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maj 2020 (eqqartuussisoqarfiup sul.no. SER-KS-475-2020).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup pisuunermut 

apeqqut pineqaatissiissullu pillugit eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqassasoq. Unnerluus-

sisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarportaaq mitagaanermut taarsiissutit qaffanneqassasut.  

 

U piumasaqaateqarpoq pisimasoq 1-imi, 2-mi 4-milu pinngitsuutitsisoqassasoq, mitagaaner-

mut taarsiissutinut pinngitsuutitsisoqassasoq pineqaatissiissullu qaammatini aqqanilinni inis-

siisarfimmiittussanngortitsinermut sakkukillisarneqassasoq. Pisimasoq 1-imi pisuutitsisoqas-

sappat piumasaqaateqarpoq mitagaanermut taarsiissutit kr. 30.000-inut appartinneqassasut. 

  

Eqqartuussisooqataasut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 
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Ilassutitut paasissutissat 

Nalunaaruteqarneq pillugu nalunaarusiamit 15. februar 2017-imeersumit ilaatigut ersersin-

neqarpoq pisimasoq 1 P1 nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 15. februar 2017, nal. 11:10. P1 

nalunaaruteqarnermini ilisimatitsissutigaa U kingaassiuutimigut atornerlunneqartarsimalluni 

1. januar 2000-imiit 31. december 2012-ip tungaanut.  

 

Nalunaaruteqarneq pillugu nalunaarusiamit 5. januar 2018-imeersumit ilaatigut ersersin-

neqarpoq, P2 pisimasoq 2-mut tunngatillugu U pinngitsaalineqarluni atoqatigineqarsimaner-

minik nalunaaruteqarsimasoq ulloq 3. januar 2018 nalunaaqutaq 12:56. 

 

Politiinut uppernarsaasiissummit 8. januar 2018-imeersumit ersersinneqarpoq, P2 Nuummi 

Nakorsiartarfimmi misissorneqarsimasoq ulloq 5. januar 2018 nalunaaqutaq 12.00. Politiinut 

uppernarsaasiissummit ersersinneqarportaaq P2 itia misissorneqarsinnaasimanngitsoq, kingu-

nerlutsitserusujussuarnera tarnikkullu qanoq innera pissutigalugit, aammami takussutissaa-

sinnaasunik qulakkeerinissaq kingusippallaalereermat.  

 

Motorsikkilertartut aaqqataat kevlar-plastikkimik assaat nagguaasigut ninngusaatillit assingat 

eqqartuussisuuneqarfimmut ilaatigut takutinneqarpoq. Aaqqatit U-ip angerlarsimaffiani nas-

saarineqarput ulloq  27. februar 2020.  

 

Nalunaaruteqarneq pillugu nalunaarusiamit 1. november 2018-imeersumit ilaatigut ersersin-

neqarpoq, suliami pisimasoq 4 meeqqamik 15-it inorlugit ukiulimmik atoqatiginninnertut U-

ip 31. december 2017-imi piliarisimasaatut nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 15. februar 

2018, nalunaaqutaq 20.20.  

 

10. februar 2018-imi messengerikkut allaqatigiinnermit ersersinneqarpoq, u X1-imut ilaatigut 

ima allassimasoq: 

 

”… 

 

Innangaqatissaqanngilanga  

 

… 

 

Aggerit. 

 

… 

 

Timigipputit. 
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…” 

 

Nakorsat eqqartuussivinnit siunersiorneqartartut oqaaseqaataannit 12. februar 2020-meersu-

mit ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”… 

 

Aarhusip Universitetshospitalimi Pinerluuteqarsimasunut Tarniluttunut Immikkoortortaqar-

fimmi nakorsaanerup Trine Arngrimip retspsykiatriskimik oqaaseqaataa 23. maj 2019-imeer-

soq nassiunneqartoq tunngavigalugu nakorsat eqqartuussivinnit siunersiorneqartartut suliaq 

utertiutigalugu oqaatigissavaat, U tarnimigut napparsimasoq, pasineqaataasullu pingasut kin-

gulliit pineranni taamaassimagunartoq, kisiannili 2000-imiit 2012-imut qanoq issimanera 

oqaatigiuminaanneruvoq. Pasineqaatip 1. juli 2018-imeersup pinerani U imigassartorsimavoq, 

kisianni napparsimalissutigisaminik aalakoorsimaneranik pasitsaassisoqanngilaq. U nalingi-

naasumik poqissuseqarpoq aamma noqartarnermik qaratsamigulluunniit allatut nappaa-

teqanngilaq. 

 

… 

 

Tarnikkut misissuinermit matumanit erserpoq U ilisimatitsisimasoq 21-nik ukioqarluni Thule-

basenimiit uternermi kingorna avatangiisiminit malersorneqartutut misigisimalluni, 

atoqateqariaatsini pillugu aqqusinermi suaartarneqartarluni kingusinnerusukkullu FBI-mit 

amerikarmiunilluunniit nakkutigineqarsimalluni immikkullu ittumik suliassinneqarsimalluni, 

tamatumunnga ilaallunittaaq kilitsissiap amerikarmiup nulianik naartulersitsineq. Isuman-

naatsuujuarniarluni qanippallaamik attaveqartanngilaq. U isumaqarpoq ingunneqartarluni, 

uumisaarneqartarluni oqallisigineqartarlunilu, tamatumalu saniatigut piginnaasani atornerlun-

neqarujussuartut, qullersaminimmi suleqatiminillu ilisimasaqarneruvoq. Aamma U oqaatigaa 

isumassarsianik qarasaasialerinermut tunngasunik annertuunik, erinnianik filminullu manu-

skriftinik qarasaasiakkullu pinnguaatinik pilersitsisuulluni, isumaqarporlu 2014-imi piliarisi-

masani pillugit Prins Joachimimit saammaassaasimalluni, aamma kannguttaalliorfiginninner-

mut 2011-mi eqqartuussaassutigisimasaminik.   U noorartumik eqqarsartaaseqarlunilu oqalut-

tarpoq, eqqarsaasersuutai eqqumiitsuupput aamma isiginnittaasia naqqinneqarsinnaasimanngi-

laq. Tarnikkut pissusaanik misissuinermi isumaqartoqarpoq allaanerusumik 

atoqateqariaaseqartoq meeqqanoortuulluni, nukappiaqqat atualertussat pileriginerullugit 

aamma assingusumik pinerloqqissinnaanera annertuumik aarlerinaateqarpoq, pisimasullu pa-

sisaassutigisani nassuiarpai ima oqarluni pinerlineqartut, tassa meeraq angullu inuusuttoq, nam-

minneq atoqateqarusussimasut.  

 

Nakorsat eqqartuussivinnit siunersiorneqartartut U tarnikkut napparsimasuusoraat, maler-

sorneqartutut misigaluni imminullu angisuutilluni piviusuunngitsunik takorluuisarluni. Taanna 

paranoid psykosemik nappaateqarpoq taamaalillunilu inunnut pinerluttulerinermi inatsisip § 
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156-iani eqqaaneqartunut ilaalluni. Assingusumik pinerloqqissinnaaneranik aarlerineqartoqar-

nera pinngitsoortinniarlugu, naleqqiuguk inatsimmi § 157, pineqaatissiissutitut naleqqunner-

paatut Nakorsat eqqartuussivinnit siunersiorneqartartut inassutigissavaat pasineqaatigisaminut 

pisuutinneqassaguni Danmarkimi tarniluttunut napparsimavissuarmut inissinneqartussanngor-

lugu eqqartuunneqassasoq. 

 

…” 

 

Tarnikkut nappaatini nakorsaaneq aqutsisuusoq, Trine Arngrim allakkamini 17. januar 2020-

meersuni ilisimatitsivoq, tarnikkut misissuinermi inerniliineq aalajangiusimallugu. Allakkani 

ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”… 

 

Sukimiisorujussuarmik misissuinermut tunngaviuvoq misissorneqartup oqaaserisai nassuiaa-

taalu tarnikkut perulunneranut pasitsatsitsimmata, tamatumunngalu ilutigitillugu pissusilersor-

nera attavigineqarsinnaaneralu maluginiarnartoqaratik.  

 

…” 

 

Nassuiaatit 

U ilisimannittullu P1 aamma P2 siullermik aalajangiisuuffiusumi nassuiaatigisimasamik 

pingaarnertigut assinginik eqqartuussisuuneqarfimmut nassuiaateqarput.  

 

U pisimasoq 1 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, Danmarkimut 2004-mi nuussimalluni Nuna-

tsinnullu 2006-imi utersimalluni, Ilulissanut nuulluni. P1 atoqatigiinnermut tunngasunik siul-

lermik oqaloqatigigamiuk aperaa usua takusinnaanerlugu. Siullermik takoqqunngilaa, ullorli 

taanna kingusinnerusukkut apereqqimmat P1 akuersivoq. Tamatuma kingorn P1nammineer-

luni usuni miloqqusarpaa. Tamatuma kingorna P1 aallartittuaannarpoq. Ikinngutigiipput 

qarasaasiakkullu pinnguaatinik pinnguaqatigiittarput. Angajoqqaavi qarasaasiamik inimiiti-

taqarput. P1 mobiilimik ataatsimik marlunnilluunniit tuninikuuaa. Aamma qinugaangat anin-

gaasanik tunisarpaa. Nammineq meeraalluni aamma atornerlunneqarnikuuvoq. Tamanna nu-

annarigamiuk misiginngilaq P1-imut tunngatillugu ajortumik iliorluni. Ullumikkut nalunngi-

laa kukkunerusoq taamaaliortussaasimanngikkaluarlunilu. Meeqqap ajortumik pinissaa 

eqqarsaatiginngilaa, taamaattumik P1 itiatigut atoqatiginiarsarinikuunngilaa.  

 

Pisimasoq 2 pillugu nassuiaavoq, kollegiami najugaqarluni. Ineeraa X2 ineeraata eqqaaniip-

poq. Ineeqqami sineqqaarami unnuakkut nilerpoq, sanilimi tusaasinnaasaanik, taavalu illarpa-

lulerput. Igaffimmi saniliminiluunniit oqaluuttoqaraangat tusaasinnaasarpaa. X2 ineqataalu 
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oqqakkaangata tusaasinnaavai, taamaattumik ineeraani pagguttoqarsimasuuppat tusaasimas-

sagaluarpaat. P2 taamaalluni iikkamut aporpoq, kisianni iserfigineqanngilaq. P2 atoqatigigaa 

X3 igaffimmiippoq. Ernera inissiap ataanut toqqorpoq susoqartorlu tusaasinnaavaa. Ernini 

tamanna pillugu oqaloqatiginikuuaa. P2 atoqatigeereeramik illoqarfiliaqatigiipput. P2 nuan-

naartorujussuuvoq illoqarfimmullu aqqutaa tamaat nuannaarsuataarpoq. Saneqqutani suaart-

arpai angutinik atoqateqarneq torraasoq. Daddysiliarput, taakanilu silami pujortarpoq. Tas-

sani meeraqarfimmi ilaat naapippaa assortuuteqatigilerpaalu. Takuaa P2 peeqqanilu angut 

anartarfimmiit anillattut. P2 oqarfigaa mianersussasoq, nappaatipalaaqalissutigisinnaam-

magu. Kilitsissiaq PET-imeersoq najuuppoq, taassumalu P2 akuersisillugu peeraanut 

ajortumik pitippaa, pinngitsaaliilluni atoqateqarsimanermut assingusunik tamannalu pinngit-

saaliilluni atoqateqarnertut nalunaarutigitillugu. Unnuk taanna kingusinnerusukkut nammi-

neq aamma X3 pinngitsaalineqarluni atoqatigineqarpoq. Unnerluutigineqartup P2 atoqatigim-

magu taanna igaffimmiissimavoq X3 pileritsassutigisimavaa, taamaattumik illoqarfimmiit 

uterami X3 pinngitsaalineqarluni atoqatigineqarpoq. P2 atoqateqarnermi kingorna ulluni 

pingasuni aalakoorpoq, X2 immiartoqatigaa. Ulluni taakkunani P2 attaviginiarneqaraluarpoq, 

namminerli aalakoorpallaarpoq. P2 inissiamut matuersaammik qiteqummillu tuninikuuaa. 

Matuersaat allakkanut nakkaatitsivimmut ilineqarsimavoq. Kalaallisut oqalunnissani pikko-

riffigivallaannngilaa, taamaattumik paasinngilaa qanoq P2 SMS-erfigineraani, taamaat-

tumillu allataa iluamik akinngilaa  

 

Pisimasoq 4 pillugu nassuiaavoq X1 nal. 23.00-ip kingorna aneeraangami børnehjemimut na-

jugaqarfigisaminut isertinneqarneq ajortoq. X1 unnukkut arlaleriarluni sianertarnikuuvoq 

aperalugulu tukkujartorfigisinnaasaminut biiliussinnaaneraani. X1 aanamini sinikkusut-

tanngilaq imertarmata. Nammineq taamanikkut pigaartutut sulisarpoq. X1 angumerisassani 

angumeriniassammagit Nuup Nuussuullu akornanni biiliuttarpaa. Isumaqarluni X1 illuusami 

ernerigaa, kingusinnerusukkulli paasivaa ilaqutariinnatik. X1 majuartarfeqarfimmi niller-

tumiinnginniassammat imminut sinikkiartoqquaa. X1 angersimasuuguni nalaasaarfimmi si-

nissimassagaluarpoq, kisianni tukkusorinikuunngisaannarpaa. 

 

Pisimasoq 5 pillugu nassuiaavoq, Thulebasimiikkallarami pornonik meeqqanut tunngasunik 

katersueqqusaanikuugami taamaattunik peqarluni. Taamanikkut sakkutuumut amerikarmi-

umut X4 atilimmut ikiortinngorpoq. Taanna ima suliassaqartigaaq suliassani tamaasa angu-

merisinnaanagit. Politikerinit nuimasunit arlalinnit Prins Joachimillu taamatut suliaqarnissa-

minut akuerineqarnikuuvoq.  

 

P1 ilassutitut nassuiaavoq, aallartissimasoq U qarasaasiaa atoramiuk. U assigiinngitsunik 

qarasaasiakkullu pinnguaatinik tunisittaarpoq. 15-it missaannik ukioqarluni U aningaasanik 

mobiilimillu tunisippoq. Nuummi Saviminilerinermut Ilinniarfimmiinnermini ullut 14-ik-

kuutaarlugit aningaasanik pisarpoq. 1000 koorunit missaanniugunartoq. Mikisuunerminiilli 
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U ersigaa. Aamma atoqatigiinnerit pigaangata ersigisarpaa. Ullumikkut ajunngilaq. U atta-

veqarfigisarunnaarnikuugamiuk tamaasa anigornikuai.  

 

P2 ilassutitut nassuiaavoq, Katuami sulilluni U naapeqqaarsimallugu. Taamanikkut 13-14-it 

missaannik ukioqarunarpoq. U filmertarfimmi sulisarpoq ikinngutaarpasimmallu 

ikinngutigiilerput. Filmeqatigiittarput U arlalialoriarlugu pulaarpaa. U ilisarisimalerneraniit 

qaammatip ataatsip missaa qaangiuttoq taanna oqarpoq angutinoortartuulluni. U arlaleriarluni 

oqartarpoq atoqatigerusullugu, namminerli naaggaartuaannarpoq. Aamma timaa U takorusut-

tarpaa, namminerli naaggaartarpoq. Illoqarfimmeereerlutik uteramik angut 50-it missaannik 

ukiulik U isersimavoq. Taanna U suleqataasa ilagaat. Inuk taanna qanoq ateqartoq naluaa. 

Nukissani tamaasa ikiortissarsiorluni suaartarlunilu nilliavoq. Ineeraqarpoq sanileqarlunilu 

arlalinnik, taamaattumik paasisinnaanngilaa sooq ganngimi ineeqqamilu nillianera tusaasin-

naasimanngikkaat. Immaqa arfinileriarluni nilliavoq. Pinngitsaaliinerup kingorna qimaammat 

U malinnaanngilaq. Matuanut silarlermut ineeqqamullu matuersaat matup nakkaatitsiviatigut 

ingerlatinnani nakkartippai. Atisai sequmipput nakkaannginniassammatalu tigummiartari-

aqarpai. Sapinngisaminik sukkanerpaamik anivoq. U unnuaq taanna takoqqinngilaa. U atta-

veqarfigeqqikkusunnagu oqarfiginikuuaa, misigisarmi sakkortoqaaq. Pisoq eqqaagaanga-

miuk ajortittarpoq. U pillugu sinnattupiluttarpoq U ersigigamiuk sininneq sapilertarpoq. 

Aamma timimigut ippigisaqarpoq itialu aanaartarpoq. Nakorsiarnissani sapernartippaa. Psy-

kologimik oqaloqateqartarusukkaluarpoq, neqeroorfigineqarnikuunngilarli. Siuariartorun-

naarnikuuvoq sulilu suliffeqanngilaq.  

 

Tigummigallagaaneq 

U eqqartuussisuuneqarfiup suliamik suliaqarnerani tigummigallagaavoq. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Pisuunermut apeqqummut pineqaatissiissutaasimasumullu, aamma arsaarinninnissamut, 

tunngatillugu eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutaa inerniliineralu eqqartuussisuuneqarfiup 

isumaqatigaa. Eqqartuussisuuneqarfiup taamaatumik eqqartuussisoqarfiup apeqqutit taakku 

pillugit eqqartuussutaa atuuttussanngortippaa. 

 

P1 arfineq-pingasuinnarnik ukioqartoq U kinguaassiuutitigut atornerluttalersimammagu 

aamma eqqarsaatigalugu atornerluinerit piffissami sivisuumi ingerlasimasut P1 mitagaaner-

mut taarsiissutissat kr. 150.000-inut qaffaanneqarput. 

 

U P2 pinngitsaaliilluni atoqateqarnermini nakuusersimanerata peqqarniitsuussusaa tunngavi-

galugu P2 mitagaanermut taarsiissutit kr. 120.000-inut qaffanneqarput.  
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TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq allannguuserlugu ima, P1 

mitagaanermut taarsiissutit kr. 150.000-inut P2 mitagaanermut taarsiissutit kr. 120.000-inut 

qaffanneqarlutik.  

