suminngaanniit ilisari-

simalernerlugu, eqqaamanngilaa. Atuaqatiginikuunngilaa. Facebook aqqutigalugu al-

laqatigiipput. Naluaa, qanoq sivisutigisumik taamatut iliornerlutik. Imatorsuaq allaqatigi-

innikuunngillat. Naluaa, ulluinnarni sulerisarnersoq. Annertunerusumik malinnaaffiginikuun-

ngilaa. U-p nalunngilaa, atuartuusoq. Oqarfiginikuunngisaannarpaa, 15-init sinnerlugit 

ukioqarnerarluni. Ulloq taanna pineqartoq allaqatigivaa. U-mukalerluni, ilinniartitsisuni 

oqarfigivaa, WC-iilialerluni. Ineeqqami kisimiipput. Matu matoqqavoq, eqqaamanngilaali, 

sooq matoqqanersoq. Ineeqqamut isereerlutik, U arlaleriarluni sianerfigitippoq. Kina oqal-

uunneraa, naluaa. Siniffiup eqqaani natermi nikorfavoq. Siniffimmut ingippoq. Kingusin-

nerulaartukkut U innarsimavoq, namminerlu eqqaanut innarsimalluni, U oqarsimammat, 

taamatut iliussasoq. Oqaqattaarsimavoq, innaqqullugu. Arlaleriarlutik kunissimapput. 

Eqqaamanngilaa, kina kunissuilluni aallartinnersoq. Kunissuineq pillugu imatorsuaq 

eqqarsaatigisimanngilaa. Pisimasoq sakkortuvoq, tamannalu pillugu tupannikuuvoq, pisi-

masorli pereerpoq, tamannalu nammineq susinnaanagu. Qarliivisa iluatigut attorpaa. U-p, P1-

p assaa takanunga pisissimavaa. P1 piumasimanngilaq. Assani utertinniarsimagaluarpaa, 

kisianni U-p P1 paffiata nalaatigu tigumminnini sukattarsimavaa. Pinngitsaalisimavaa, 

taamatut. Naluaa, arlaanik oqaaseqarnerluni. Qarlini attataajarnialermagit, arlaleriarluni assaa 

peertissimavaa. Kingusinnerusukkut qarlii attataajarlugit iluatsissimavai. Misigisimavoq, 

ajorsarluni. Arlaanik iliuuseqarsinnaasimanngilaq, taamaattumik naggataatigut akueriinnart-

ariaqarsimallugu. Qarlii truusiilu ammukartippai. Piivinngillat, kisianni singernerisa nalaani-

ipput. U-p P1 qallersimavaa. P1 annilaangavoq, nalugamiuk qanoq iliussanerluni, aamma 

nalugamiuk, qanoq pisoqarniarnersoq. Siusinnerusukkut misilinnikuunngilaa. U-p mangutsi-

ffigisimavaa aamma annernarpoq. Oqarfigisimavaa, uneqqullugu, kisianni aatsaat unis-

simavoq, P1-p peersimmani. Peersippaa, annernarmat. Ajallugu peersikkamiuk, U illu-

arsimavoq. P1 oqarpoq ”naamik”, taamaatumik nalusimassanngilaa, P1 kajumissuseqanngit-

soq. Qarlini atereeramigit, ingerlavoq. Ingerlagami oqarpoq ”bye”. Tamatuma kingorna 

ikinngutaa sianersimavoq apeqqutigalugulu, sumiinnersoq. Piffissami tassani blok 3-miit 

aneqqammersimavoq. Oqarsimavoq, aggilernerarluni. U-mi qanoq pisoqarsimanersoq, 

oqaatigisimavaa. Upperisimanngilaat. Oqarfigisimavai, upperinngikkunikku, U-p tamanna 
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uppernarsarsinnaagaa. Upperinngilaat, taamaattumik nammineq soqutiginngitsuusaagin-

narpaa. Aqqusinikkut allakkut ingerlasimavoq ikinngutiminullu sallulluni oqarlunilu, NC 

aqqutigalugu ingerlasimalluni. Blok 4-miit Pisiffimmut ingerlavoq, salluvorli oqarlunilu, 

aqqusinikkut allakkut takkussimalluni. Ilinniartitsisuminut sallusimavoq U-mut ingerlanngin-

nermini, kisianni ikinngutiminut aatsaat salluvoq, U-meereernermi kingorna. Ikinngutiminut 

