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Den 28. april 2016 kl. 13.00, holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde. Kredsdommer 

var Christina Johnsen. Domsmænd var […] og […].  

 

Retten behandlede 

sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0061-2016 

                  Anklagemyndigheden 

mod 

T/U 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3910 Kangerlussuaq  

 

[…] 

 

V forklarede på grønlandsk. X1-imeeqqaarsimallutik efterfesterlutik. Artulersimavoq qasulluni 

aalakoorsimallunilu. Sofami sinilerpoq. Sofap qeqqaata nalaani sinilerpoq, iterpoq 

attuualaarinninneqarluni. X1-imiipput, X1, X2 unnerluutigineqartoq taavalu allat atii 

eqqaamanngisailu. Iterami unnerluutigineqartup assani qarliisa iluanut mangussimavaa, 

attuualarlugulu. Eqqaamaniarpaa qarlii attaseqqasut, ilisimannittoq attuualaarineqarpoq usumigut, 

usua tissarsarneqarpoq.  

Ingerlagami takuvaa X2 sinittoq, ingerlagami pingasuinnaapput taakaniittut. Akerartorpaa U, 

eqqaamanngilaali U qanoq qisuariarnersoq. Pisup kingorna oqaloqatiginngilaa, assut 

tujorminarpoq, assullu kangusussimalluni. Aatsaat politeeq […] saaffiginnimmat oqaluttuuppaa 

qanoq pisoqarsimanersoq. Putumasorujussuusimavoq artulerlunilu, nammineq malugisimanngilaa 

qanoq putumasimatigilernerluni. Iterami qaammareersoq, maluginianngilaa qanoq taartiginersoq 

sinilerami. 

Grønne Bar-imi imerlutik aallartipput, taassumalu kingorna Nordlys-imukarput. Imerlutik 

aallartipput immaqa nalunaaqutaq qulingiluat qulillu akornani. Nordlys-iliarput Grønne Bari suli 

matunngitsoq. Nordlys-i matusarpoq pingasunut, taamammat immaqa sisamap qeqqata missaani 

ingerlasimassapput. 

 

Ilisimannittoq unnerluutigineqartorlu siornatigut arlaatigut kinguaassiutitigut samminikuunngillat, 

efterfest-teqatigiittarnikuupput kisianni siornatigut susoqarnikuungilaq.  

Tupattorujussuuvoq qanoq pisoqarsimanerani, assullu kangusulluni. 
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Politeeq […] saaffiginnippoq paasiniaallunilu X2-mut tunngasunik, atsaat tassani ilisinannittup 

oqaluttuarivaa nammineq aamma ajortumik pitissimalluni. 

 

X2-lu imatut eqqartunngilaat qanoq pisoqarsimanersoq, unnuk taanna atsaavissuaq X2 naapippaa, 

natsorsuutigivaa politeeq […] X2-minngaaniik tusarsimassagaa. 

Eqqaamasaa kingulleq tassa X1-imiillutik You Tube-erlutik illarlutillu nuannisarlutik. 

Ilisimannittoq nassuiaavoq unnerluutigineqartoq kisimi assani atorai usua attorlugu.                        

      

V forklarede på grønlandsk, at de tog først over til X1 og holdt efterfest. Han havde fået blackout 

pga alkohol og træthed. Han faldt i søvn i sofaen. Det var ca. midt i sofaen.  Han vågnede ved, at 

han blev rørt ved. Til stede hos X1, var X1, X2 og tiltalte og nogle andre, som vidnet ikke huskede 

navnene på. Da han vågnede, havde tiltalte sin hånd nede i vidnets bukser, og rørte ved ham. 

Bukserne var, så vidt han huskede, knappede. Vidnet blev befølt på sin penis. Han blev befølt på 

en mastuberende/onanerende måde (tissarsarlugu). 

 

Da han gik, så han X2, der lå og sov. Der var kun de tre, der var til stede, da han vågnede. Han 

sagde en masse skældsord til tiltalte. Han husker ikke tiltaltes reaktion.  

 

Han har ikke efterfølgende talt med tiltalte, T, om det. Det var virkelig ubehageligt for ham, og han 

skammede sig over det. Det var først da politimanden […] henvendte sig til ham, at han fortalte 

det.  

 

Han var ret fuld og faldt i søvn af druk. Han har ikke bemærket, at han var blevet meget fuld. Han 

vågnede ved at det var blevet lyst. Han bemærkede ikke, hvor mørkt det var, da han faldt i søvn. 

Han startede med at drikke i Grønne Bar’en, og derefter til Nordlyset. De startede nok med at 

drikke ved 21-22-tiden. De gik til Nordlyset, før Grønne Bar’en lukkede. Nordlyset lukker ved 3-

tiden, så de er nok gået derfra ved halv fire tiden.  

 

Vidnet og tiltalte har aldrig haft noget seksuelt sammen. De har holdt efterfester sammen. Men der 

har aldrig været noget. Han var så chokeret over det der var sket, at han ikke fortalte det til nogen 

og fordi han skammede sig. Politimanden […], kontaktede ham, for at høre nærmere om X2. Først 

der, fortalte vidnet, at der også var sket noget med ham.  

 

Han talte ikke rigtig med X2 om det der var sket. Det var føste gang han mødte X2 den aften. 

Politimanden […], havde nok hørt det fra X2. Det sidste han huskede, var fra X1, hvor de hørte 

you tube, de grinede og havde det sjovt.  
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Vidnet oplyste, at det var kun tiltaltes hænder, der var i berøring med hans penis.  

 

 

[…] 

 

 

Efter votering afsagdes: 

 

D O M : 

(se dombogen) 

 

 

[…] 

 

Sagen sluttet.  

Retten hævet kl. 1515. 

 

 

Christina Johnsen 

 

 