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

 

*** 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 21. september 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 141/20 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 

Advokat (Gedion Jeremiassen) 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 13. maj 2020 (kredsrettens sagl.nr. SER-

KS-475-2020).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom om skyldsspørgsmålet og 

foranstaltningen. Anklagemyndigheden har endvidere påstået forhøjelse af tortgodtgørelsen.  

 

T har påstået frifindelse i sagens forhold 1, 2 og 4, frifindelse for påstanden om tortgodtgø-

relse og formildelse af foranstaltningen til 11 måneders anstaltsanbringelse. Såfremt han fin-

des skyldig i forhold 1, har han påstået tortgodtgørelsen nedsat til 30.000 kr. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Det fremgår af anmeldelsesrapport af 15. februar 2017 blandt andet, at forhold 1 er anmeldt 

af F1 den 15. februar 2017, kl. 11:10. F1 oplyste ved anmeldelsen, at han havde været udsat 

for seksuelt misbrug af T i tidsrummet fra 1. januar 2000 til den 31. december 2012  
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Af anmeldelsesrapport af 5. januar 2018 fremgår blandt andet, at forhold 2 er anmeldt af F2 

den 3. januar 2018 klokken 12:56 som voldtægt begået af T den 1. januar 2018. 

 

Det fremgår af politiattest af 8. januar 2018, at F2 er undersøgt på Lægeklinikken i Nuuk den 

5. januar 2018 klokken 12.00. Det fremgår endvidere af politiattesten, at der ikke blev udført 

objektiv undersøgelse af endetarmen på grund af F2 traumatiseringer og psykiske tilstand, og 

fordi det var for sent at sikre eventuelle spor.  

 

Der har for landsretten blandt andet været vist et foto af to par motorcykel handsker med 

plastik-kevlar forstærkning ved knoerne. Handskerne er fundet i T bolig den 27. februar 2020.  

 

Af anmeldelsesrapport af 1. november 2018 fremgår blandt andet, at sagens forhold 4 er an-

meldt den 15. februar 2018, klokken 20.20 som kønsligt forhold til barn under 15 år begået 

af T den 31. december 2017.  

 

Det fremgår af en Messenger korrespondance af den 10. februar 2018, at T blandt andet har 

skrevet følgende til X1: 

 

”… 

 

Jeg har ikke nogen at ligge i med 

 

… 

 

Kom. 

 

… 

 

Du har en flot krop. 

 

…” 

 

Af Retslægerådets erklæring af 12. februar 2020 fremgår blandt andet: 

 

”… 

 

Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet, på baggrund af tilsendte akter med retspsykia-

trisk erklæring af 23. maj 2019 ved overlæge Trine Arngrim, Retspsykiatrisk Afdeling, Aarhus 

Universitetshospital, udtale, at T er sindssyg, hvilket formentlig også var tilfældet for tidspunk-

tet for de 3 seneste sigtelser, mens det er mere usikkert, hvordan det forholdt sig i perioden 
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2000-12. På tidspunktet for sigtelsen den 1. juli 2018 var T påvirket af alkohol, men der er ikke 

mistanke om en patologisk rustilstand. T ser normalt begavet, og han lider ikke af epilepsi eller 

anden organisk hjernelidelse. 

 

… 

 

Af aktuelle mentalerklæring fremgår, at T har oplyst sig forfulgt af sit lokalmiljø efter sin hjem-

komst fra Thulebasen 21 år gammel med tilråb på gaden om seksuel observans og siden desuden 

overvåget af FBI eller amerikanerne og tildelt en særlig mission, herunder at befrugte en ame-

rikansk agents hustru. For at beskytte sin sikkerhed undgår han tætte relationer. T mener sig 

bagtalt, chikaneret og sladret om, foruden at hans kompetencer er blevet groft udnyttet, fordi 

han ved mere end sine chefer og kolleger. Desuden har T angivet sig for at være ophavsmand 

til store IT-ideer, sangtekster, manuskripter til spillefilm og konstruktør af computerspil og me-

ner sig benådet af Prins Joachim for gerninger begået før 2014, herunder dom for blufærdig-

hedskrænkelse i 2011. T tankegang og tale er beskrevet springende, hans tænkning bizar, og 

det har ikke været muligt at korrigere ham i hans opfattelser. Ved psykologisk undersøgelse 

findes han seksuelt afvigende og egentlig pædofil med præference for drenge i skolealderen, og 

han placerer sig i gruppen med høj risiko for recidiv til ligeartet kriminalitet og forklarer de 

påsigtede forhold med, at forurettede, henholdsvis barnet og den unge mand selv ønskede sex.  

 

Retslægerådet finder herefter T sindssyg husende vrangforestillinger af persekutorisk og gran-

dios karakter, lidende af en paranoid psykose og kan dermed henføres til den i kriminallovens 

§ 156 omtalte personkreds. Såfremt han findes skyldig i det nu påsigtede, skal Retslægerådet, 

som mest formålstjenlig foranstaltning til imødegåelse af en formentlig ikke ubetydelig, af hans 

psykiske tilstand afhængig, risiko for fremtidig ligeartet kriminalitet, jævnfør samme lovs § 

157, anbefale dom til anbringelse på psykiatrisk hospital i Danmark. 

 

…” 

 

Ledende overlæge, speciallæge i psykiatri Trine Arngrim har i et brev af 17. januar 2020 

oplyst, at hun fastholder konklusionen i mentalerklæringen. Det fremgår endvidere af brevet 

blandt andet: 

 

”… 

 

Baggrunden for den særdeles grundige undersøgelse er, at observandens udtalelser og forkla-

ringer tydeligt gav anledning til mistanke om en svært psykotisk tilstand, samtidig med at hans 

adfærd og kontaktevne var helt upåfaldende.  

 

…” 
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Forklaringer 

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

 

T har supplerende forklaret om forhold 1, at han flyttede til Danmark i 2004 og kom tilbage 

til Grønland i 2006, hvor han flyttede til Ilulissat. Den første gang han talte med F1om noget 

seksuelt, spurgte han F1, om han måtte se hans tissemand. Det måtte han ikke den første gang, 

men F1indvilligede, da han spurgte 2. gang senere samme dag. Derefter var det F1, der bad 

ham om at sutte på F1 tissemand. Det var altid F1, der lagde op til det efterfølgende. De var 

venner, og spillede computerspil sammen. Forældrene havde en computer i stuen. Han har 

foræret F1 en mobiltelefon eller to. Han har også givet ham penge, når han bad om det. Han 

har selv været misbrugt, da han var barn. Han kunne godt lide det, så han følte ikke, at han 

gjorde noget forkert i forhold til F1. I dag ved han godt, at det er forkert og noget, som han 

ikke burde have gjort. Han har ikke tænkt sig at gøre noget barn fortræd, så han har ikke 

forsøgt at få analt samleje med F1.  

 

Om forhold 2 forklarede han, at han bor på et kollegie. Hans værelse ligger lige op ad X2 

værelse. Den første nat han sov i værelset, slog han en prut, som de kunne høre inde ved siden 

af, og så begyndte de at grine. Han kan høre det, når nogen snakker ude i køkkenet eller inde 

ved siden af. Han kan høre, når X2 og hans samboer skændes, så de ville også have kunnet 

høre, hvis der havde været tumult på værelset. F2 slog på sit tidspunkt sit hoved ind i væggen, 

men der var ikke nogen, der kom ind til ham. X3 sad ude i køkkenet, mens han havde samleje 

med F2. Hans søn gemte sig under lejligheden og han hørte, hvad der skete. Han har talt med 

sønnen om det. Han og F2 tog sammen ind til byen, efter at de havde haft samleje. F2 var 

rigtig glad og jublede hele vejen ind til byen. Han råbte til dem, de gik forbi, at det var godt 

at have sex med mænd. De kom ned til Daddys, hvor han stod udenfor og røg. Her mødte han 

en af de kvinder, han har et barn sammen med, og han begyndte at diskutere med hende. Han 

så, at F2 kom ud fra toilettet sammen med en mandlig kæreste. Han sagde til F2, at det skulle 

han passe på med, for det kunne han få kønssygdomme af. Der var en PET agent til stede, 

som overtalte F2 til at få hans kæreste til at forvolde skade på ham, så det kunne ligne vold-

tægt, og til at anmelde det som voldtægt. Senere samme aften blev han selv voldtaget af X3, 

der havde siddet i fælleskøkkenet, da han havde samleje med F2. Det var X3 blevet liderlig 

af, så da han kom tilbage fra byen, blev han voldtaget af X3. Efter samlejet med F2 var han 

var fuld i 3 dage, fordi han havde drukket hjemmebrændt sammen med X2. F2 havde forsøgt 

at kontakte ham i de dage, men han var for fuld. Han havde givet F2 en nøgle til lejligheden 

og et bælte. Nøglen blev afleveret i postkassen. Han er ikke så god til grønlandsk, så han 

forstod ikke, hvad F2 skrev til ham via SMS, og derfor har han ikke svaret rigtigt på beskeden.  

 

Han har forklaret om forhold 4, at hvis X1 var ude efter kl. 23.00, blev han ikke lukket ind på 

det børnehjem, hvor han boede. X1 har flere gange om aftenen ringet og spurgt ham, om han 
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kunne køre ham et sted hen, hvor han kunne sove. X1 ville ikke sove hos sin mormor, fordi 

de drikker. Han arbejdede som vagt dengang. For at sikre sig, at X1 kunne nå det, han skulle, 

kørte han ham mellem Nuuk og Nuussuaq. Han troede, at X1 var hans grandfætters søn, men 

han har senere fundet ud af, at de ikke er i familie. Det var for at han ikke skulle ligge i en 

kold opgang, at han inviterede X1 hjem og sove. Hvis X1 havde sagt ja, skulle han have sovet 

på sofaen, men han har aldrig sovet hos ham. 

 

Om forhold 5 har han forklaret, at han har børneporno, fordi han var blevet bedt om at ind-

samle børneporno, da han var på Thulebasen. Han blev dengang ansat som assistent for en 

amerikansk soldat ved navn X4, der havde så meget at lave, at han ikke kunne nå alle sine 

opgaver. Han har fået lov til at udføre denne opgave af flere kendte politikkere og af Prins 

Joachim.  

 

F1 har supplerende forklaret, at det begyndte med, at han lånte T´ computer. T har givet ham 

forskellige ting og computerspil. Da han var omkring 15 år gammel gav T ham penge og en 

mobiltelefon. Mens han var på Jern og Metalskolen i Nuuk fik han penge hver 14. dag. Han 

fik vist nok omkring 1.000 kr. Han har været bange for T, siden han var lille. Han var også 

bange for T under de seksuelle episoder. Han har det godt nok i dag. Han har lagt det bag sig, 

fordi han ikke længere har kontakt til T.  

 

F2 har supplerende forklaret, at han mødte T første gang, da han arbejdede i Katuaq. Han var 

nok omkring 13 – 14 år gammel dengang. T arbejdede i biografen, og han virkede som en 

ven, så de blev venner. De så film sammen, og han besøgte T nogle gange. Omkring en må-

neds tid efter, at han havde lært T at kende, sagde han, at han er til mænd. T har flere gange 

sagt, at han ville have sex med ham, men han har altid sagt nej. T har også bedt om lov til at 

se hans krop, men han har sagt nej. Der var en mand på omkring 50 år i T´ lejlighed, da de 

kom tilbage efter, at de havde været i byen. Det var en, som T arbejdede sammen med. Han 

ved ikke, hvad personen hedder. Han råbte og skreg om hjælp, alt hvad han kunne. Der er 

flere værelser og naboer, så han kan ikke forstå, at de ikke har hørt ham råbe i gangen og i 

værelset. Han skreg måske omkring 6 gange. T fulgte ikke med, da han flygtede fra stedet 

efter voldtægten. Han smed nøglen til hans yderdør og til værelset ind ad brevsprækken, før 

han gik. Hans tøj var ødelagt, så han var nødt til at holdt fast i det, så det ikke faldt ned. Han 

gik ud så hurtigt, som han kunne. Han så ikke T igen i løbet af den nat. Han har sagt til T, at 

han ikke vil have noget med ham at gøre mere, for det havde været en voldsom oplevelse. 

Når han kommer til at tænke på hændelsen, får han det dårligt. Han har haft mareridt om T, 

og han har stadig svært ved at falde i søvn, fordi han er bange for T. Han har også stadig 

fysiske gener med ubehag og blod fra endetarmen. Han har det svært med at skulle tage til 

lægen. Han vil gerne have samtaler med en psykolog, men har ikke fået noget tilbudt. Han er 

gået i stå i sin udvikling, og han har stadig ikke noget arbejde.  
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Tilbageholdelse 

T har været tilbageholdt under landsrettens behandling af sagen. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Landsretten er enig i kredsrettens begrundelse og resultat for så vidt angår skyldsspørgsmålet 

og den idømte foranstaltning, herunder konfiskation. Landsretten stadfæster derfor kredsret-

tens dom om disse spørgsmål. 

 

Da F1 kun var 8 år gammel, da T begyndte at krænke ham seksuelt, og henset til, at krænkel-

serne fortsatte over en lang periode, forhøjes tortgodtgørelsen til F1 til 150.000 kr. 

 

På baggrund af grovheden af den vold, som T anvendte ved voldtægten af F2 forhøjes tort-

godtgørelsen til F2 til 120.000 kr.  

 

 

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

Kredsrettens dom stadfæstes med de ændringer, at tortgodtgørelsen til F1 forhøjes til 150.000 

kr. og tortgodtgørelsen til F2 forhøjes til 120.000 kr.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

Kirsten Thomassen 

 

 

*** 

 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 13. maj 2020 

 

Rettens nr. 475/2020  

Politiets nr. 5511-97351-00013-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 
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Anklageskrift er modtaget den 30. marts 2020. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

   Forhold 1 

5511-97351-00013-17 

Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3, § 79 og § 80, stk. 1, jf. til dels § 12 - voldtægt ved andet sek-

suelt forhold til et barn, kønsligt forhold til et barn og forførelse 

ved i et ukendt tidsrum fra sommeren 2000 og frem til 2010, blandt andet i bygden Kangerluk, B nr. 

[…]i Qeqertalik, ved udnyttelse af en på alder og erfaring beroende overlegenhed et ukendt antal 

gange at have tiltvunget sig andet seksuelt forhold end samleje med F1, der i tidsrummet var fra 8 år 

til 18 år, ved at have suttet på F1 lem, samt i et tilfælde at have forsøgt at gennemføre analt samleje 

med F1, hvilket imidlertid mislykkedes.  

 

 

   Forhold 2 

5505-97351-00003-18 

Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 - voldtægt, delvist ved andet seksuelt forhold  

ved den 1. januar 2018 ca. kl. 00.30 på adressen Sipisaq Kujalleq […], i Nuuk, ved vold i form af 

slag og fastholdelse at have tvunget F2 til at masturbere og sutte på sit lem, ligesom han kastede F2 

mod en væg eller radiator således at han mistede bevidstheden og herefter ved vold i form af skub, 

slag og fastholdelse at have gennemført analt samleje mod ham.  

 

 

   Forhold 3 

5505-97381-00006-18 

Kriminallovens § 85, stk. 2 - besiddelse af børnepornografi 

ved den 8. januar 2018 ca. kl. 14.00 på adressen Sipisaq Kujalleq […], i Nuuk, at have været i be-

siddelse af 39 utugtige billeder af personer under 18 år, hvoraf 31 var kategoriseret under kategori 1 

og 8 var kategoriseret under kategori 2, ligesom tiltalte var i besiddelse af 21 utugtige filmsekvenser 

af personer under 18 år, hvoraf 9 var kategoriseret under kategori 1 og 12 var kategoriseret under 

kategori 2.  

 

 

   Forhold 4 

5505-97364-00001-18 

Kriminallovens § 12, jf. § 79 - forsøg på kønsligt forhold til et barn under 15 år 

ved i perioden fra den 10. til den 13. februar 2018 via Messenger i flere tilfælde at have kontaktet 

X1, født den 15. marts 2004, hvor han forsøgte at indlede et kønsligt forhold til X1, hvilket ikke 

lykkedes, da X1 afviste dette.  

 

 

   Forhold 5 

5505-97381-00001-19 

Kriminallovens § 85, stk. 2 - besiddelse af børnepornografi 

ved den 2. august 2018 ca. kl. 10.20 på adressen Sipisaq Kujalleq […], i Nuuk, at have været i be-

siddelse af 19 utugtige billeder af personer under 18 år, hvoraf 16 var kategoriseret under kategori 1 

og 3 var kategoriseret under kategori 2, ligesom tiltalte var i besiddelse af 11 utugtige filmsekvenser 

af personer under 18 år, hvoraf 4 var kategoriseret under kategori 1 og 7 var kategoriseret under ka-

tegori 2.  
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Påstande 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

 

Dom til anbringelse på dansk psykiatrisk hospital i medfør af kriminallovens § 157, stk. 1, jf. § 156, 

stk. 1. 

 

Der nedlægges i medfør af kriminallovens § 158, stk. 2, påstand om, at der ikke fastsættes en læng-

stetid for foranstaltningen.  

 

- Tortgodtgørelse til F1 på 100.000 kr.  

- Tortgodtgørelse til F2 på 100.000 kr.  

- Konfiskation af mobiltelefon af mærket Sony Experia, SD-hukommelseskort, koster 1a, og en eks-

tern harddisk af mærket "Intenso", koster 8, begge beslaglagt under forhold 3 samt en mini server af 

mærket "Apple", koster 6, og et SD-hukommelseskort, koster 16A-sdcard, beslaglagt under forhold 

5, i medfør af kriminallovens § 166, stk. 2.  

Anklagemyndigheden tog ligeledes forbehold for erstatning for svie og smerte for F1 og F2.  

 

T nægtede sig skyldig i forhold 1, 2, 4.   

Tiltalte erkendte sig skyldig i forhold 3 og 5 har nægtet sig skyldig.  

 

T har fremsat påstand om højst anstaltsanbringelse i 11 måneder og tortgodtgørelse til F1 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af F1, F2, X5 samt X2. 

 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 7. maj 2020. Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

 

T forklarede til forhold 1 og på dansk blandt andet, at F1 var hans grandfætters søn. Tiltalte havde 

arbejdet som fisker for sin grandfætter og boede i samme hus som familien.  