sallusimavoq, ikinngutaasa U nalunngimmassuk. Paasitikkusussimannginnami, angutaa-

teqarnini pissutigalugu. Angutaatini asasimavaa annaarusunnagulu. Siullermik ikinngutigil-

luarpaa. Nammineq kammalaataalluarsimavoq. Nammineq U inuttut taamatut isigisi-

manngikkaluarpaa. Ulloq taanna imaluunniit aqaguani tamanna nalunaarutiginerlugu, eqqaa-

manngilaa. Ataaseq […]-minngaanneersoq ilagisimavaa. Pisimasup kingorna utsummi nal-

aatigut assut anniarsimavoq. Pisimasup kingorna paasivaa klamydiaqarluni. Iisartakkanik tu-

nineqarsimavoq, iisassani. Klamydiaqalerami, aatsaat naartulernissamut pinaveersaatinik 

atuilerpoq. X17 angutaatigiunnaarnikuuaa. Peerariikkunnaarunarput, Tasiilamukalerami. 

Aatsaat kingusinnerusukkut X17-p pisimasoq tusarnikuuaa. Pisimasoq taanna qaangeramiuk, 

X17 atoqatigisalersimavaa. Kammalatigiinneq nuannersoq maqaasivaa, kisianni pisimasup 

kingorna U ilassinikuunngilaa.   

 

P2 ilassuteqarluni nassuiaavoq, taamani 14-inik ukioqarluni. U qanoq sivisutigisumik ili-

sarisarisimanerlugu, eqqaamanngilaa, imaluunniit qanga naapissimanerlugu. Taamani 

peerariinngillat. Eqqaamanngilaa, atoqatiginninneq sioqqullugu oqaloqatigiinnerlutik. Al-

laqatigiinnikuupput. Naluaa, U-p nalunnginneraa, atuartuusoq. Naluaa, U qassinik ukioqar-

nersoq. Qassinik ukioqarnerluni, U oqaluttuussimanerlugu, eqqaamanngilaa. Taamanikkut 

Nuussuup atuarfiani atuartuuvoq. U atuaqatiginikuunngilaa. Eqqaamanngilaa, U oqaluttuus-

simanerlugu, 15-init inorlugit ukioqarluni.   

 

Tigummigallagaaneq 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiani suliap suliarineqarnerani unnerluutigineqartoq tigummigal-

lagaavoq.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

U tillinniarnerit arlallit pillugit eqqartuussaanikuuvoq, taakku tamarmik allanik iliuuseqartu-

nit peqateqarluni piliaapput. Pisimasup ilaanni riaraluarnerit pineqarput. Ataatsimut isigalugit 

pissarsiat annikitsuinnaapput, aamma U pisimasut naammassiniarnerinut annikitsuinnarmik 

atuuffeqarsimavoq.   

 

Aamma U pisimasut marluk pillugit eqqartuussaassimavoq ingerlatsisinnaanermut allagata-

qarani biilersimasutut.   
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Nunatta eqqartuussisuuneqarfia suliami pisimasoq 1-imi eqqartuussiviup pisuunermut nalili-

ineranut isumaqataapput. Nunatta eqqartuussisuuneqarfia aamma eqqartuussivimmitulli P1-

p uppernassusilimmik nassuiaateqarnera pingaatippaat, tamatuma kingorna uppernarsisin-

neqartutut isigineqarpoq, U timimigut nukittunerunini atorlugu P1 pinngitsaalillugu 

atoqatigisimagaa naak pinaasersimagaluartoq, unnerluussissummi allaqqasutut. Innersuus-

sutigalugu, P1 aamma U tamarmik marluullutik nassuiaateqarmata, pisimasoq sioqqullugu 

ikinngutigiilluarsimallutik, nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq toqqammavigissal-

lugu tunngavissaqanngitsoq, U-p ilisimasimaneraa, P1 piffissami iliuuseqarfiusumi 15-init 

inorlugit ukioqartoq.   

 

Aamma Nunatta eqqartuussisuuneqarfia suliami pisimasoq 3-mi eqqartuussiviup pisuuner-

mut naliliineranut isumaqataapput. Taamaattumik eqqartuussiviup uppernarsaatit pillugit 

inerniliussaat pisimasoq 1-imi aamma 3-mi atortussaatiinnarneqarput.  