Tiltalte forklarede videre, at det var korrekt, at han havde haft et seksuelt forhold til F1, men det var 

noget F1 selv havde ønsket. Det seksuelle forhold bestod i, at tiltalte suttede på F1 lem og huskede 

ikke noget om analt samleje eller forsøg herpå.  

Adspurgt foregik det seksuelle forhold 7-8 gange, så vidt tiltalte huskede fra 2000-2001, idet de 

sjældent var alene.  

I øvrigt foregik det ikke i 10 år som anført i anklageskriftet, idet tiltalte flyttede til Sisimiut i 2001 

og til Ilulissat i 2004, hvorefter tiltalte flyttede Danmark i 2006. Da tiltalte kom tilbage til Grønland 

i 2006 var han ca. 1 måned i Godhavn og tog til Ilulissat efterfølgende, hvor han boede i 8 måneder. 

Tiltalte tog til Nuuk efter de 8 måneder i Ilulissat.  

 

F1 gik på maskinistskolen her i Nuuk i 2012, men der var F1 ikke mindreårig.  

 

Til forhold 2 forklarede tiltalte. at han var blevet inviteret af F2 og hans kæreste nytårsaften i blok 

16. Da F2´s kæreste ville i byen for at møde sine veninder ca. kl. 23.30. Tiltalte ville ikke gå i byen 

og ville tage hjem til sig selv. F2 tog med ham hjem.  

Da de var hjemme hos tiltalte, var det F2 der selv lagde op til samleje. F2 havde sagt tiltalte, om til-

talte ikke havde lagt mærke, at han var begyndt at komme oftere og oftere hos tiltalte, netop fordi 

F2 vidste at tiltalte var homoseksuel og havde derfor valgt tiltalte samt at F2 var nysgerrig efter at 

være sammen med mand seksuelt.  

F2 tog selv sit lem frem, hvorefter de skiftevis suttede på hinandens lem. På et tidspunkt ville tiltalte 

flytte til sengen, og da tiltalte vendte sig om igen, stod F2 splitternøgen. Tiltalte og F2 havde heref-

ter sex sammen, dette foregik analt, det gik begge veje, og adspurgt oplyste tiltalte, at det var blid 
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sex. Da akten var overstået, var tiltalte træt og udmattet men F2 ville i byen og finde sin kæreste, 

hvorfor tiltalte var taget med.  

 

Adspurgt til om F2 om tiltalte begik vold mod F2, oplyste tiltalte, at F2 kom til at knalde sit hoved 

ind i weekenden da de flyttede fra sofaen og ind i soveværelset, da han satte sig. På et tidspunkt un-

der akten, fik F2 vist en småskade i sin hånd, da tiltalte kom til at overlappe hans hånd med sin, på 

en radiator, som F2 holdt fast i.  

Adspurgt forklarede tiltalte ligeledes, at F2 havde taget tiltaltes dolk der lå foran TV, men tiltalte 

havde bedt F2 om at ligge den igen, idet de havde drukket. Yderligere adspurgt oplyste tiltalte, at F2 

havde fundet tiltalte handsker som tiltalte havde bestilt over internettet. Handskerne var af gummi 

med knopper, ligesom bikerhandsker. Disse handsker tog F2 på.  

 

Tiltalte forklarede videre, at efter de var kommet på værthuset i byen, var F2 gået ind på et toilet 

sammen med en anden mand, hvor de havde haft sex. Tiltalte havde ikke vidst, at F2 havde en man-

dekæreste. Den mandekæreste havde overtalt F2 til at anmelde tiltalte, og havde sparket F2 i hans 

nosser, så den ene nosse sprængte, hvorfor hele tiltalte i forhold var løgn.  

 

Tiltalte var gået hjem, og på et senere tidspunkt var der mand der havde fast i tiltalte, medens han 

blev voldtaget af en tidligere anklager, X3. Disse to personer kunne bevidne, at den sex han havde 

haft sammen med F2 var frivilligt.  

 

Til forhold 3 forklarede tiltalte, at det var korrekt, at han havde været i besiddelse af børneporno-

grafi, og det var noget han havde fundet på twitter. Adspurgt havde tiltalte ingen anelse om mæng-

den, og at billederne drejede sig om afklædte drenge.  

 

Til forhold 4 forklarede tiltalte, at X1 var tiltaltes grandfætters bonusbarn, og at X1 boede på et ple-

jehjem. X1 havde faste gå-hjem-tider, og hvis han ikke kom hjem før kl. 23.00, blev han ikke lukket 

ind, hvorfor tiltalte ellers havde tilbudt ham at komme hjem til sig. Tiltalte havde haft medlidenhed 

med drengen.  

Adspurgt oplyste tiltalte, at det eneste tiltalte havde opfordret X1 til, var at gå til bodybuilding, så 

han kunne få en flot krop. Tiltalte havde ikke opfordret ham til andet.  

Adspurgt var det korrekt, at de havde sendt beskeder til hinanden, og adspurgt hvad tiltalte havde 

ment med "jeg har ikke nogen at ligge med, kom", oplyste tiltalte, at det var på grund af medliden-

hed med ham, da han ikke havde noget sted den nat, men X1 var vist gået hjem til sin mormor i ste-

det.  

Adspurgt bekræftede tiltalte, at han ikke havde forsøgt at indlede et seksuelt forhold til X1 og vidste 

heller hvor gammel drengen var.  

 

Til forhold 5 forklarede tiltalte, at det var korrekt at han var i besiddelse af børnepornografi som be-

skrevet i anklageskriftet. Billeder havde tiltalte fundet på twitter samt at billederne var af legende 

børn.  

 

 

F1, F2, X5 har afgivet forklaring den 7. maj 2020. Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

 

F2 forklarede til forhold 2 på grønlandsk blandt andet, at ilumoortoq unnerluutigineqartoq 

meeqqamilu anaanaa aamma ilisimannittoq ukiutoqqami imeqatigiissimasut.  

Unnerluutigineqartoq aamma ilisimannittoq ukiorpassuit, immaqa ukiut qulit missaani kamma-

laatigiissimapput. Ukiutoqarsiornerminni siullermik blok 6-mi imersimapput, tamatumalu kingorna 

ilisimannittup eqqaamasai malillugit aamma imerniartarfiup Maximut eqqaani kammalaatitik allat 

qimassimallugit U-p inaanukarniarlutik, ingerlaarsimallutillu marluinnaallutik. Tamanna pissutaa-
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simavoq U-p inaani imeqqinniaramik. Inaani imilaariarlutik illoqarfimmukaqqissimagaluarput kam-

malaatitik ujarlugit, kisiannili nassaarinnginnamikkit U-p inaanukaqqissimallutik. Tassani apuukka-

mik angut ineqataa kinaanersoq, kisianni immaqa 50 missaanni ukiulik, imeqatigisimavaat kisianni 

taanna ingerlaannaq ingerlaqqissimavoq.  

 

Tamatuma kingorna ilisimannittoq imigassartorsimanini peqqutigalugu silani tammallat-

taarsimavaa. Tamatuma nalaani U oqaqattaarsimavoq qanagali ilisimannittoq iluatsikkusuttarsimal-

lugu. Ilisimannittup kammani U kinguaassiutitigut ilaginissaa eqqaarsaatigisimanngilaa, kisiannili 

U sukakkiartuinnarsimavoq ilaatigut ilisimannittoq pinngitsaalillugu imerteqattaarlugu, Ilisimannit-

toq tassani misigisimavoq U-p silaarutsinniarsaringaani.  

Pisup ingerlanerani ilisimannittoq silaaruteqattaarsimavoq, kisiannili qaatulluni U eqqumiittumik 

pissusilersulersimanera peqqutaalluni. Ilisimannittoq ingerlaniaraluartoq U matu asserlugu aninave-

ertillugu. U matup eqqaani ilaatigut nikorfasimavoq aaqqatit gummit "knoppillit" imminut pateqat-

taartissimavai ilisimannittoq ersisaarlugu, ilaatigullugu savik takutissimallugu. U-p savik tigummi-

nerani ilisimannittoq allanut oqaqqusimanngilaa, ilaatigullugu siorasaarutigalugu takutittarlugu 

savimmik toqqusaavatigoortinniarlugu. Tamatuma kingorna U oqaqattaarluni "qamani ineeqqami 

nuannisarta" - ilismannittup akisarsimangaluarpaa "uanga taamaattuunngilanga".  Pisup nalaani 

ilisimannittup U ersigisimavaa aamma U-p kinaa allanngorluni ersinarsinaqimmat.  

Ilisimannittoq aperineqarami nassuiaavoq sioorasaarneqaqqaarluni U-imit pinngitsaalineqarsimal-

luni. Pinngitsaalinnginnerani aamma patitsissimalluni, ajatsissimanerarpoq, tamannali peqqutaalluni 

niaqqumigut tussimalluni sumut pinerpoq, nammineq naatsorsuutigaa radiatorimut tussimalluni, 

tamatumalu kingorna ilisimannittup atisai U-ip nutsuinnapajullugit 

peerteriarlugit pinngitsaalisimallugu ilisimannitup itiatigut usuni mangullugu.  

 

Ilisimannittoq aperineqaqqikkami nassuiaavoq pinngitsaalineq suli aallartinngittoq U-ip siullermik 

atisaajarniarsarisimangaani, kunissorniarsaralu aamma ilisimannitup usua milunniarsarisimavaa. 

Ilisimannittup taamaateqqusimagaluarpaa kisiannili U sukakkaluttuinnarsimavoq ersinarsiartuinnar-

lunilu.  

Ilisimannittoq aamma nassuiaavoq aalaakuungaatsiarsimalluni kisianni pisup naalaani ersingaarami 

qaatusimanerarluni. Ajanneqareernerullu kingorna niaqqumigut annerami silaarutingajallunilu nuki-

laassimanerarpoq, tamatumalu kingorna U-ip ilisimannittoq atisaai nuttoriarlugit tunutseriarlugulu 

ilisimannittup talii tunuanit aalajangeriarlugit usuni ilisimannittup itianut mangussimavaa atoqati-

galugulugu. Ilisimannittoq siullermik pinngitsaalineqannginnermini nilliasimangaluarpoq ikioq-

qulluni.  

Taamannak pisoqarmat ilisimannittorlu ersingaarami aalajangerneqarninilu pissutaalluni imminut 

tunniutiinnarsimavoq naak pinngitsaalineqarnini annernaraluaqisoq.   

U taamaatimmat siniffimmullu innakarmat ilisimannitoq inissiamiit ganngimut qimmasimavoq nil-

liallunilu arlaleriaq "Ikiu!", kisiannili tusaaneqarsimanani misigisimagami atisaqarnanilu allatut 

ajornartumik U-ip inaanut uteqqittariaqarluni. Ilisimannittoq iseqqimmat U siniffimmiit nikuinni-

utaa oqarsimavoq "qamami dildolerluta pinnguarta, kisianni ilisimannittoq atisani seqummakut ate-

riarlugit piffimmiit anisimavoq naatsorsukannerlugulu nalunaaqutaq 02.30 missaaniusimassasoq.  

Ilisimannittoq nassuiaavoq U-ip ilisimannitup atisaanik nuttuiinnarpajukkami aserorsimangai t-shir-

tia, qarliivi, hættetrøje aammalu ilisimannittup ataataavata unngersaa. Aamma ilisimannittup 

ilupaqutai sipissimapput.  

 

Ilisimannittoq aperineqarami nassuiaavoq nammineq eqqaamanagu U-ip usua milussimallugu aam-

malu naatsorsuutiginagu taamak pisoqarsimassasoq. U-ip ilisimannittup usua milussimavaa aamma 

tissassarsimangaluarpaa iluatsinnaguli.  

 

Ilisimannittoq aamma paerineqarami oqarpoq U-ip soorlu ilisimannittoq anilermat matuersaatinik 

marlunnik tunisimagaluaraa kisianni ilisimannittup aningami ingerlaannaq matuersaatit silami ma-

tullu sanianut ingissimavai.  
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Ilisimannittoq ingerlangami meeqqami anaanaa illorqarfimmi ujaraluariarlugu nassaarinnginnamiuk 

ilisimannittoq angajoqaaminut angerlarsimavoq, tassanilu qiaarsimaarluni sivisuumik. Ilisimannitup 

anaani paasitissimavaa atornerlunneqarsimanerarlunilu.  

 

Ilisimannittoq aperineqarami nassuiaavoq ataatsimillunniit nammineq angutinoortuunani aamma 

angutimmik siornatigut ilaqanngisaannarsimanerarpoq aammalu angummik angutaateqanngissaan-

narluni.  

 

Ilisimannittoq aamma aperineqarami nassuiaavoq eqqaamallugu nakorsiarsimalluni 15. januar, tas-

sanilu nakorsamut oqaluttuarsimalluni qanoq pisoqarsimanersoq, aamma itini suli annernarnerar-

lugu sipissimammallu allarternerit tamaasa aattarsimagami, sukumiisumillu misissorneqarusussima-

galuarni, kisiannili soorlu nakorsaq paasinnissinnaasimanngittoq. Ilisimannittoq aamma nas-

suiaavoq 1. januar aamma immninoriaralursimallumi imminut nivinngarluni kisiannili allunaasaq 

atukkani kittorarsimanerpaa, naluaali qanoq kisiannili qaatussimalluni qapuliorluni.  

 

Ilisimannittoq aamma nassuiaavoq ilumoortoq U SMS-erfigisimallugu imminuulernerarluni. SMS 

ilisimannittup nassiussimavaa ataatami mobiilianit, taannalu normoqarpoq […]. Allatanili allat suu-

nersut eqqaamanagit.  

 

Ilisimannittoq apersoneqaqqikkami nassuiaavoq inigisap iluani aamma gangimi sisamariaq im-

maqaluunniit talliamariaq ikioqqulluni nilliasimagaluarluni, kisiannili misigisimalluni tusaanngitsu-

usaarneqarluni.  

Aperineqaqqikkamilu ilisimannittoq nassuiaavoq siullermik U-ip inaanukaramik immaqa nalu-

naaqutaq unnukkut qulit immaqaluunniit aqqarngup qeqqata missaaniissimassasoq, aappassaanilu 

uteramik unnuaq qeqqanngitsoq, pinngitsaaliineqarlunilu immaqa nalunaaqutaq  00:30 -01:00 

akornani aallartissimassasoq.  

 

Ilisimannittoq aamma aperineqarami nassuiaavoq pisoq pinngikkallarmat suliffeqarsimalluni kisian-

nili pinngitsaalineqareernimmi kingorna inuuneralu sequminneqareermat sulisinnaajunnarnerarpoq 

imminullu tatingijunnaarluni inuttut nakkaqqajuaannarluni.  

Aamma ulloq manna tikillugu itimigut allarteraangami suli aattaqarnerarpaa. Kinguneri annertu-

nerarpai aamma psykologimik oqaloqarteqarsimannginnini pissutigiunarpaa inuunermik unittooqqa-

nini, taamaattumik ikiorneqarnissaminut kissaateqarluni.  

Massakut ilisimannittoq aappaqarpoq, taassumalu immersortuarneratigut inuunermut nukit-

torsaatiginerarpaa.  

 

Ilisimannittoq aperineqarami nassuiaavoq aatsaat kingusinnaakkut politiinut nalunaarsimalluni, 

aatsaallu meeqqaami anaanaanut kammatinilu oqaluttuutereeramingit nukissaqalersimalerluni.  

 

F2 forklarede til forhold 2 på grønlandsk blandt andet, at det var rigtigt, at tiltalte, hans barns mor 

og vidnet havde drukket sammen nytårsaften.  

Tiltalte og vidnet har i mange år, måske i ca. ti år været venner. Mens de fejrede nytåret, havde de 

først drukket i blok 6, og havde derefter så vidt vidnet huskede også udenfor værtshuset Maximut 

efterladt deres andre venner, for at tage til T´ lejlighed, og at de to var gået alene. Dette var grundet 

med at de skulle drikke videre i T´ lejlighed. Efter at have drukket lidt i hans lejlighed, var de ellers 

taget i byen igen, hvor de ledte efter deres venner, men da de ikke fandt dem, var de taget til T´ lej-

lighed igen. Da de ankom der, havde drukket sammen med en mand han ikke vidste hvem var, men 

der var ca. 50 år gammel der også boede på stedet, men han var gået igen med det samme.  

 

Derefter havde vidnet fået små blackouts på grund af, at han havde indtaget spiritus. På daværende 

tidspunkt havde T gentagne gange sagt, at han længe havde ville score vidnet. Vidnet havde ikke 
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tænkt på, at have seksuelt samvær med sin ven T, men T var blevet mere ihærdig hvor han blandt 

andet fik tvunget vidnet til at drikke gentagne gange, der følte vidnet at, T forsøgte at, få vidnet til at 

få blackout.  

Under udviklingen af hændelsen, havde vidnet fået små blackouts, men kom til sig selv, på grund af 

T´ underlige opførsel. Mens vidnet ellers ville gå, havde T spærret døren så han ikke kunne komme 

ud. T havde blandt andet stået ved døren iført gummihandsker med "knopper", som han slog mod 

hinanden, for at skræmme vidnet, og havde blandt andet vist en kniv. Mens T holdt kniven, havde 

han bedt vidnet om at lade være med at sige det til nogen, og havde blandt andet vist det som trussel 

om, at han ville have kniven gennem hans strube. Efter det havde T gentagen gange sagt "lad os 

more os derinde på værelset " – vidnet havde ellers svaret ham "jeg er ikke sådan en". Under hæn-

delsen havde vidnet været bange for T og da T´ ansigt havde ændret sig, som var så skræmmende.  

Adspurgt forklarede vidnet, at han efter at være blevet truet var blevet voldtaget. Inden han voldtog 

ham, havde han også tildelt ham en lussing, han sagde at han var blevet skubbet, men på grund af 

det, var han landet med hovet mod et eller andet, selv regnede han med, at han måtte være landet på 

radiatoren, og derefter havde T trukket vidnets tøj af ham, og voldtaget ham ved at indføre sin penis 

i hans anus.  

 

Adspurgt på ny, forklarede vidnet, at T inden han begyndte at voldtage ham, at han først havde for-

søgt at tage tøjet af ham, og forsøgte at kysse ham og han havde forsøgt at sutte på vidnets penis. 

Vidnet havde ellers bedt ham om at lade være, men T var blevet mere ihærdig og blev mere skræm-

mende.  

Vidnet forklarede tillige, at han havde været temmelig beruset, men under hændelsen havde han væ-

ret så bange, at han var ved bevidsthed. Og efter at være blevet skubbet, så han fik ondt i sit hoved, 

havde han nær mistet hukommelsen og havde været af magtet, og derefter havde T efter at have 

trukket i vidnets tøj, vendt ham om, efter at have fastholdt vidnets arme bagfra, stukket sin penis ind 

i vidnets anus og plejede samleje med ham. Vidnet havde først, inden han blev voldtaget ellers råbt 

om hjælp.  

Da det skete og da vidnet var så bange, og på grund af, at han blev holdt fast, bare givet efter, til 

trods for at det gjorde virkelig ondt at blive voldtaget.   

Da T holdt op, og da han lagde sig på sengen, var vidnet flygtet fra lejligheden ud på gangen og 

råbte flere gange "Hjælp!", men da han dog ikke følte sig blevet hørt og da han ikke havde tøj på, 

var han nødt til at komme tilbage til T´ lejlighed. Da vidnet kom ind igen, havde T idet han rejste 

sig op af sengen, sagt "lad os leje derinde med en dildo, men vidnet havde efter at have taget sit 

ødelagte tøj på, gået fra stedet og regnede nogenlunde med at klokken måtte have været ca. 02.30.  

Vidnet forklarede, at T da han bare trak vidnets tøj af, havde ødelagt hans t-shirt, bukser, hættetrøje 

og vidnets fars bælte. Og vidnets underbukser var revnet.  

 

Adspurgt forklarede vidnet, at han selv ikke huskede om han skulle have suttet på Rasmus´ penis, 

og regnede ikke med at det skulle være sket. T havde suttet på vidnets penis og havde ellers forsøgt 

at onanere ham, hvilket dog ikke lykkedes ham.  

 

Adspurgt sagde vidnet også, at T vist nok ellers gav ham to nøgler da han skulle til at gå, men vid-

net havde smidt nøglerne i nærheden med det samme da han gik.  

 

Da vidnet gik, var han efter at have forsøgt at finde sit barns mor i byen, hvilket ikke lykkedes ham, 

taget hjem til sine forældre, og havde grædt længe der. Vidnet havde oplyst sin mor, at han var ble-

vet misbrugt.  

 

Adspurgt forklarede vidnet, at han på ingen måde var til mænd og han sagde at han aldrig tidligere 

havde været sammen med en mand tidligere og havde aldrig haft en mandlig kæreste.  
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Adspurgt forklarede vidnet også, at han huskede at have søgt læge 15. januar, og der fortalt lægen 

hvad der var sket, og at han stadig havde ondt i sin anus og da det var revnet blødte det hver gang 

han tørrede sig, og hvis man havde villet undersøge ham grundigt, men det var som om lægen ikke 

havde kunne forstå noget. Vidnet forklarede også, at han 1. januar også havde forsøgt at begå selv-

mord ved at hænge sig selv, men det reb han brugte, sagde han var knækket, dog vidste han ikke 

hvordan, men var kommet til sig selv hvor han havde tråde om munden.  

 

Vidnet forklarede også, at det var rigtigt, at han havde SMS-et til T, hvor han skrev, at han var ved 

at begå selvmord. SMS-en havde vidnet sendt fra sin fars mobil, denne havde nummer […]. At han 

ikke huskede hvad han ellers skrev ud over det.  

 

Adspurgt på ny forklarede vidnet, at han i lejligheden og gangen ellers havde råbt om hjælp fire el-

ler fem gange, men følte at han bevidst ikke blev hørt.  

Adspurgt igen forklarede vidnet, da de først gik til T´ lejlighed, at klokken måske måtte have været 

ca. ti eller halv elleve, og anden gang de gik tilbage var før midnat, og at han nok begyndte at blive 

voldtaget mellem klokken 00:30 -01:00.  

 

Vidnet forklarede også adspurgt, at han før hændelsen havde haft et arbejde, men sagde, at han efter 

at være blevet voldtaget og hans liv var blevet ødelagt, ikke var i stand til at arbejde, og ikke havde 

selvtillid og var som person hele tiden nede.  

Og han sagde, at der til den dag i dag, at der stadig var blod når han tørrede sig af i sin anus. Han 

sagde at følgerne var omfangsrige og han mente, at det var grundet, at han ikke havde talt med en 

psykolog, at han som person var gået i stå, og derfor ønskede at modtage hjælp.  

Vidnet havde en kæreste nu, og med dennes vedvarende indholdsgivende, gav ham livsstyrke.  

 

Adspurgt forklarede vidnet, at han først senere havde anmeldt til politiet, og først da han havde for-

talt til sit barns mor og sine venner, havde fået mod på det.  
 

 

Fremvist forhold 2, bilag 25 om de knoppede handsker samt kniv, oplyste vidnet, at det var de 

handsker som tiltalte havde taget på og slået dem mod hinanden, samt at vidnet mente, at den sorte 

kniv var større end den han så på billedet.  

 

Foreholdt, forhold 2, faneblad 2, bilag 2, side 2, afsnit 5-7:  

......T havde udtalt, at han havde ventet på afhørte i 10 år og at han ville dyrke sex med afhørte, og 

hev sin erigerede lem fra bukserne. Afhørte sad på sengen på det tidspunkt.  

T tog afhørtes hånd og fik afhørte til at tage fat i hans erigerede lem. T fik afhørte til at flytte hans 

hånd frem og tilbage, imens han holdt fast i hans hånd. T fik afhørte til at onanere ham. Hver gang 

afhørte slap grebet tog T afhørtes hånd tilbage til hans erigerede lev og fik ham til at onanere.  

T udtalte derefter "Miliguk" ("sut den") og skubbede afhørtes hoved mod hans erigerede lem. Af-

hørte nægtede og sagde nej, men T blev ved med at gentage, at afhørte skulle sutte hans erigerede 

lem samtidig med at T slog afhørte flere gange i hovedet med flad hånd. T tog fat i afhørtes hoved 

med begge hænder og tvang afhørte til oralsex og flyttede afhørtes hoved fem og tilbage, imens af-

hørte havde T´erigerede lem i munden. Afhørte forsøgte at skubbe T væk flere gange, men T var 

større og stærkere... 

 

oplyste vidnet, at det var korrekt, at han havde forklaret sådan til politiet.  

 

X2 afgav en forklaring på grønlandsk, blandt andet således, Sipisaq Kujallermi […]-mimi ineqar-

luni. Inigisaa lejlighed-iusimavoq, sinittarfilik, iggavik aamma uffarfik.  
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Aappanili eqqissillutik ukiotoqarsiorsimanerarpoq aammalu innarsimallutik 02:00-03:00 missanni. 

Unnuk taanna aappanilu imersimapput, aammali illumi ineqatertik X3 ataasitoqatigisimallugu, kisi-

anni kinguniinnaa taanna inimut isersimavoq.  

Ilisimannittoq aperinearami nassuiaavoq uluinnarni illumi iluani silataanilu nipiortoqaraangat tusaa-

sinnaasimasarlugu, kisiannili ineeqqani najugallit allat ulluinnarni imminut tusaasinnaanatik, 

taamaallaat qulaani nipiliortoqaraangat nipilersortillugilluunniit tusaasarsimanerarpai.  

Ilisimannittoq nassuiaavoq gangimi nilliasoqarsimappat tusaasinnaasinnaasimerarpaa aamma anilla-

ffiginngitsoorsinnaanagu paaserusuttararamiuk susoqarnersoq. Aamma arpattoqarneranik nilliasu-

milluunniit unnuaq taanna tusaasaqarsimanngilaq.  

Ilisimannittorlu aperineqarami uulooq/unnuaq taanna Rasmus takusimangu nassuiaavoq.  

 

Foreholdt sin forklaring, forhold 2, faneblad 2, bilag 23-2, side 2, 1. afsnit:  

......Afhørte mødte sin nabo, T, i deres fælleskøkken nytårsaften, hvor de ønskede hinanden godt 

nytår. Ellers hverken så eller hørte han noget til T... 

 

oplyste vidnet, at han ikke husker det, men at det godt kunne være, at han havde mødt T den dag/af-

ten.  

 

Ilisimannittoq aperineqarama nassuiaavoq qummoroortaleramik nal. 20:00 aamma 24:00 silami-

inerarpoq imaaqa 15 minutsi missaani, illup iluani nilliasoqarsimappat tusaasinnaanerarlugulu. Ise-

ramik aamma inunnik allanik takusaqarsimanngillat.  

 

X2 afgav en forklaring på grønlandsk, blandt andet således, at han boede i Sipisaq Kujalleq […]. 

Hans lejlighed er en lejlighed, med soveværelse, køkken og bad.  

Han sagde at han sammen med sin samlever havde holdt stille nytår og at de var gået i seng ca. 

02:00-03:00. Den aften havde han drukket sammen med sin samlever, og dog havde drukket sam-

men med en medbeboer X3, men senere var denne gået ind i stuen.  

Adspurgt forklarede vidnet, at han i dagligdagen, når der var nogen der larmede i huset eller uden-

for, at han kunne høre det, dog at de imellem beboerne i værelserne ikke kunne høre hinanden, kun 

når der blev larmet på første salen, eller når de spillede musik kunne han høre dem.  

Vidnet forklarede, at såfremt der var blevet råbt i gangen, ville han have hørt det og at han ikke 

kunne lade være med at komme ud, da han ønskede at vide hvad der foregik. Og han havde ikke 

hørt nogen løbe eller råbe den nat.  

Adspurgt forklarede vidnet, at han den dag/nat ikke havde set T.  

Adspurgt forklarede vidnet, at da de skulle fyre fyrværkeri af kl. 20:00 og 24:00 havde været ude 

måske i ca. 15 minutter, hvos der havde været nogen der råbte i huset, at han ville kunne høre det. 

Da de kom ind havde de heller ikke set andre personer. 

 
X5 forklarede på grønlandsk blandt andet, at P2-ip ernera unnuk taanna paarisimallugu. P2 ullaas-

sakkut iserami oqarsimavoq ajortumeerfigitissimalluni, atisaalu aserorterneqarsimallutik. Allamik 

iluamik sukumiisumilli P2 oqaluttuarsimanngilaq, kisianni ilisimannittoq tupassimavoq U-mit pinn-

gitsaalinerarsimammat assut tupassutigisimallugu. Aperineqarami ilisimannittoq nassuiaavoq P2p 

kiataa siinneqarsimasutut isikkoqarsimasoq, aamma qarliivi aserorneqarsimapput aammalu iki-

aqutai. Ilisimannittup ernini nakorsiaqqusimagaluarpaa. P2-pillu arnaataa kamassimammat ilisiman-

nittoq annertorinerusumik aamma akuleruffiginianngikkamigit oqaqqissimanngilaq.  

Ilisimannittoq aperineqarami ajoquserneranik ersittoqarnersoq akivoq nikorfanermini aamma issia-

nermini equngasarsimasoq anniarnermini.  

Ilisimannittoq aperineqarami akivoq nammineq ajoqusersimanerani ersittunik takusaqarsimanngin-

nerapoq aamma P2 eqqaasaqannginnami.  

 

Foreholdt sin forklaring, forhold 2, faneblad 2, bilag 19, side 2 øverst:  

......F2 sagde, at han havde ondt flere steder. Han havde ondt i numsen og i skulderen.  
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F2 fortalte, at han under voldtægten var blevet holdt rigtig hårdt fast ved at T havde vredet afhørtes 

arm om på ryggen, men ellers ikke noget om hvordan det var sket. F2 var i dagene efter meget ked 

af det og græd. Afhørte trøstede ham og fik ham til at melde det til politiet... 

 

oplyste vidnet til dette, at det var korrekt, at hun havde forklaret sådan til politiet.  

 

Ilisimannittoq aamma aperineqarami nassuiaavoq P2 aalakoorsimasoq, kisianni silaqarluni, arnaataa 

aalakuungatsiarsimavoq.  

X5 forklarede på grønlandsk blandt andet, at hun havde passet F2 søn den aften. Da F2 om natten 

kom ind, havde han sagt, at han var blevet udsat for noget dårligt, og at hans tøj var blevet ødelagt. 

Andet og detaljeret havde F2 ikke fortalt, men vidnet var blevet forskrækket over, at han sagde, at 

han var blevet voldtaget af T, det var hun blevet forskrækket over. Adspurgt forklarede vidnet, at F2 

T-shirt havde set ud som om, det var blevet revet itu, også hans bukser var blevet ødelagt også hans 

underbukser. Vidnet havde ellers bedt sin søn om at søge læge. Og da F2 kæreste var vred, havde 

vidnet ikke sagt yderligere, også fordi hun ikke ønskede at blande sig.  

Adspurgt om han havde synlige skader, svarede vidnet, at når han stod op eller sad, havde han været 

skævt placeret af sine smerter.  

Adspurgt forklarede vidnet, at hun selv ikke havde kunne se synlige skader også fordi F2 ikke 

nævnte noget.  

oplyste vidnet til dette, at det var korrekt, at hun havde forklaret sådan til politiet.  

 

Adspurgt forklarede vidnet også, at F2 havde været beruset, men var ved bevidsthed, hans kæreste 

havde været temmelig beruset.  
 

F1 forklarede på grønlandsk og til forhold 1 blandt andet, at Qasigiannguaniilereerluni 2017-mi me-

eraanermini U-miit atornerlungaasimanermini politiinut nalunaaruteqarsimalluni.  

Taamanikkut Kangerlummi U ilisimannittup angallataani aalisariummi inuttaasimavoq. U ilisiman-

nitullu ataataa ungasissumik ilaqutariissimapput. U ilisimannitup ilaqutaasalu iluani inissisimasu-

usimavoq pisup nalaani. Pisup nalaani U qarasaasiani ilisimannittumut atortittarsimavaa, tassanili 

ilisimannittoq spillertarsimalluni. Ullut ilaanni spillertilluni U ilisimannittup usua takujumasimavaa, 

siullermik ilisimannittoq naameersimavoq, apereqqimmallu ulloq alla angersimavaa, U ilisimannit-

tup usua oqummiullugu milussimavaa. Ilisimannittoq oqarpoq siullermik taamak pisoqarmat aasaa-

simasoq, taamannaq eqqaamallugu aallartissimagunartoq, eqqaamanalugu qassinik taamanikkut 

ukioqarluni, eqqoriarlugulu immaqa qulinik ukioqarsimalluni.  

Pisoq aallartimmat U ilaannikkut aalisariummut ilaasarsimavoq ilaannikkullu napparsimasuusaart-

arsimavoq ilisimannittoq kisimeeqatiginiassammagu. Taamanikkut ilisimanittup ataataa aalisarium-

mik aallaraangat aamma ilisimannittup anaanaa sulisarsimavoq.  

Taamak pisoqaqqaarmat U ilisimannittup usua miluutigalugu imminut tissassarsimavoq usunilu 

pinnguaralugu.  

Ilisimannittoq aperineqarami aqaguani aamma taamak pisoqarsimanersoq, tamanna eqqaamanngin-

nerarpaa, kisianni ataasiaannaq taamak pisoqanngilaq, ilaannikkut aamma ullormut marloriaq 

pisoqartarsimavoq illumi kisimiikkaangamik.  

Ilisimannoq aperineqarami oqarpoq nammineq nalullugu U piumaffigineqarsimanersoq ilisimanni-

itoq taamanikkut paarisassatut piumaffigineqarsimanersoq.  

Ilisimannittoq aamma aperineqarami akisinnaanngilaa qanoq sivisutigisumik taamannak iliorfigitit-

tarsimanerminut U-miit, ilami nammineq taamanikkut meerangaami taamaattumik akiumi-

naatsippaa, kisianni Kangerlummiinnaanngitsoq pisoqartarsimanngilaq, ilami aamma Qeqertarsu-

anni pisoqartarpoq arlaleriaq, aamma soorlu Ilulissani, soorlu nalliuttuni immaqaluunniit apersor-

titsiartoraangamik taamak pisoqartarpoq, kingulermik pisoqarpoq ilisimannittoq Jern- & Metalimi 
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atuarnerata nalaani. Ukiorpassuit ilisimannittup inersisunngornissaanut pisoqartarsimavoq illoqar-

finni assigiinngitsuni. Ilisimannittoq aperineqarami Kangerlummi qulit sinnerlugit pisoqartarsima-

soq, kisiannili iluamik kisitsisilersinnaanagu.  

 

U ilisimannittup usua miluttarsimavaa imminut pinnguariutigaluni, kisianni aamma ilisimannittup 

eqqaamavaa U arlareriaq usuni ilisimannittup itianut mangunniartarsimagaluarpaa, kisiannili ilutsi-

tsisarani. Ilisimannittoq aperineqarami nassuiaavoq ilutsittarsimagunanngitsoq pissutigalugu nam-

mineq meeraavallaarnera pissutigalugu. Kangerlummi siullermik U usuni ilutsinngitsumik mangori-

araluarsimavaa ilisimmannittoq tunutseriarlugu niuilu avissaatillugit. U aamma ilisimannittoq pi-

umaffigisarsimavaa uffaqatigeqqulluni usuni ilisimannittup itianut mangunnisaa iluatsinnerussam-

mat, kisianni ilisimannittoq piumasarsimanngilaq. Taamak U 

 

 sukataaleraangat ilisimannittup assut ersigisarsimavaa.  

 

Foreholdt forhold 1, faneblad 1, bilag 3, side 3, afsnit 1-5:  

......allerede dagen efter den første gang gentog handlingen sig igen og det fandt igen sted i sovevæ-

relset, hvor forurettede havde spillet computer og ligeledes også med samme fremgangsmåde.  

Denne fremgangsmåde fortsatte derefter næste hver dag i de næste 2-3 måneder. Mistænkte gjorde 

det altid kun når de var alene og som oftest når forurettedes mor var på arbejde og hans nede i 

hans trækutter.  

Efter denne periode på 2-3 mdr. med daglig misbrug flyttede mistænkte til Qeqertarsuaq.  