 

Ingammik suliami pisimasup 1-ip peqqarniissusaa tunngavigalugu nunatta eqqartuus-

sisuuneqarfia isumaqarpoq, pineqaatissiissut aalajangerneqassasoq ukiuni marlunni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngorlugu ilassutitullu akiligassiissut 

2.000 koruunit. Aamma sakkortusaatitut pingaartinneqarpoq, piffissami iliuuseqarfiusumi P1 

13-inik ukioqarnera. Aammma nalilersuinermi ilanngunneqarpoq, U 16-inik ukioqarsima-

nera. Ilassutitut akiligassiineq aalajangerneqarpoq eqqarsaatigalugu, marloriarluni ingerlatsi-

sinnaanermut allagataqarani ingerlatsisimaneq, aamma piffissami iliuuseqarfiusumi U 18-init 

inorlugit ukioqarsimanera.   

 

Mitagaasimanermut taarsiissutissat P1-mut 75.000 koruuniusut eqqartuusisaaseq malillugu 

sulianut assingusut pillugit naapertuuppoq taamaattumillu atortussaatiinnarneqarpoq.  

 

Mitagaasimanermut taarsiissutissaq P2-mut 10.000 koruuninut aalajangerneqarpoq innersu-

ussutigalugu suliap qanoq ittuunera, aamma P2-p piffissami iliuuseqarfiusumi ukiui aamma 

U-p P2-llu ukiumikkut ninginganerat.  

 

Allannnguutit taaneqartut ilanngullugit eqqartuussiviup eqqartuussutaa atortussaatiin-

narneqarpoq.  

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussiviup eqqartuussutaa atortussaatiinnarneqarpoq makkuninnga allannguutitalim-

mik, pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarnera ukiunut marlun-

nut sivitsorneqarpoq, aamma mitagaasimanermut taarsiissutissat P2-mut 10.000 koruuninut 

aalajangerneqarput.  
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Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai.  

 

** 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 12. september 2019 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 160/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 2001 

(Advokat Marie Louise Frederiksen)  

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 26. juni 2019 (kredsrettens sagl.nr. KS-

SER-689/2019).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens bevisresultat samt skærpelse af 

den idømte foranstaltning. For så vidt angår tortgodtgørelse har anklagemyndigheden påstået 

stadfæstelse. 

 

T har påstået frifindelse i sagens forhold 1 og forhold 3 samt frifindelse for betaling tortgodt-

gørelse. For så vidt angår sagens øvrige forhold har T påstået stadfæstelse af kredsrettens 

bevisresultat og formildelse af foranstaltningen. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Af anmeldelsesrapport vedrørende forhold 1 fremgår blandt andet, at forholdet er anmeldt 

den 26. marts 2018, klokken 13.09. Det blev ved anmeldelsen oplyst, at F1 havde været udsat 

for voldtægt den 26. marts 2018 mellem klokken 11.00 og 12.00.  

 

Af anmeldelsesrapport vedrørende forhold 3 fremgår blandt andet, at forholdet er anmeldt 

den 8. juni 2018 klokken 9.00. Gerningstidspunktet blev ved anmeldelsen oplyst til den 5. 

marts 2018. 
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Om sine personlige forhold har U forklaret, at han har gjort store fremskridt i den tid, hvor 

han har været på […] i Sisimiut. Tidligere var han ikke i stand til at lave husligt arbejde, men 

på institutionen gør han det hver dag. Han har også lært at lave mad. Han vil på Majoriaq, når 

han bliver løsladt, og derefter vil han på søfartsskolen. 

 

Forklaringer 

T og vidnerne F1 og F2 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

T har supplerende forklaret vedrørende sagens forhold 1, at han var 16 år dengang og boede 

på […] i blok 3. Han boede sammen med sin mor. Han gik ikke i skole på det tidspunkt. Han 

har gået på forskellige folkeskoler i Nuuk og Sydgrønland. Han kendte F1 fra sine venner. 

Han ved ikke, hvor de kendte hende fra. Han har aldrig gået i skole med F1. De mødte hende, 

når de var ude og gå. Han ved ikke, hvor gamle hans kammerater var på det tidspunkt. De var 

lidt yngre end ham. Han husker ikke, hvad han lavede den dag. Han har været alene med F1, 

når de har været ude og gå. De har også været alene hjemme hos ham, men ikke så meget. 

Han kendte F1 i omkring 1 års tid. Han har ikke haft et seksuelt forhold til F1. Han vidste 

ikke, hvor gammel hun var, dengang de var venner. Han ved heller ikke, om hun var over 

eller under 15 år. Han ved ikke, om han havde klamydia i marts 2018. Han har ikke rigtig 

tænkt over F1s forklaring om, hvad der skete den dag.  