Efter dette skete det også flere gange, når forurettede og hans familie var på besøg hos ham i Qe-

qertarsuaq og også i Kangerluk igen, når mistænkte kom derud igen.  

Ca. 2-3 år efter at forurettede var blevet misbrugt første gang huskede forurettede også, at mis-

tænkte havde forsøgt "samleje"/indføre sin penis i forurettedes endetarm. Dette var dog ikke lykke-

des og forurettede havde aldrig været udsat for at mistænkte havde haft anal samleje med ham... 

 

oplyste vidnet, at ja, det var sådan det skete sådan i 2-3 måneder dagligt i Kangerluk.  

 

Ilisimannittup eqqaavaa immaqa qulit missaanni ukioqarluni U usuni siullermik mangoriartaralu-

arsimangaa, tamannalu iluatsingajattarlugu.  Aamma eqqaalerpaa taamani U usuni ilisimannittoq 

suli meeraasoq milutsitarsimangaa kisimiikkaangamik.  

Ilisimannittoq aamma nassuiaavoq 20-leeraluartoq Jern- & Metalimi atuarmat aamma atoqatigiissi-

mallutik.  

 

Ilisimannittoq aperineqarami akivoq soorunami ullumikkumut allaat attortissimasarluni, immaqalu 

inuunera allaasimassangaluartoq ullumikkut, kisianni taamak pisoqareernerup kingorna angutinoor-

nissamut qaninnerulersimalluni misigisarlugu.  

Ilisimannittoq aperineqarami nassuiaavoq annersaanermi imaluunnit U persuttartittarsimanani, kisi-

anni U pisoqareernerup kingorna ilisimannittoq piumaffigisarsimavaa allanut oqassangitsoq.  

Ilisimannittoq aperineqarami qanoq misigisarsimalluni pisup nalaani nassuiaavoq immaqa usuni 

milukkaangangu nuannisartarsimalluni aammalu immaqa uerisoornermi akueriinnartarsimassangaa.  

 

F1 forklarede på grønlandsk og til forhold 1 blandt andet, at han efter han var kommet til Qasigi-

annguit i 2017, havde anmeldt T til politiet for misbrug af ham fra han var barn.  

Dengang var T besætningsmedlem i vidnets fiskefartøj i Kangerluk. T og vidnets far var fjernt be-

slægtede. T var logerende hos vidnet og hans familie under hændelsen. Under hændelsen havde T 

plejet at låne sin computer ud til vidnet, og der havde vidnet spillet. En dag, mens han spillede, 

havde T bedt om at se vidnets penis, først havde vidnet nægtet, og da han spurgte igen en anden 

dag, havde han sagt ja til ham, og T havde fået vidnets penis i munden og suttet det. Vidnet sagde, 

at da det skete første gang, havde det været sommer, at han mente, at han vist nok startede på den 
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måde, og huskede ikke hvor gammel han var dengang, han gættede, at han nok har været ti år gam-

mel.  

Da hændelsen startede plejede T nogen gange at, sejle med fiskefartøjet, og nogen gange havde han 

ladet som om han var syg, så han kunne være alene sammen med vidnet. Når vidnets far sejlede 

med fiskefartøjet dengang, havde vidnets mor også været på arbejde.  

Da det skete første gang, havde T mens han suttede på vidnets penis, onaneret sig selv og leget med 

sin penis.  

Adspurgt om der dagen efter også var sket lignende, sagde vidnet at han ikke huskede dette, men 

det skete ikke kun en gang, nogen gange var der også sket noget to gange om dagen, når de var 

alene i huset.  

Adspurgt sagde vidnet, at han selv ikke vidste, om T var blevet bedt om at passe vidnet dengang.  

Adspurgt kunne vidnet ikke svare på, hvor længe han var blevet udsat for lignende af T, da han jo 

dengang var et barn havde han svært ved at svare på det, men der var ikke kun i Kangerluk der 

skete noget, der begyndte jo også at ske noget i Qeqertarsuaq flere gange, og måske også i Ilulissat, 

som i førtidige dage eller når de var til konfirmation, plejede der at ske sådan noget, sidst skete der 

noget mens vidnet gik på Jern- & Metal skolen. I mange år plejede der, at ske noget i forskellige 

byer indtil vidnet blev voksen. Adspurgt at der var sket noget mere end ti gange i Kangerluk, men at 

han ikke rigtig kunne sætte tal på.  

 

T havde plejet at sutte på vidnets penis, mens han legede med sig selv, men vidnet huskede også, at 

T flere gange havde forsøgt at stikke sin penis i vidnets anus, men det var ikke lykkedes ham. Ad-

spurgt forklarede vidnet, at det nok ikke lykkedes ham, på grund af, at han selv var for lille. I Kan-

gerluk havde T første gang forsøgt forgæves, at stikke sin penis ind, efter at have vendt vidnet om 

og spredt vidnets baller. T havde også bedt vidnet om, at gå i bad med sig, således at det ville lykke-

des ham, at stikke penis ind i vidnets anus, men vidnet har ikke villet. Når T blev ivrig på den måde, 

havde vidnet været meget bange for ham.  

Vidnet nævnte, at han nok var ca. ti år gammel, da T første gang forsøgte, at stikke sin penis ind, og 

dette var næsten lykkedes ham. Og han kom i tanke om, at T dengang mens vidnet stadig var barn, 

havde fået vidnet til at sutte på sin penis, når de var alene.  

Vidnet forklarede også, at de også efter han var fyldt 20, havde haft samleje mens han gik på Jern- 

& Metal.  

 

Adspurgt forklarede, at han naturligvis den dag i dag kan blive påvirket, og at hans liv i dag måske 

ville have været anderledes, men efter at være udsat for det, følte han, at han var blevet tættere på 

homoseksuelle personer.  

Adspurgt forklarede vidnet, at han ikke havde været udsat for vold af T, men T efter der var sket 

noget, havde plejet at bede vidnet om, at lade være med at fortælle det til nogen. Adspurgt hvordan 

han havde følt, mens det skete, forklarede vidnet, at han nok havde nødt det, når han suttede på sin 

penis, og at han nok var blevet bidt af det, og bare accepteret det.  

 
Dokumenter 

Faneblad 1, forhold 1, bilag 11-1 - Retspsykiatrisk erklæring side 3 og 4 og 11-16.  

Observanden havde en kæreste, da han var 14 år. Siden har han haft en kæreste i 2 uger, en anden i 

3 dage. 1 2018 mødte han en gravid kvinde, som var i 5. måned. De blev kærester på opfordring fra 

familie. Hun havde altid ønsket at blive kæreste med ham. Da sønnen blev født viste det sig, at nav-

len var trukket op og tarmene var over det hele.  

 

Vedr. 38 billeder og 19 filmsekvenser indeholdende børnepornografisk materiale 

- ved den 10.-13.02.2018 i Nuuk under misbrug af en på alder og erfaring beroende overlegenhed at 

have forsøgt at forføre en dreng, der på tidspunktet var 13 år, ved at have ført en sms-korrespon-

dance af seksuel karakter med ham ved den 02.08.2018 på sin adresse at have været i besiddelse af 

et større antal billeder og filmsekvenser indeholdende børne pornografisk materiale. 
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Observandens egne oplysninger vedr. de nu påsigtede handlinger, som det fremgår af afhøringsrap-

port:  

Observanden indledte afhøringen med at tale om Prins Joachim samt FBI-agenter, som truede ham 

med døden. Han forklarede, at han blev svinet til af politiet ved Qeqertarsuaq, idet en politimand 

tog ham i halsen. Han kunne ikke huske, hvordan det hele startede i 2000. Han kunne heller ikke 

huske, hvordan fremgangsmåden plejer at være. Han tilføjede, at han havde haft blodprop i hjernen 

flere gange, hvorfor hans hukommelse ikke var så skarp.  Han kender drengen og drengens udsagn 

er korrekte. Han plejer at udnytte ham seksuelt. Han kunne ikke huske, hvor mange hændelser, det 

drejede sig om. Det kunne måske være 10 hændelser. Han kunne ikke komme med detaljer. Det var 

sket for mange år siden, hvorfor han ikke kunne huske hændelserne. Han vidste, at drengen var om-

kring 8 år, da det startede. Det var noget, drengen bad om. Adspurgt svarede han, at drengen bad 

om, at han skulle sutte på hans penis. Adspurgt hvornår han prøvede at indføre sin penis i drengens 

endetarm, svarede han, at han ikke vidste, hvornår det startede og ej heller, hvornår det skete. Til 

slut i afhøringen blev observanden aggressiv og talte igen om FBI-agenter og Prins Joachim.  

 

Vedrørende voldtægten af en mand forklarede observanden indledningsvis, at samlejet var med 

samtykke fra mandens side. Observanden var inviteret til nytårsfest hos offeret og dennes kæreste. 

Han har kendt offeret i 11 år. Han har før opsøgt samleje med ham, men da har offeret sagt nej. De 

festede til kl. 22, hvorpå offeret og hans kæreste skændtes og blev enige om at gå hver for sig. Offe-

ret gik derefter med observanden til observandens bopæl, hvor de drak videre. Observanden var me-

get beruset. Han kan huske, at offeret blev nærværende og havde taget sit tøj af. Observanden be-

mærkede, at klokken var ca. 23.30. Det startede i sofaen. Observanden suttede offerets lem. Efter-

følgende skiftedes de til at sutte hinandens lem. De flyttede sig til sengen og begyndte at have analt 

samleje. Han startede med at have sit lem inde i den andens endetarm og så skiftedes de. Offeret 

havde fået udløsning, da observanden suttede på hans lem. Observanden kunne ikke huske, om han 

fik udløsning. Efter samlejet gik de på værtshus. Her var offeret meget glad og fortalte højlydt til 

flere personer, at det var godt at have samleje med observanden. 

 

Vedrørende sigtelserne for besiddelse af børnepornografisk materiale oplyste han, at hans Acer Fer-

rari bærbare computer havde indeholdt børnepornografi, som han havde slettet for 3 år siden.  Han 

havde købt den af en kollega, som han ikke kunne huske navnet på. Hans anden bærbare computer 

af mærket HP var krypteret og politiet ville aldrig få den åbnet. 

Vedrørende sms-beskederne med seksuelt indhold forklarede han, at det var rigtigt, at han havde 

skrevet med drengen, men han kunne ikke se noget forkert i det, han havde skrevet. Drengen er 

hans fætters søn og han er bare gode venner med ham. Han kunne ikke erindre at have skrevet noget 

seksuelt. Foreholdt at han havde skrevet 'I du er en smuk dreng", "du har en smuk krop", "jeg mang-

ler en at ligge med" samt mange hjerte-emojis, angav observanden, at han ikke kunne se noget for-

kert i det. Han komplimenterede drengens krop for at motivere ham til at træne. Foreholdt at det lød 

usandsynligt, særligt når han skrev det i sammenhæng med, at han manglede en at ligge med, for-

klarede han, at han godt var klar over, at drengen kun var 13 år. Han ville aldrig gøre drengen no-

get, da det er hans fætters søn. 

Med hensyn til yderligere oplysninger henvises til de forklaringer, som fremgår af politirapporter og 

retsbogsudskrift. 

 

Observandens egne oplysninger vedr. de nu påsigtede handlinger: Observanden forklarer, at fra han 

var 17 til han var 21 år gammel, var han i lære som elektronikmekaniker på Thule Basen. Han 

vendte derefter hjem til sin hjemby, hvor der er ca. 1000 indbyggere. Da han havde været væk så 

længe, kunne han ikke rigtig genkende dem, han mødte, hvorfor han ikke hilste på nogen. Det pro-

vokerede dem åbenbart og de begyndte at råbe efter ham, bl.a. at han var homo, hvilket de syntes 

var sjovt. Det var både børn, voksne og gamle, der råbte efter ham. Han kunne ikke holde til det, 

hvorfor han besluttede at besøge noget familie i Disko- 
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Medicin 

Intet. 

Psykologisk undersøgelse 

Konklusion: 

  

"Konkluderende er der tale om en 42-årig mand (T) sigtet for overtrædelse af kriminallovens § 77, 

stk. 1, nr. 1- voldtægt (i 2 tilfælde), § 79 - kønsligt forhold til et barn, § 85, stk. 2 - besiddelse af 

børnepornografi (i 2 tilfælde) og § 12, jf. § 80, stk. 1 forsøg på forførelse. T er normalt begavet. T er 

psykologisk undersøgt med Rorschach samt interview i forbindelse med mentalundersøgelsen. Både 

socialt og følelsesmæssigt er det indtrykket, at T er personligheds- og adfærdsmæssigt afvigende. 

Han fremtræder som en vagtsom, krænkbar, udadprojicerende, paranoid og distanceret person med 

mistillid til andre og en begrænset omgangskreds. Personlighedsstrukturen er præget af rethaverisk-

hed, storhedsfølelse og konspiratoriske forestillinger. Han vurderes at huse en afvigende seksualitet 

med forkærlighed for drenge. Den seksuelle afvigelse vurderes forenelig med pædofili. Adspurgt 

bekræfter han at have været bevidst om de forurettede drenges alder, men bortrationaliserer forhol-

dene med at børnene kontaktede ham, at de var frivilligt med eller tilmed bad om det seksuelle sam-

vær. Der observeres ingen psykosesuspekte symptomer i undersøgelsen. Det kan ikke konkluderes, 

at T er sindssyg da hverken undersøgelse eller testning peger på dette. Dog er der klare tegn på uvir-

kelige forestillinger om sig selv og autoriteter og fund der peger på en paranoid personlighedsstruk-

tur. Med ovennævnte personligheds-karakteristika er der høj risiko for, at T begår ny ligeartet sæde-

lighedskriminalitet,  

Sign. Heidi Lindholm, Aut. Psykolog, specialist og supervisor i klinisk psykologi og neuropsyko-

logi 

 

Klinisk vurdering 

Ved lægelig samtale er observanden fuldt bevidst og orienteret. Han er neutral af stemning. Den 

formelle kontakt med ham er ikke dårlig på den måde, man oplever det hos en psykotisk person, 

men heller ikke god. Der er ikke forringet emotionel kontakt med ham, men kontakten er præget af, 

han næsten til stadighed er devaluerende i sin facon, uden at han siger selvovervurderende eller ned-

ladende ting. Han besvarer alle spørgsmål indledningsvis relevant, men bevæger sig over i egne fo-

restillinger og fantasier som han til stadighed elaborerer på. Han kan uden videre stoppes i sin tale-

strøm, kan også skifte emne og svare på et helt andet spørgsmål, men stort set hver gang ender sva-

ret som ovenfor beskrevet. Han bliver ind imellem antydningsvis irriteret i forbindelse med emne-

skift, men han bliver ikke egentlig vredladen eller truende, ligesom irritationen hurtigt forsvinder og 

han vender tilbage til at være rolig, venlig, samarbejdsvillig. Han afviser, at han på noget tidspunkt i 

sit liv har hørt stemmer, set syner, oplevet at andre kunne påvirke, læse, stjæle eller styre hans tan-

ker. Han har ikke følt sig omtalt i radio og TV, han har ikke haft ejendommelige korpslige oplevel-

ser. Han har ikke følt sig forfulgt. Han har ikke haft egentlige oplevelser af at blive overvåget, men 

angiver at være af den opfattelse, at han bliver overvåget af satellitter på grund af den særlige betyd-

ning, han har fået i forbindelse med hans ophold på Thule Basen og samarbejdet med amerikanerne.  

Observanden kender ikke til at være trist og deprimeret. Han har af og til haft selvmordstanker, men 

tænker ikke at han vil tage sit liv. Han har ikke oplevet at være plaget af selvbebrejdelser, skyldfø-

lelse eller samvittighedskvaler. Han kender ikke til at have for meget fart på til at have mange tan-

ker på én gang eller mange gøremål på én gang. Han har altid haft en normal døgnrytme og kender 

ikke til søvnbesvær.  

Han giver udtryk for at have fået adskillige børn udenfor ægteskab. Han kender ikke hverken navn 

eller udseende på de kvinder, han har fået børnene med, ligesom han ikke kender børnene eller de-

res navne. Der har aldrig været faderskabssager og han har aldrig været i kontakt med myndigheder 

omkring børnene. Han har forklaringer om, at han har været på børnepornosider og websider, som 

led i opgaver for en FBI-agent. 
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Seksuelt angiver han at føle sig seksuelt tiltrukket af kvinder, men at han er inspireret af, at han før-

ste gang havde sex, da han var 4 år med en jævnaldrende dreng og således også har haft lyst til at 

prøve sex med sit eget køn. Han afviser, at han er en person, der tænker på eller har seksuelle fanta-

sier om hverken børn eller voksne. 

Uagtet observandens gentagne fortælling og elaborering omkring egen særlige status på Thule Ba-

sen, i forhold til FBI, i forhold til at blive benådet af Prins Joachim, at have haft telefonisk kontakt 

med Lars Løkke med flere, alle historier som han overladt til sig selv til stadighed udvikler på, fin-

des han ikke psykotisk, men præget af konspiratoriske forestillinger. Observanden fremtræder gene-

relt mistroisk og selvhenførende specielt i forhold til autoriteter og myndigheder og politi. Det er 

indtrykket, at observanden i betydelig grad er manipulerende, benægtende og udadprojicerende. 

 

Konklusion 

T er ikke sindssyg og kan ikke antages at have været det på tidspunktet for de nu påsigtede handlin-

ger, T er normalt begavet og der er intet, der tyder på organisk hjerneskade. Han har muligvis på 

tidspunktet for nogle af de påsigtede handlinger været under indflydelse af alkohol, men der er intet, 

der tyder på en patologisk rustilstand. 

 

Konklusion 

T er ikke sindssyg og kan ikke antages at have været det på tidspunktet for de nu påsigtede handlin-

ger, T er normalt begavet og der er intet, der tyder på organisk hjerneskade. Han har muligvis på 

tidspunktet for nogle af de påsigtede handlinger været under indflydelse af alkohol, men der er intet, 

der tyder på en patologisk rustilstand. 

T har tilsyneladende haft en nogenlunde tryg barndom og opvækst. Han har klaret sig godt i skolen, 

som han forlod efter IO. klasse. Han har taget en uddannelse som tekniker på Thule Basen og har 

senere gennemført HTX. Han har forladt flere uddannelser og arbejdspladser på grund af uoverens-

stemmelser, skænderier og en oplevelse fra hans side om at blive behandlet uretfærdigt og dårligt. 

Imidlertid har han altid på ny skaffet sig arbejde. 

T har kun haft kæresteforhold af dage til ugers varighed. 

T afviser at være seksuelt afvigende eller have seksuelt afvigende fantasier omkring børn. Han ved-

kender sig at være tiltrukket seksuelt af både mænd og kvinder.  

T er sigtet for at have tiltvunget sig samleje m.m. på en dreng i et tidsrum på 12 år fra drengen var 8 

til han var 20 år gammel, for at have tvunget en mand seksuelt samkvem herunder analt samleje, for 

flere tilfælde af besiddelse af billeder og film indeholdende børnepronografisk materiale og for at 

have forsøgt at forføre en dreng på 13 år på SMS. 

I forbindelse med aktuelle undersøgelse er observanden i samtale med distriktslæge i afhøring hos 

politiet, ved de lægelige samtaler og den psykologiske test ikke fundet psykotisk, men personlig-

hedsmæssigt stærkt afvigende, selvoptaget, selv-centreret og selvovervurderende, samtidig let 

krænkbar og selvhenførende  med en udtalt tilbøjelighed til at fordybe sig i og elaborere over egne 

fantasier og forestillinger specielt i forbindelse med bortforklaringer af diverse seksuelle overgreb 

og hændelser i øvrigt. Han er generelt mistroisk med tilbøjelighed til at blive irriteret, uden at han i 

forbindelse med undersøgelsen bliver egentlig vredladen eller truende, specielt i forhold til autorite-

ter, myndigheder og politiet.  

Såvel ved psykiatrisk undersøgelse som ved psykologisk testning, herunder risikovurdering, findes 

observandens seksuelle afvigelse forenelig med pædofili. Der findes at være en betydelig risiko for, 

at han begår ligeartet kriminalitet i fremtiden. 

Uanset de særdeles ejendommelige fortællinger igennem hele undersøgelsen findes han ikke ved en 

psykiatrisk undersøgelse eller en psykologisk test psykotisk (sindssyg). Imidlertid er han formentlig 

en person, der nemmere end andre, kan blive psykotisk i fald han oplever sig presset. 

T tilhører ikke den personkreds, som omtales i kriminallovens § 156. Han tilhører med stor sand-

synlighed den personkreds, som omtales i kriminallovens § 161. Under alle omstændigheder skal 

anbefales, i fald han kendes skyldig, at en eventuel afsoning indledes i en psykiatrisk ledet anstalt. 

Trine Arngrim 



 27 

Ledende overlæge 

Speciallæge i psykiatri 

 

 

Personlige oplysninger 

T er tidligere foranstaltet, senest ved dom af Grønlands Landsret af den 23. juni 2011 idømt en bøde 

for blufærdighedskrænkelse.  

 

T har været frihedsberøvet siden den 24. februar 2020 og indtil dom.  

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldsspørgsmålet 

 

Forhold 1 

Tiltalte har erkendt, at have suttet på F1 lem 7 til 8 gange, da F1 var omkring 8 år.  

Tiltalte huskede dog ikke om han havde forsøgt at have analsex med ham, men nægtede det heller 

ikke. 

 

Vidnet F1 har over for retten har afgivet en troværdig forklaring. 

Det hele var startet med, at tiltalte havde ønsket at se vidnets penis. Vidnet havde i første omgang 

sagt nej til tiltalte flere gange. Vidnet gav sig efterfølgende, hvorefter overgrebene begyndte ved, at 

vidnet viste tiltalte sin penis, hvorefter tiltalte begyndte at sutte på den, mens tiltalte onanerede. Ef-

ter dette var sket, havde tiltalte bedt vidnet om ikke at sige det til nogen. Overgrebene på det 8-årige 

barn gentog sig dagen efter, hvor fremgangsmåden var den samme, og vidnet kunne derfor ikke 

sætte tal det, men forklarede, at det skete mange gange efterfølgende, nogen gange flere gange om 

dagen og havde fortsat i den tid, tiltalte kunne se sit snit til det.  

Overgrebene skete både i Qasigiannguit, Ilulissat og Qeqertarsuaq, når tiltalte og vidnet var i 

samme by. Det skete indtil vidnet fyldte 18 år, samtidig med at vidnet forklarede, at tiltalte var 

skræmmende når overgrebene skete.  

Vidnet har ligeledes forklaret, at tiltalte blandt andet vendt vidnet om og trukket vidnets ben op, og 

tiltalte forsøgte indføre sit lem op i vidnets anus, samt at tiltalte engang havde foreslået, at de skulle 

gå i bad sammen, så det ville blive lettere at indføre hans lem op i vidnets anus.  

På grund af vidnets forklaring samt tiltaltes delvise erkendelse, finder retten, at tiltalte skal kendes 

skyldig i overensstemmelse anklageskriftets forhold 1.  

 

Forhold 2 

 

Tiltalte har nægtet forholdet, idet tiltalte havde haft analt samleje med F2, idet det efter tiltaltes me-

ning, var sket med F2´s samtykke.  

 

F2, der afgav en forklaring under vidneansvar, gav efter rettens skøn, en yderst troværdig forkla-

ring. Tiltalte havde truet vidnet med handsker med indbyggede knojern og med en stor kniv, spær-

rede ham vejen ud, og udsatte ham for vold i første omgang. Herefter havde tiltalte tvunget vidnet 

til at masturbere tiltaltes lem, tvunget vidnet til at sutte hans lem, og herefter havde kastet vidnet 

mod sengen, hvor vidnet i den forbindelse slog sit hoved, vistnok mod en radiator, så vidnet næsten 

besvimede. Herefter havde tiltalte revet vidnets tøj af, og ved tvang og fastholdelse af vidnet havde 

voldtaget ham analt. Da tiltalte havde gjort sig færdig, lykkedes det først for vidnet at flygte fra ste-

det.  

Vidnet forklarede ligeledes, at han i dagene efter havde han været meget psykisk påvirket af hæn-

delsen, at han havde forsøgt at begå selvmord ved hængning. 
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På grund af den troværdige forklaring fra vidnet samt henset til det ødelagte tøj, samt vidnets mor 

kunne bekræfte vidnets forklaring og sammenholdt med de lægelige udtalelser samt dokumentatio-

nen om vidnets iturevne tøj, skønner retten derfor at kunne tilsidesætte tiltaltes forklaring, og kender 

derfor tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftets forhold 2. Retten frifinder dog til-

talte for at F2 besvimede, da det under vidnets forklaring ikke fremkom, at han besvimede.  

 

Forhold 3 

Ved tiltaltes erkendelse og underbyggende forklaring hertil, samt dokumentation, finder retten, at 

tiltalte skal kendes skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. 

 

Forhold 4 

Tiltalte har i sin forklaring oplyst, at han kendte X1, og at han vidste, at X1 på dette tidspunkt var 

13 år, og erkendte, at have sendt de dokumenterede SMS’er. Det er rettens opfattelse at de afsendte 

har en undertone af seksuel karakter, og skønner SMS-erne var sendt med det formål, at indlede et 

seksuelt forhold til X1. Tiltalte har udtalt, at han ikke ville indlede et forhold til drengen, da det var 

hans grandfætters søn, men dette har ikke afholdt tiltalte fra tidligere, hvorfor det er rettens opfat-

telse, at tiltalte ved at sende SMS-er med seksuelle undertoner samt, det forhold at tiltalte i sin SMS 

blandt andet har skrevet, at han ville have X1 til at komme hjem til sig, samt at tiltalte ikke havde 

nogen at ligge med. Dette var dog ikke lykkedes, da X1 ikke kom hjem til tiltalte. På den baggrund 

finder retten at tiltalte, skal skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. 

 

Forhold 5 

Ved tiltaltes uforbeholdne erkendelse og underbyggende forklaring hertil, samt dokumentation, fin-

der retten, at tiltalte skal findes skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet. 

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om 

voldtægt og andet seksuelt forhold til børn samt forførelse, og besiddelse af børnepornografi som 

udgangspunkt som anbringelse i Anstalt for Domfældte som minimum.  

I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på speciallæge 

Trine Arngrim og ikke mindst Retslægerådet udtalelse om, at tiltalte, i fald han kendes skyldig, an-

befale dom til anbringelse i en psykiatrisk ledet anstalt og eller et psykiatrisk hospital.  

 

Sammenholdt med de grove overtrædelser og med lægernes anbefaling er, om konspirationsteorier 

mod tiltalte fra blandt højtstående politikere, amerikanere, søværnet og indblanding af medlemmer 

af kongehuset, er det rettens opfattelse, at tiltalte er psykisk syg, hvorfor retten på den baggrund 

vælger at følge anklagemyndighedens påstand med anbringelse i psykiatrisk hospital i Danmark i 

medfør af kriminallovens § 157, stk. 1 jf. § 156, stk. 1 jf. det i anklageskriftet skrevne paragraffer.  

Der fastsættes ingen længstetid jf. kriminallovens § 158, stk. 2.  

 

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. kriminallovens § 166, stk. 2. 

 

Tiltalte skal betale tortgodtgørelse til F1 og F2 på hver 100.000,00 kr. efter retspraksis.  

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1, betaler statskassen sagens omkostninger, når den for tiltalte be-

skikkede forsvarer indleverer salærforslag.   

 

Retten bemærker, at anklagemyndighedens har taget forbehold for erstatning for svie og smerte til 

F1 og F2. Retten har dog ikke taget stilling spørgsmålet herom, da der ikke er afleveret eller doku-

menteret noget til brug herfor.  
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Thi kendes for ret: 

 

T idømmes til anbringelse på psykiatrisk hospital i Danmark. For foranstaltningen fastsættes ingen 

længstetid.  

 

T skal betale tortgodtgørelse til F1 på 100.000,00 kr. samt 100.000,00 kr. til F2.  

 

Hos T konfiskeres mobiltelefon af mærket Sony Xperia, SD-hukommelseskort, og en ekstern hard-

disk af mrk. ”Intenso”, en mini server af mrk. ”Apple”, og et SD-hukommelseskort. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Johanne Banke Thorup 

Kredsdommer 

 

 

*** 

 

 

Den 7. maj 2020 kl. 10.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen. 

Kredsdommer Johanne Banke Thorup behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

[…] var tolke. 

 

Reglerne i retsplejelovens § 42 og § 52, stk. 2 er overholdt. 

 

Rettens nr. 475/2020 

Politiets nr. 5511-97351-00013-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

[…] 

 

T forklarede til forhold 1 og på dansk blandt andet, at F1 var hans grandfætters søn. Tiltalte havde 

arbejdet som fisker for sin grandfætter og boede i samme hus som familien.  

Tiltalte forklarede videre, at det var korrekt, at han havde haft et seksuelt forhold til F1, men det var 

noget F1 selv havde ønsket. Det seksuelle forhold bestod i, at tiltalte suttede på F1 lem og huskede 

ikke noget om analt samleje eller forsøg herpå.  

Adspurgt foregik det seksuelle forhold 7-8 gange, så vidt tiltalte huskede fra 2000-2001, idet de 

sjældent var alene.  

I øvrigt foregik det ikke i 10 år som anført i anklageskriftet, idet tiltalte flyttede til Sisimiut i 2001 

og til Ilulissat i 2004, hvorefter tiltalte flyttede Danmark i 2006. Da tiltalte kom tilbage til Grønland 
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i 2006 var han ca. 1 måned i Godhavn og tog til Ilulissat efterfølgende, hvor han boede i 8 måneder. 

Tiltalte tog til Nuuk efter de 8 måneder i Ilulissat.  

 

F1 gik på maskinistskolen her i Nuuk i 2012, men der var F1 ikke mindreårig.  

 

Til forhold 2 forklarede tiltalte. at han var blevet inviteret af F2 og hans kæreste nytårsaften i blok 

[…] Da F2´s kæreste ville i byen for at møde sine veninder ca. kl. 23.30. Tiltalte ville ikke gå i byen 

og ville tage hjem til sig selv. F2 tog med ham hjem.  

Da de var hjemme hos tiltalte, var det F2 der selv lagde op til samleje. F2 havde sagt tiltalte, om til-

talte ikke havde lagt mærke, at han var begyndt at komme oftere og oftere hos tiltalte, netop fordi 

F2 vidste at tiltalte var homoseksuel og havde derfor valgt tiltalte samt at F2 var nysgerrig efter at 

være sammen med mand seksuelt.  

F2 tog selv sit lem frem, hvorefter de skiftevis suttede på hinandens lem. På et tidspunkt ville tiltalte 

flytte til sengen, og da tiltalte vendte sig om igen, stod F2 splitternøgen. Tiltalte og F2 havde heref-

ter sex sammen, dette foregik analt, det gik begge veje, og adspurgt oplyste tiltalte, at det var blid 

sex. Da akten var overstået, var tiltalte træt og udmattet men F2 ville i byen og finde sin kæreste, 

hvorfor tiltalte var taget med.  

 

Adspurgt til om F2 om tiltalte begik vold mod F2, oplyste tiltalte, at F2 kom til at knalde sit hoved 

ind i weekenden da de flyttede fra sofaen og ind i soveværelset, da han satte sig. På et tidspunkt un-

der akten, fik F2 vist en småskade i sin hånd, da tiltalte kom til at overlappe hans hånd med sin, på 

en radiator, som F2 holdt fast i.  

Adspurgt forklarede tiltalte ligeledes, at F2 havde taget tiltaltes dolk der lå foran TV, men tiltalte 

havde bedt F2 om at ligge den igen, idet de havde drukket. Yderligere adspurgt oplyste tiltalte, at F2 

havde fundet tiltalte handsker som tiltalte havde bestilt over internettet. Handskerne var af gummi 

med knopper, ligesom bikerhandsker. Disse handsker tog F2 på.  

 

Tiltalte forklarede videre, at efter de var kommet på værthuset i byen, var F2 gået ind på et toilet 

sammen med en anden mand, hvor de havde haft sex. Tiltalte havde ikke vidst, at F2 havde en man-

dekæreste. Den mandekæreste havde overtalt F2 til at anmelde tiltalte, og havde sparket F2 i hans 

nosser, så den ene nosse sprængte, hvorfor hele tiltalte i forhold var løgn.  

 

Tiltalte var gået hjem, og på et senere tidspunkt var der mand der havde fast i tiltalte, medens han 

blev voldtaget af en tidligere anklager, X3. Disse to personer kunne bevidne, at den sex han havde 

haft sammen med F2 var frivilligt.  

 

Til forhold 3 forklarede tiltalte, at det var korrekt, at han havde været i besiddelse af børneporno-

grafi, og det var noget han havde fundet på tvitter. Adspurgt havde tiltalte ingen anelse om mæng-

den, og at billederne drejede sig om afklædte drenge.  

 

Til forhold 4 forklarede tiltalte, at X1 var tiltaltes grandfætters bonusbarn, og at X1 boede på et ple-

jehjem. X1 havde faste gå-hjem-tider, og hvis han ikke kom hjem før kl. 23.00, blev han ikke lukket 

ind, hvorfor tiltalte ellers havde tilbudt ham at komme hjem til sig. Tiltalte havde haft medlidenhed 

med drengen.  

Adspurgt oplyste tiltalte, at det eneste tiltalte havde opfordret X1 til, var at gå til bodybuilding, så 

han kunne få en flot krop. Tiltalte havde ikke opfordret ham til andet.  

Adspurgt var det korrekt, at de havde sendt beskeder til hinanden, og adspurgt hvad tiltalte havde 

ment med "jeg har ikke nogen at ligge med, kom", oplyste tiltalte, at det var på grund af medliden-

hed med ham, da han ikke havde noget sted den nat, men X1 var vist gået hjem til sin mormor i ste-

det.  

Adspurgt bekræftede tiltalte, at han ikke havde forsøgt at indlede et seksuelt forhold til X1 og vidste 

heller hvor gammel drengen var.  
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Ti forhold 5 forklarede tiltalte, at det var korrekt at han var i besiddelse af børnepornografi som be-

skrevet i anklageskriftet. Billeder havde tiltalte fundet på twitter samt at billederne var af legende 

børn. 

  

[…] 

 

F2 forklarede til forhold 2 på grønlandsk blandt andet, at ilumoortoq unnerluutigineqartoq 

meeqqamilu anaanaa aamma ilisimannittoq ukiutoqqami imeqatigiissimasut.  

Unnerluutigineqartoq aamma ilisimannittoq ukiorpassuit, immaqa ukiut qulit missaani kamma-

laatigiissimapput. Ukiutoqarsiornerminni siullermik blok 6-mi imersimapput, tamatumalu kingorna 

ilisimannittup eqqaamasai malillugit aamma imerniartarfiup Maximut eqqaani kammalaatitik allat 

qimassimallugit U-p inaanukarniarlutik, ingerlaarsimallutillu marluinnaallutik. Tamanna pissutaa-

simavoq U-p inaani imeqqinniaramik. Inaani imilaariarlutik illoqarfimmukaqqissimagaluarput kam-

malaatitik ujarlugit, kisiannili nassaarinnginnamikkit U-p inaanukaqqissimallutik. Tassani apuukka-

mik angut ineqataa kinaanersoq, kisianni immaqa 50 missaanni ukiulik, imeqatigisimavaat kisianni 

taanna ingerlaannaq ingerlaqqissimavoq.  

 

Tamatuma kingorna ilisimannittoq imigassartorsimanini peqqutigalugu silani tammallat-

taarsimavaa. Tamatuma nalaani U oqaqattaarsimavoq qanagali ilisimannittoq iluatsikkusuttarsimal-

lugu. Ilisimannittup kammani U kinguaassiutitigut ilaginissaa eqqaarsaatigisimanngilaa, kisiannili 

U sukakkiartuinnarsimavoq ilaatigut ilisimannittoq pinngitsaalillugu imerteqattaarlugu, Ilisimannit-

toq tassani misigisimavoq U-p silaarutsinniarsaringaani.  