 

Om forhold 3 har han supplerende forklaret, at han boede i blok 3 dengang. Det foregik på 

den adresse. Han kan ikke huske, hvordan han lærte F2 at kende, men det var, da hun kom til 

Nuuk for at holde ferie. Det var første gang han mødte hende. Han kan ikke huske, hvornår 

det var. Han havde måske kendt hende omkring 1 år, da de var sammen. Han vidste ikke, 

hvad hun lavede eller, om hun gik i skole. Hans venner fra Paamiut er 1 år yngre end ham. 

Måske var de omkring 16 år. Han troede, at hun var over 15. Han ved ikke, hvorfor han troede, 

at hun var over end 15 år. Hun har aldrig fortalt, hvor gammel hun var. De var ikke kærester 

dengang, men de har flere gange mødtes og talt sammen. De havde snakket sammen den dag, 

om deres venskab og den slags. De var også ude og gå en tur.  

 

F1 har supplerende forklaret, at hun kan ikke huske, om hun var 13 år dengang. Hun har 

fødselsdag den 5. april 2004. Hun gik i skole på […] dengang. Hun kan ikke huske, hvor hun 

kendte ham fra. Hun har ikke gået i skole med ham. De skrev sammen via Facebook. Hun ved 

ikke, hvor længe de havde gjort det. Det var ikke særlig meget de skrev sammen. Hun vidste 

ikke, hvad han lavede til daglig. Hun fulgte ham ikke så meget. Han vidste godt, at hun gik i 

skole. Hun har aldrig sagt til ham, at hun var over 15 år. Hun skrev sammen med ham den 

omhandlede dag. Hun sagde til sin lærer, at hun skulle ud på WC, da hun gik over til ham. De 

var alene på værelset. Døren var lukket, men hun kan ikke huske, hvorfor den var lukket. Da 

de var kommet ind på værelset, fik T flere opringninger. Hun ved ikke, hvem han talte med. 
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Hun stod på gulvet ved siden af sengen. Hun satte sig på sengen. Lidt senere lagde T sig ned, 

og hun lagde sig ned ved siden af ham, fordi T sagde, at hun skulle. Han blev ved med at sige, 

at hun skulle lægge sig ned. De kyssede hinanden flere gange. Hun kan ikke huske, hvem der 

begyndte med at kysse. Hun har ikke tænkt så meget over det med kysset. Det var en voldsom 

episode, og hun er blevet forskrækket over det, men episoden er sket, og hun kan ikke gøre 

noget ved det. Hun rørte ham inde under bukserne. Det var T, der førte hendes hånd der ned. 

Hun ville ikke. Hun forsøgte at få sin hånd tilbage, men han strammede til omkring hendes 

håndled. Det var på den måde, at han tvang hende. Hun ved ikke, om hun sagde noget. Hun 

fik hans hånd væk flere gange, da han ville knappe hendes bukser op. Senere lykkedes det for 

ham at knappe bukserne op. Hun følte, at hun havde tabt. Hun kunne ikke gøre noget, så hun 

var til sidst nødt til at acceptere det. Han trak hendes bukser og trusser ned. De kom ikke helt 

af, men var ved anklerne. Han lagde sig oven på hende. Hun var bange, for hun vidste ikke, 

hvad hun skulle gøre, og hun vidste ikke, hvad der skulle ske. Hun havde ikke prøvet det før. 

Han var oppe i hende og det gjorde ondt. Hun sagde, at han skulle stoppe, men han stoppede 

først, da hun fik ham væk. Hun fik ham væk, da det gjorde ondt. Da hun skubbede ham væk, 

flyttede han sig. Hun sagde ”nej”, så han må have vidst, at hun ikke havde lyst. Hun gik, da 

hun havde fået bukserne på. Hun sagde ”bye”, da hun gik. Efter det ringede hendes ven og 

spurgte, hvor hun var. Hun var lige kommet ud af blok 3 på det tidspunkt. Hun sagde, at hun 

var på vej. Hun sagde, hvad der var sket hos T. De troede ikke på hende. Hun sagde til dem, 

at hvis de ikke troede på hende, kunne T bekræfte det. De troede ikke på hende, og så lod hun 

som ingenting. Hun gik en anden vej og løj over for sine venner og sagde, at hun var gået via 

NC. Hun tog fra blok 3 til Pisiffik, men hun løj og sagde, at hun var kommet fra en anden vej. 