Pisup ingerlanerani ilisimannittoq silaaruteqattaarsimavoq, kisiannili qaatulluni U eqqumiittumik 

pissusilersulersimanera peqqutaalluni. Ilisimannittoq ingerlaniaraluartoq U matu asserlugu aninave-

ertillugu. U matup eqqaani ilaatigut nikorfasimavoq aaqqatit gummit "knoppillit" imminut pateqat-

taartissimavai ilisimannittoq ersisaarlugu, ilaatigullugu savik takutissimallugu. U-p savik tigummi-

nerani ilisimannittoq allanut oqaqqusimanngilaa, ilaatigullugu siorasaarutigalugu takutittarlugu 

savimmik toqqusaavatigoortinniarlugu. Tamatuma kingorna U oqaqattaarluni "qamani ineeqqami 

nuannisarta" - ilismannittup akisarsimangaluarpaa "uanga taamaattuunngilanga".  Pisup nalaani 

ilisimannittup U ersigisimavaa aamma U-p kinaa allanngorluni ersinarsinaqimmat.  

Ilisimannittoq aperineqarami nassuiaavoq sioorasaarneqaqqaarluni U-imit pinngitsaalineqarsimal-

luni. Pinngitsaalinnginnerani aamma patitsissimalluni, ajatsissimanerarpoq, tamannali peqqutaalluni 

niaqqumigut tussimalluni sumut pinerpoq, nammineq naatsorsuutigaa radiatorimut tussimalluni, 

tamatumalu kingorna ilisimannittup atisai U-ip nutsuinnapajullugit 

peerteriarlugit pinngitsaalisimallugu ilisimannitup itiatigut usuni mangullugu.  

 

Ilisimannittoq aperineqaqqikkami nassuiaavoq pinngitsaalineq suli aallartinngittoq U-ip siullermik 

atisaajarniarsarisimangaani, kunissorniarsaralu aamma ilisimannitup usua milunniarsarisimavaa. 

Ilisimannittup taamaateqqusimagaluarpaa kisiannili U sukakkaluttuinnarsimavoq ersinarsiartuinnar-

lunilu.  

Ilisimannittoq aamma nassuiaavoq aalaakuungaatsiarsimalluni kisianni pisup naalaani ersingaarami 

qaatusimanerarluni. Ajanneqareernerullu kingorna niaqqumigut annerami silaarutingajallunilu nuki-

laassimanerarpoq, tamatumalu kingorna U-ip ilisimannittoq atisaai nuttoriarlugit tunutseriarlugulu 

ilisimannittup talii tunuanit aalajangeriarlugit usuni ilisimannittup itianut mangussimavaa atoqati-

galugulugu. Ilisimannittoq siullermik pinngitsaalineqannginnermini nilliasimangaluarpoq ikioq-

qulluni.  

Taamannak pisoqarmat ilisimannittorlu ersingaarami aalajangerneqarninilu pissutaalluni imminut 

tunniutiinnarsimavoq naak pinngitsaalineqarnini annernaraluaqisoq.   

U taamaatimmat siniffimmullu innakarmat ilisimannitoq inissiamiit ganngimut qimmasimavoq nil-

liallunilu arlaleriaq "Ikiu!", kisiannili tusaaneqarsimanani misigisimagami atisaqarnanilu allatut 
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ajornartumik U-ip inaanut uteqqittariaqarluni. Ilisimannittoq iseqqimmat U siniffimmiit nikuinni-

utaa oqarsimavoq "qamami dildolerluta pinnguarta, kisianni ilisimannittoq atisani seqummakut ate-

riarlugit piffimmiit anisimavoq naatsorsukannerlugulu nalunaaqutaq 02.30 missaaniusimassasoq.  

Ilisimannittoq nassuiaavoq U-ip ilisimannitup atisaanik nuttuiinnarpajukkami aserorsimangai t-shir-

tia, qarliivi, hættetrøje aammalu ilisimannittup ataataavata unngersaa. Aamma ilisimannittup 

ilupaqutai sipissimapput.  

 

Ilisimannittoq aperineqarami nassuiaavoq nammineq eqqaamanagu U-ip usua milussimallugu aam-

malu naatsorsuutiginagu taamak pisoqarsimassasoq. U-ip ilisimannittup usua milussimavaa aamma 

tissassarsimangaluarpaa iluatsinnaguli.  

 

Ilisimannittoq aamma paerineqarami oqarpoq U-ip soorlu ilisimannittoq anilermat matuersaatinik 

marlunnik tunisimagaluaraa kisianni ilisimannittup aningami ingerlaannaq matuersaatit silami ma-

tullu sanianut ingissimavai.  

 

Ilisimannittoq ingerlangami meeqqami anaanaa illorqarfimmi ujaraluariarlugu nassaarinnginnamiuk 

ilisimannittoq angajoqaaminut angerlarsimavoq, tassanilu qiaarsimaarluni sivisuumik. Ilisimannitup 

anaani paasitissimavaa atornerlunneqarsimanerarlunilu.  

 

Ilisimannittoq aperineqarami nassuiaavoq ataatsimillunniit nammineq angutinoortuunani aamma 

angutimmik siornatigut ilaqanngisaannarsimanerarpoq aammalu angummik angutaateqanngissaan-

narluni.  

 

Ilisimannittoq aamma aperineqarami nassuiaavoq eqqaamallugu nakorsiarsimalluni 15. januar, tas-

sanilu nakorsamut oqaluttuarsimalluni qanoq pisoqarsimanersoq, aamma itini suli annernarnerar-

lugu sipissimammallu allarternerit tamaasa aattarsimagami, sukumiisumillu misissorneqarusussima-

galuarni, kisiannili soorlu nakorsaq paasinnissinnaasimanngittoq. Ilisimannittoq aamma nas-

suiaavoq 1. januar aamma immninoriaralursimallumi imminut nivinngarluni kisiannili allunaasaq 

atukkani kittorarsimanerpaa, naluaali qanoq kisiannili qaatussimalluni qapuliorluni.  

 

Ilisimannittoq aamma nassuiaavoq ilumoortoq U SMS-erfigisimallugu imminuulernerarluni. SMS 

ilisimannittup nassiussimavaa ataatami mobiilianit, taannalu normoqarpoq […]. Allatanili allat suu-

nersut eqqaamanagit.  

 

Ilisimannittoq apersoneqaqqikkami nassuiaavoq inigisap iluani aamma gangimi sisamariaq im-

maqaluunniit talliamariaq ikioqqulluni nilliasimagaluarluni, kisiannili misigisimalluni tusaanngitsu-

usaarneqarluni.  

Aperineqaqqikkamilu ilisimannittoq nassuiaavoq siullermik U-ip inaanukaramik immaqa nalu-

naaqutaq unnukkut qulit immaqaluunniit aqqarngup qeqqata missaaniissimassasoq, aappassaanilu 

uteramik unnuaq qeqqanngitsoq, pinngitsaaliineqarlunilu immaqa nalunaaqutaq  00:30 -01:00 

akornani aallartissimassasoq.  

 

Ilisimannittoq aamma aperineqarami nassuiaavoq pisoq pinngikkallarmat suliffeqarsimalluni kisian-

nili pinngitsaalineqareernimmi kingorna inuuneralu sequminneqareermat sulisinnaajunnarnerarpoq 

imminullu tatingijunnaarluni inuttut nakkaqqajuaannarluni.  

Aamma ulloq manna tikillugu itimigut allarteraangami suli aattaqarnerarpaa. Kinguneri annertu-

nerarpai aamma psykologimik oqaloqarteqarsimannginnini pissutigiunarpaa inuunermik unittooqqa-

nini, taamaattumik ikiorneqarnissaminut kissaateqarluni.  

Massakut ilisimannittoq aappaqarpoq, taassumalu immersortuarneratigut inuunermut nukit-

torsaatiginerarpaa.  
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Ilisimannittoq aperineqarami nassuiaavoq aatsaat kingusinnaakkut politiinut nalunaarsimalluni, 

aatsaallu meeqqaami anaanaanut kammatinilu oqaluttuutereeramingit nukissaqalersimalerluni.  

 

 

Fremvist forhold 2, bilag 25 om de knoppede handsker samt kniv, oplyste vidnet, at det var de 

handsker som tiltalte havde taget på og slået dem mod hinanden, samt at vidnet mente, at den sorte 

kniv var større end den han så på billedet.  

 

Foreholdt, forhold 2, faneblad 2, bilag 2, side 2, afsnit 5-7:  

......T havde udtalt, at han havde ventet på afhørte i 10 år og at han ville dyrke sex med afhørte, og 

hev sin erigerede lem fra bukserne. Afhørte sad på sengen på det tidspunkt.  

T tog afhørtes hånd og fik afhørte til at tage fat i hans erigerede lem. T fik afhørte til at flytte hans 

hånd frem og tilbage, imens han holdt fast i hans hånd. T fik afhørte til at onanere ham. Hver gang 

afhørte slap grebet tog T afhørtes hånd tilbage til hans erigerede lev og fik ham til at onanere.  

T udtalte derefter "Miliguk" ("sut den") og skubbede afhørtes hoved mod hans erigerede lem. Af-

hørte nægtede og sagde nej, men T blev ved med at gentage, at afhørte skulle sutte hans erigerede 

lem samtidig med at T slog afhørte flere gange i hovedet med flad hånd. T tog fat i afhørtes hoved 

med begge hænder og tvang afhørte til oralsex og flyttede afhørtes hoved fem og tilbage, imens af-

hørte havde T´ erigerede lem i munden. Afhørte forsøgte at skubbe T væk flere gange, men T var 

større og stærkere... 

 

oplyste vidnet, at det var korrekt, at han havde forklaret sådan til politiet.  

 

 

F2 forklarede til forhold 2 på grønlandsk blandt andet, at det var rigtigt, at tiltalte, hans barns mor 

og vidnet havde drukket sammen nytårsaften.  

Tiltalte og vidnet har i mange år, måske i ca. ti år været venner. Mens de fejrede nytåret, havde de 

først drukket i blok 6, og havde derefter så vidt vidnet huskede også udenfor værtshuset Maximut 

efterladt deres andre venner, for at tage til T´ lejlighed, og at de to var gået alene. Dette var grundet 

med at de skulle drikke videre i T´ lejlighed. Efter at have drukket lidt i hans lejlighed, var de ellers 

taget i byen igen, hvor de ledte efter deres venner, men da de ikke fandt dem, var de taget til T´ lej-

lighed igen. Da de ankom der, havde drukket sammen med en mand han ikke vidste hvem var, men 

der var ca. 50 år gammel der også boede på stedet, men han var gået igen med det samme.  

 

Derefter havde vidnet fået små blackouts på grund af, at han havde indtaget spiritus. På daværende 

tidspunkt havde T gentagne gange sagt, at han længe havde ville score vidnet. Vidnet havde ikke 

tænkt på, at have seksuelt samvær med sin ven T, men T var blevet mere ihærdig hvor han blandt 

andet fik tvunget vidnet til at drikke gentagne gange, der følte vidnet at, T forsøgte at, få vidnet til at 

få blackout.  

Under udviklingen af hændelsen, havde vidnet fået små blackouts, men kom til sig selv, på grund af 

T´ underlige opførsel. Mens vidnet ellers ville gå, havde T spærret døren så han ikke kunne komme 

ud. T havde blandt andet stået ved døren iført gummihandsker med "knopper", som han slog mod 

hinanden, for at skræmme vidnet, og havde blandt andet vist en kniv. Mens T holdt kniven, havde 

han bedt vidnet om at lade være med at sige det til nogen, og havde blandt andet vist det som trussel 

om, at han ville have kniven gennem hans strube. Efter det havde T gentagen gange sagt "lad os 

more os derinde på værelset " – vidnet havde ellers svaret ham "jeg er ikke sådan en". Under hæn-

delsen havde vidnet været bange for T og da T´ ansigt havde ændret sig, som var så skræmmende.  

Adspurgt forklarede vidnet, at han efter at være blevet truet var blevet voldtaget. Inden han voldtog 

ham, havde han også tildelt ham en lussing, han sagde at han var blevet skubbet, men på grund af 

det, var han landet med hovet mod et eller andet, selv regnede han med, at han måtte være landet på 

radiatoren, og derefter havde T trukket vidnets tøj af ham, og voldtaget ham ved at indføre sin penis 

i hans anus.  
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Adspurgt på ny, forklarede vidnet, at T inden han begyndte at voldtage ham, at han først havde for-

søgt at tage tøjet af ham, og forsøgte at kysse ham og han havde forsøgt at sutte på vidnets penis. 

Vidnet havde ellers bedt ham om at lade være, men T var blevet mere ihærdig og blev mere skræm-

mende.  

Vidnet forklarede tillige, at han havde været temmelig beruset, men under hændelsen havde han væ-

ret så bange, at han var ved bevidsthed. Og efter at være blevet skubbet, så han fik ondt i sit hoved, 

havde han nær mistet hukommelsen og havde været af magtet, og derefter havde T efter at have 

trukket i vidnets tøj, vendt ham om, efter at have fastholdt vidnets arme bagfra, stukket sin penis ind 

i vidnets anus og plejede samleje med ham. Vidnet havde først, inden han blev voldtaget ellers råbt 

om hjælp.  

Da det skete og da vidnet var så bange, og på grund af, at han blev holdt fast, bare givet efter, til 

trods for at det gjorde virkelig ondt at blive voldtaget.   

Da T holdt op, og da han lagde sig på sengen, var vidnet flygtet fra lejligheden ud på gangen og 

råbte flere gange "Hjælp!", men da han dog ikke følte sig blevet hørt og da han ikke havde tøj på, 

var han nødt til at komme tilbage til T´ lejlighed. Da vidnet kom ind igen, havde T idet han rejste 

sig op af sengen, sagt "lad os leje derinde med en dildo, men vidnet havde efter at have taget sit 

ødelagte tøj på, gået fra stedet og regnede nogenlunde med at klokken måtte have været ca. 02.30.  

Vidnet forklarede, at T da han bare trak vidnets tøj af, havde ødelagt hans T-shirt, bukser, hættetrøje 

og vidnets fars bælte. Og vidnets underbukser var revnet.  

 

Adspurgt forklarede vidnet, at han selv ikke huskede om han skulle have suttet på T´ penis, og reg-

nede ikke med at det skulle være sket. T havde suttet på vidnets penis og havde ellers forsøgt at 

onanere ham, hvilket dog ikke lykkedes ham.  

 

Adspurgt sagde vidnet også, at T vist nok ellers gav ham to nøgler da han skulle til at gå, men vid-

net havde smidt nøglerne i nærheden med det samme da han gik.  

 

Da vidnet gik, var han efter at have forsøgt at finde sit barns mor i byen, hvilket ikke lykkedes ham, 

taget hjem til sine forældre, og havde grædt længe der. Vidnet havde oplyst sin mor, at han var ble-

vet misbrugt.  

 

Adspurgt forklarede vidnet, at han på ingen måde var til mænd og han sagde at han aldrig tidligere 

havde været sammen med en mand tidligere og havde aldrig haft en mandlig kæreste.  

 

Adspurgt forklarede vidnet også, at han huskede at have søgt læge 15. januar, og der fortalt lægen 

hvad der var sket, og at han stadig havde ondt i sin anus og da det var revnet blødte det hver gang 

han tørrede sig, og hvis man havde villet undersøge ham grundigt, men det var som om lægen ikke 

havde kunne forstå noget. Vidnet forklarede også, at han 1. januar også havde forsøgt at begå selv-

mord ved at hænge sig selv, men det reb han brugte, sagde han var knækket, dog vidste han ikke 

hvordan, men var kommet til sig selv hvor han havde tråde om munden.  

 

Vidnet forklarede også, at det var rigtigt, at han havde SMS-et til T, hvor han skrev, at han var ved 

at begå selvmord. SMS-en havde vidnet sendt fra sin fars mobil, denne havde nummer […]. At han 

ikke huskede hvad han ellers skrev ud over det.  

 

Adspurgt på ny forklarede vidnet, at han i lejligheden og gangen ellers havde råbt om hjælp fire el-

ler fem gange, men følte at han bevidst ikke blev hørt.  

Adspurgt igen forklarede vidnet, da de først gik til T´ lejlighed, at klokken måske måtte have været 

ca. ti eller halv elleve, og anden gang de gik tilbage var før midnat, og at han nok begyndte at blive 

voldtaget mellem klokken 00:30 -01:00.  
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Vidnet forklarede også adspurgt, at han før hændelsen havde haft et arbejde, men sagde, at han efter 

at være blevet voldtaget og hans liv var blevet ødelagt, ikke var i stand til at arbejde, og ikke havde 

selvtillid og var som person hele tiden nede.  

Og han sagde, at der til den dag i dag, at der stadig var blod når han tørrede sig af i sin anus. Han 

sagde at følgerne var omfangsrige og han mente, at det var grundet, at han ikke havde talt med en 

psykolog, at han som person var gået i stå, og derfor ønskede at modtage hjælp.  

Vidnet havde en kæreste nu, og med dennes vedvarende indholdsgivende, gav ham livsstyrke.  

 

Adspurgt forklarede vidnet, at han først senere havde anmeldt til politiet, og først da han havde for-

talt til sit barns mor og sine venner, havde fået mod på det.  
 

 

Til vidnets forklaring bemærkede tiltalte, at det var en fantasihistorie fra vidnet, og at han ikke selv 

huskede hændelsen sådan som vidnet forklarede. Tiltalte bemærkede ligeledes, at barnemoderen 

selv havde set, at vidnets mandekæreste havde slog vidnet, og at barnemoderen havde snakket med 

en kredsdommer om det efter julefrokost udenfor Daddy´s.  

 

X2, der var ønsket som vidne af forsvareren, var mødt.  

 

[…] 

 

X2 afgav en forklaring på grønlandsk, blandt andet således, Sipisaq Kujallermi nr. […]-mimi 

ineqarluni. Inigisaa lejlighed-iusimavoq, sinittarfilik, iggavik aamma uffarfik.  

Aappanili eqqissillutik ukiotoqarsiorsimanerarpoq aammalu innarsimallutik 02:00-03:00 missanni. 

Unnuk taanna aappanilu imersimapput, aammali illumi ineqatertik X3 ataasitoqatigisimallugu, kisi-

anni kinguniinnaa taanna inimut isersimavoq.  

Ilisimannittoq aperinearami nassuiaavoq uluinnarni illumi iluani silataanilu nipiortoqaraangat tusaa-

sinnaasimasarlugu, kisiannili ineeqqani najugallit allat ulluinnarni imminut tusaasinnaanatik, 

taamaallaat qulaani nipiliortoqaraangat nipilersortillugilluunniit tusaasarsimanerarpai.  

Ilisimannittoq nassuiaavoq gangimi nilliasoqarsimappat tusaasinnaasinnaasimerarpaa aamma anilla-

ffiginngitsoorsinnaanagu paaserusuttararamiuk susoqarnersoq. Aamma arpattoqarneranik nilliasu-

milluunniit unnuaq taanna tusaasaqarsimanngilaq.  

Ilisimannittorlu aperineqarami uulooq/unnuaq taanna U takusimangu nassuiaavoq.  

 

Foreholdt sin forklaring, forhold 2, faneblad 2, bilag 23-2, side 2, 1. afsnit:  

......Afhørte mødte sin nabo, T, i deres fælleskøkken nytårsaften, hvor de ønskede hinanden godt 

nytår. Ellers hverken så eller hørte han noget til T... 

 

oplyste vidnet, at han ikke husker det, men at det godt kunne være, at han havde mødt T den dag/af-

ten.  

 

Ilisimannittoq aperineqarama nassuiaavoq qummoroortaleramik nal. 20:00 aamma 24:00 silami-

inerarpoq imaaqa 15 minutsi missaani, illup iluani nilliasoqarsimappat tusaasinnaanerarlugulu. Ise-

ramik aamma inunnik allanik takusaqarsimanngillat.  

 

X2 afgav en forklaring på grønlandsk, blandt andet således, at han boede i Sipisaq Kujalleq nr[…]. 

Hans lejlighed er en lejlighed, med soveværelse, køkken og bad.  

Han sagde at han sammen med sin samlever havde holdt stille nytår og at de var gået i seng ca. 

02:00-03:00. Den aften havde han drukket sammen med sin samlever, og dog havde drukket sam-

men med en medbeboer X3, men senere var denne gået ind i stuen.  
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Adspurgt forklarede vidnet, at han i dagligdagen, når der var nogen der larmede i huset eller uden-

for, at han kunne høre det, dog at de imellem beboerne i værelserne ikke kunne høre hinanden, kun 

når der blev larmet på første salen, eller når de spillede musik kunne han høre dem.  

Vidnet forklarede, at såfremt der var blevet råbt i gangen, ville han have hørt det og at han ikke 

kunne lade være med at komme ud, da han ønskede at vide hvad der foregik. Og han havde ikke 

hørt nogen løbe eller råbe den nat.  

Adspurgt forklarede vidnet, at han den dag/nat ikke havde set T.  

Adspurgt forklarede vidnet, at da de skulle fyre fyrværkeri af kl. 20:00 og 24:00 havde været ude 

måske i ca. 15 minutter, hvos der havde været nogen der råbte i huset, at han ville kunne høre det. 

Da de kom ind havde de heller ikke set andre personer. 

 

Tiltalte bemærkede til vidnets forklaring, at han mødte X2 der kom ud ved 02:00-03:00-tiden for at 

finde ud af hvad der skete, da to unge mænd fra Aasiaat - der ellers skulle sove hos tiltalte - åben-

bart var flygtet fra tiltaltes værelse under stort postyr. Tiltalte havde forklaret X2 og X3, hvad der 

skete med to unge mænd. X3 havde blandt andet sagt til tiltalte, at han havde hørt tiltalte og F2 

havde haft samleje tidligere, hvorfor X3 også selv prøve det, men tiltalte nægtede dette, hvorfor X3 

havde tvunget bukserne af tiltalte og suttet hans lem, medens X2 holdt fast i tiltalte. Tiltalte blev li-

geledes tvunget til at sutte X3´s lem, der tidligere havde været anklager hos politiet.  

 

 

[…] 

 

X5 forklarede på grønlandsk blandt andet, at P2-ip ernera unnuk taanna paarisimallugu. P2 ullaas-

sakkut iserami oqarsimavoq ajortumeerfigitissimalluni, atisaalu aserorterneqarsimallutik. Allamik 

iluamik sukumiisumilli P2 oqaluttuarsimanngilaq, kisianni ilisimannittoq tupassimavoq U-mit pinn-

gitsaalinerarsimammat assut tupassutigisimallugu. Aperineqarami ilisimannittoq nassuiaavoq P2-p 

kiataa siinneqarsimasutut isikkoqarsimasoq, aamma qarliivi aserorneqarsimapput aammalu iki-

aqutai. Ilisimannittup ernini nakorsiaqqusimagaluarpaa. P2-pillu arnaataa kamassimammat ilisiman-

nittoq annertorinerusumik aamma akuleruffiginianngikkamigit oqaqqissimanngilaq.  

Ilisimannittoq aperineqarami ajoquserneranik ersittoqarnersoq akivoq nikorfanermini aamma issia-

nermini equngasarsimasoq anniarnermini.  

Ilisimannittoq aperineqarami akivoq nammineq ajoqusersimanerani ersittunik takusaqarsimanngin-

nerapoq aamma P2 eqqaasaqannginnami.  

 

Foreholdt sin forklaring, forhold 2, faneblad 2, bilag 19, side 2 øverst:  

......F2 sagde, at han havde ondt flere steder. Han havde ondt i numsen og i skulderen.  

F2 fortalte, at han under voldtægten var blevet holdt rigtig hårdt fast ved at T havde vredet afhørtes 

arm om på ryggen, men ellers ikke noget om hvordan det var sket. F2 var i dagene efter meget ked 

af det og græd. Afhørte trøstede ham og fik ham til at melde det til politiet... 

 

oplyste vidnet til dette, at det var korrekt, at hun havde forklaret sådan til politiet.  

 

Ilisimannittoq aamma aperineqarami nassuiaavoq F2 aalakoorsimasoq, ksianni silaqarluni, arnaataa 

aalakuungatsiarsimavoq.  

 

X5 forklarede på grønlandsk blandt andet, at hun havde passet F2 søn den aften. Da F2 om natten 

kom ind, havde han sagt, at han var blevet udsat for noget dårligt, og at hans tøj var blevet ødelagt. 

Andet og detaljeret havde F2 ikke fortalt, men vidnet var blevet forskrækket over, at han sagde, at 

han var blevet voldtaget af T, det var hun blevet forskrækket over. Adspurgt forklarede vidnet, at F2 

T-shirt havde set ud som om, det var blevet revet itu, også hans bukser var blevet ødelagt også hans 

underbukser. Vidnet havde ellers bedt sin søn om at søge læge. Og da F2 kæreste var vred, havde 

vidnet ikke sagt yderligere, også fordi hun ikke ønskede at blande sig.  
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Adspurgt om han havde synlige skader, svarede vidnet, at når han stod op eller sad, havde han været 

skævt placeret af sine smerter.  

Adspurgt forklarede vidnet, at hun selv ikke havde kunne se synlige skader også fordi F2 ikke 

nævnte noget.  

oplyste vidnet til dette, at det var korrekt, at hun havde forklaret sådan til politiet.  

 

Adspurgt forklarede vidnet også, at F2 havde været beruset, men var ved bevidsthed, hans kæreste 

havde været temmelig beruset.  

 

[…] 

 

F1 forklarede på grønlandsk og til forhold 1 blandt andet, at Qasigiannguaniilereerluni 2017-mi me-

eraanermini U-miit atornerlungaasimanermini politiinut nalunaaruteqarsimalluni.  

Taamanikkut Kangerlummi U ilisimannittup angallataani aalisariummi inuttaasimavoq. U ilisiman-

nitullu ataataa ungasissumik ilaqutariissimapput. U ilisimannitup ilaqutaasalu iluani inissisimasu-

usimavoq pisup nalaani. Pisup nalaani U qarasaasiani ilisimannittumut atortittarsimavaa, tassanili 

ilisimannittoq spillertarsimalluni. Ullut ilaanni spillertilluni U ilisimannittup usua takujumasimavaa, 

siullermik ilisimannittoq naameersimavoq, apereqqimmallu ulloq alla angersimavaa, U ilisimannit-

tup usua oqummiullugu milussimavaa. Ilisimannittoq oqarpoq siullermik taamak pisoqarmat aasaa-

simasoq, taamannaq eqqaamallugu aallartissimagunartoq, eqqaamanalugu qassinik taamanikkut 

ukioqarluni, eqqoriarlugulu immaqa qulinik ukioqarsimalluni.  

Pisoq aallartimmat U ilaannikkut aalisariummut ilaasarsimavoq ilaannikkullu napparsimasuusaart-

arsimavoq ilisimannittoq kisimeeqatiginiassammagu. Taamanikkut ilisimanittup ataataa aalisarium-

mik aallaraangat aamma ilisimannittup anaanaa sulisarsimavoq.  

Taamak pisoqaqqaarmat U ilisimannittup usua miluutigalugu imminut tissassarsimavoq usunilu 

pinnguaralugu.  

Ilisimannittoq aperineqarami aqaguani aamma taamak pisoqarsimanersoq, tamanna eqqaamanngin-

nerarpaa, kisianni ataasiaannaq taamak pisoqanngilaq, ilaannikkut aamma ullormut marloriaq 

pisoqartarsimavoq illumi kisimiikkaangamik.  

Ilisimannoq aperineqarami oqarpoq nammineq nalullugu U piumaffigineqarsimanersoq ilisimanni-

itoq taamanikkut paarisassatut piumaffigineqarsimanersoq.  

Ilisimannittoq aamma aperineqarami akisinnaanngilaa qanoq sivisutigisumik taamannak iliorfigitit-

tarsimanerminut U-miit, ilami nammineq taamanikkut meerangaami taamaattumik akiumi-

naatsippaa, kisianni Kangerlummiinnaanngitsoq pisoqartarsimanngilaq, ilami aamma Qeqertarsu-

anni pisoqartarpoq arlaleriaq, aamma soorlu Ilulissani, soorlu nalliuttuni immaqaluunniit apersor-

titsiartoraangamik taamak pisoqartarpoq, kingulermik pisoqarpoq ilisimannittoq Jern- & Metalimi 

atuarnerata nalaani. Ukiorpassuit ilisimannittup inersisunngornissaanut pisoqartarsimavoq illoqar-

finni assigiinngitsuni. Ilisimannittoq aperineqarami Kangerlummi qulit sinnerlugit pisoqartarsima-

soq, kisiannili iluamik kisitsisilersinnaanagu.  

 

U ilisimannittup usua miluttarsimavaa imminut pinnguariutigaluni, kisianni aamma ilisimannittup 

eqqaamavaa U arlareriaq usuni ilisimannittup itianut mangunniartarsimagaluarpaa, kisiannili ilutsi-

tsisarani. Ilisimannittoq aperineqarami nassuiaavoq ilutsittarsimagunanngitsoq pissutigalugu nam-

mineq meeraavallaarnera pissutigalugu. Kangerlummi siullermik U usuni ilutsinngitsumik mangori-

araluarsimavaa ilisimmannittoq tunutseriarlugu niuilu avissaatillugit. U aamma ilisimannittoq pi-

umaffigisarsimavaa uffaqatigeqqulluni usuni ilisimannittup itianut mangunnisaa iluatsinnerussam-

mat, kisianni ilisimannittoq piumasarsimanngilaq. Taamak U sukataaleraangat ilisimannittup assut 

ersigisarsimavaa.  

 

Foreholdt forhold 1, faneblad 1, bilag 3, side 3, afsnit 1-5:  

......allerede dagen efter den første gang gentog handlingen sig igen og det fandt igen sted i sovevæ-

relset, hvor forurettede havde spillet computer og ligeledes også med samme fremgangsmåde.  



 38 

Denne fremgangsmåde fortsatte derefter næste hver dag i de næste 2-3 måneder. Mistænkte gjorde 

det altid kun når de var alene og som oftest når forurettedes mor var på arbejde og hans nede i 

hans trækutter.  

Efter denne periode på 2-3 mdr. med daglig misbrug flyttede mistænkte til Qeqertarsuaq.  

Efter dette skete det også flere gange, når forurettede og hans familie var på besøg hos ham i Qe-

qertarsuaq og også i Kangerluk igen, når mistænkte kom derud igen.  

Ca. 2-3 år efter at forurettede var blevet misbrugt første gang huskede forurettede også, at mis-

tænkte havde forsøgt "samleje"/indføre sin penis i forurettedes endetarm. Dette var dog ikke lykke-

des og forurettede havde aldrig været udsat for at mistænkte havde haft analt samleje med ham... 

 

oplyste vidnet, at ja, det var sådan det skete sådan i 2-3 måneder dagligt i Kangerluk.  

 

Ilisimannittup eqqaavaa immaqa qulit missaanni ukioqarluni U usuni siullermik mangoriartaralu-

arsimangaa, tamannalu iluatsingajattarlugu.  Aamma eqqaalerpaa taamani U usuni ilisimannittoq 

suli meeraasoq milutsitarsimangaa kisimiikkaangamik.  

Ilisimannittoq aamma nassuiaavoq 20-leeraluartoq Jern- & Metalimi atuarmat aamma atoqatigiissi-

mallutik.  

 

Ilisimannittoq aperineqarami akivoq soorunami ullumikkumut allaat attortissimasarluni, immaqalu 

inuunera allaasimassangaluartoq ullumikkut, kisianni taamak pisoqareernerup kingorna angutinoor-

nissamut qaninnerulersimalluni misigisarlugu.  

Ilisimannittoq aperineqarami nassuiaavoq annersaanermi imaluunnit U persuttartittarsimanani, kisi-

anni U pisoqareernerup kingorna ilisimannittoq piumaffigisarsimavaa allanut oqassangitsoq.  

Ilisimannittoq aperineqarami qanoq misigisarsimalluni pisup nalaani nassuiaavoq immaqa usuni 

milukkaangangu nuannisartarsimalluni aammalu immaqa uerisoornermi akueriinnartarsimassangaa.  

 

F1 forklarede på grønlandsk og til forhold 1 blandt andet, at han efter han var kommet til Qasigi-

annguit i 2017, havde anmeldt T til politiet for misbrug af ham fra han var barn.  

Dengang var T besætningsmedlem i vidnets fiskefartøj i Kangerluk. T og vidnets far var fjernt be-

slægtede. T var logerende hos vidnet og hans familie under hændelsen. Under hændelsen havde T 

plejet at låne sin computer ud til vidnet, og der havde vidnet spillet. En dag, mens han spillede, 

havde T bedt om at se vidnets penis, først havde vidnet nægtet, og da han spurgte igen en anden 

dag, havde han sagt ja til ham, og T havde fået vidnets penis i munden og suttet det. Vidnet sagde, 

at da det skete første gang, havde det været sommer, at han mente, at han vist nok startede på den 

måde, og huskede ikke hvor gammel han var dengang, han gættede, at han nok har været ti år gam-

mel.  

Da hændelsen startede plejede T nogen gange at, sejle med fiskefartøjet, og nogen gange havde han 

ladet som om han var syg, så han kunne være alene sammen med vidnet. Når vidnets far sejlede 

med fiskefartøjet dengang, havde vidnets mor også været på arbejde.  

Da det skete første gang, havde T mens han suttede på vidnets penis, onaneret sig selv og leget med 

sin penis.  

Adspurgt om der dagen efter også var sket lignende, sagde vidnet at han ikke huskede dette, men 

det skete ikke kun en gang, nogen gange var der også sket noget to gange om dagen, når de var 

alene i huset.  

Adspurgt sagde vidnet, at han selv ikke vidste, om T var blevet bedt om at passe vidnet dengang.  

Adspurgt kunne vidnet ikke svare på, hvor længe han var blevet udsat for lignende af T, da han jo 

dengang var et barn havde han svært ved at svare på det, men der var ikke kun i Kangerluk der 

skete noget, der begyndte jo også at ske noget i Qeqertarsuaq flere gange, og måske også i Ilulissat, 

som i førtidige dage eller når de var til konfirmation, plejede der at ske sådan noget, sidst skete der 

noget mens vidnet gik på Jern- & Metal skolen. I mange år plejede der, at ske noget i forskellige 

byer indtil vidnet blev voksen. Adspurgt at der var sket noget mere end ti gange i Kangerluk, men at 

han ikke rigtig kunne sætte tal på.  
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T havde plejet at sutte på vidnets penis, mens han legede med sig selv, men vidnet huskede også, at 

T flere gange havde forsøgt at stikke sin penis i vidnets anus, men det var ikke lykkedes ham. Ad-

spurgt forklarede vidnet, at det nok ikke lykkedes ham, på grund af, at han selv var for lille. I Kan-

gerluk havde T første gang forsøgt forgæves, at stikke sin penis ind, efter at have vendt vidnet om 

og spredt vidnets baller. T havde også bedt vidnet om, at gå i bad med sig, således at det ville lykke-

des ham, at stikke penis ind i vidnets anus, men vidnet har ikke villet. Når T blev ivrig på den måde, 

havde vidnet været meget bange for ham.  

Vidnet nævnte, at han nok var ca. ti år gammel, da T første gang forsøgte, at stikke sin penis ind, og 

dette var næsten lykkedes ham. Og han kom i tanke om, at T dengang mens vidnet stadig var barn, 

havde fået vidnet til at sutte på sin penis, når de var alene.  

Vidnet forklarede også, at de også efter han var fyldt 20, havde haft samleje mens han gik på Jern- 

& Metal.  

 

Adspurgt forklarede, at han naturligvis den dag i dag kan blive påvirket, og at hans liv i dag måske 

ville have været anderledes, men efter at være udsat for det, følte han, at han var blevet tættere på 

homoseksuelle personer.  

Adspurgt forklarede vidnet, at han ikke havde været udsat for vold af T, men T 

 efter der var sket noget, havde plejet at bede vidnet om, at lade være med at fortælle det til nogen. 

Adspurgt hvordan han havde følt, mens det skete, forklarede vidnet, at han nok havde nødt det, når 

han suttede på sin penis, og at han nok var blevet bidt af det, og bare accepteret det.  

 

[…] 

 

Sagen udsat. 

 

Retten hævet kl. 17.05 

 

 

Johanne Banke Thorup 

Kredsdommer 

 

 