Hun havde løjet over for sin lærer før hun gik over til T, men hun løj først over for sine venner 

efter, hun havde været hos T. Hun havde løjet over for sine venner, fordi vennerne kendte 

ham. Hun ville ikke opdages, fordi hun havde en kæreste. Hun elskede sin kæreste og ville 

ikke miste ham. Først var hun gode venner med ham. Hun var en god kammerat. Hun havde 

ikke anset ham for at være sådan en person. Hun kan ikke huske, om hun anmeldte det samme 

dag eller dagen efter. Hun var sammen med en fra […]. Hun havde mange smerter omkring 

skeden efter episoden. Hun fik konstateret klamydia efter episoden. Hun fik nogle piller, som 

hun skulle tage. Det var først, da hun fik klamydia, at hun begyndte at bruge prævention. Hun 

er ikke længere kæreste med X17. De stoppede vist nok med at være kærester, da hun skulle 

til Tasiilaq. Hans har først hørt om episoden senere. Da hun var kommet sig over denne epi-

sode, begyndte hun at have samleje med X17. Hun savner det gode kammeratskab, men efter 

episoden har hun ikke kunnet hilse på T.  

 

F2 har supplerende forklaret, at hun var 14 år dengang. Hun kan ikke huske, hvor længe hun 

havde kendt T, eller hvornår hun mødte ham. De var ikke kærester dengang. Hun kan ikke 

huske, om de havde talt sammen inden samlejet. De havde skrevet sammen. Hun ved ikke, 

om T vidste, at hun gik i skole. Hun vidste ikke, hvor gammel T var. Hun kan ikke huske, om 
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hun havde fortalt T, hvor gammel hun var. Hun gik på Nuussuaq skolen dengang. Hun har 

ikke gået i skole med T. Hun kan ikke huske, om hun har fortalt T, at hun var under 15 år.  

 

Tilbageholdelse 

Tiltalte har været tilbageholdt under landsrettens behandling af sagen. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

T er dømt for adskillige indbrudstyverier, som alle er begået i forening med andre gernings-

mænd. I nogle af forholdene har der været tale om forsøg. Samlet set ligger udbyttet i den 

lavere ende, og T har haft en mindre rolle i gennemførelsen af forholdene.  

 

Endvidere er T dømt for 2 forhold vedrørende kørsel uden førerret.  

 

Landsretten er enig i kredsrettens skyldvurdering i sagens forhold 1. Landsretten har ligesom 

kredsretten lagt vægt på F1s troværdige forklaring, hvorefter det findes bevist, at T ved brug 

af sin fysiske overlegenhed gennemtvang et fuldbyrdet samleje mod F1s vilje og på trods af 

hendes modstand, som beskrevet i tiltalen. Henset til, at F1 og T begge har forklaret, at de var 

gode venner forud for episoden, finder landsretten det ubetænkeligt at lægge til grund, at T 

vidste, at F1 var under 15 år gammel på gerningstidspunktet.  

 

Landsretten er ligeledes enig i kredsrettens skyldvurdering og begrundelsen herfor i sagens 

forhold 3. Derfor stadfæstes kredsrettens bevisresultat i både forhold 1 og 3. 

 

Navnlig på grund af grovheden i sagens forhold 1 finder landsretten, at foranstaltningen skal 

fastsættes til 2 års anstaltsanbringelse med en tillægsbøde på 2.000 kr. Det er tillagt vægt i 

skærpende retning, at F1 var 13 år gammel på gerningstidspunktet. Det har ligeledes indgået 

i vurderingen, at T var 16 år gammel. Tillægsbøden er fastsat under hensyn til, at der er tale 

om 2 kørsler uden førerret, og at T var under 18 år på gerningstidspunktet.  

 

Tortgodtgørelsen til F1 på 75.000 kr. findes at være i overensstemmelse med retspraksis i 

lignende sager og stadfæstes derfor. 

 

Tortgodtgørelsen til F2 fastsættes til 10.000 kr. under henvisning til sagens karakter, herunder 

F2s alder på gerningstidspunktet og aldersforskellen mellem T og F2.  

 

Med de anførte ændringer stadfæstes kredsrettens dom. 

 

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

 



 10 

Kredsrettens dom stadfæstes med de ændringer, at den idømte anstaltsanbringelse forlænges 

til 2 år, og tortgodtgørelsen til F2 fastsættes til 10.000 kr. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

 

Kirsten Thomassen  

 

 

 


