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 Unnerluussisussaatitaasut 

 (J.nr. 5505-97351-00070-18) 

 illuatungeralugu 

 U 

 Inuusoq ulloq […] 

 (advokat Marie Louise Frederiksen, Nuuk) 

   

 

Oqaatigineqarpoq imaattoq 

E Q Q A R T U U S S U T: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa  

 

Eqqartuussisoqarfik Sermersooq siullermeeraluni suliarinnittutut 9. juli 2018 eqqartuussivoq. 

Eqqartuussummi unnerluussaq U, pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 2-mik – 

pinngitsaaliilluni atoqateqarneq  -aamma § 96, nr. 1-imik – angerlarsimaffimmi eqqissiviil-

liortitsineq – unioqqutitsisimasutut pisuutinneqarpoq.  

 

Unnerluussaq qaammatini arfineq-pingasuni pinerlussimasunut inissiisarfimmut inissinne-

qartussanngorlugu aammalu mitagaanermut taartisiarititassanik 60.000 kr.-nik I1-imut 

akiliisussanngorlugu eqqartuunneqarpoq. 

 

Suliareqqitassanngortitsineq 
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Eqqartuussut manna unnerluussamit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliareqqitassan-

ngortinneqarppoq. 

Suliassaq uppernarsaasiinertalimmik suliareqqitassatut nunatta eqqartuussisuuneqarfiata sul-

iarisimavaa. 

 

Piumasaqaatit 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaata atuuttussanngortinneqarnissaa unnerluussisussaati-

taasup piumasarisimavaa. 

 

U iperagaanissaminik piumasaqasimavoq tamannalu pisinnaanngippat taarsiulllugu, ukiup 

ataatsip ingerlanerani pineerloqqissaguni, qaammatini sisamani inissiisarfimmiittussatut 

eqqartuussaanissani piumasaralugu. 

 

Eqqartuusseqataasut 

 

Suliaq eqqartuusseqataasut peqatigalugit suliarineqarpoq. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 

Suliaq 28. august 2018 nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tiguneqarpoq. 

 

Inuttut atukkat 

 

Unnerluussaq siornatigut pillagaasimanngilaq. 

 

Inuttut atukkani pillugit unnerluussaq nassuiaavoq, ulloq 2. juni 2018 tigusaasimalluni. 

Taamanili nikallungasorujussuusimavoq. […] ilinniakkani naammasseqqammerpaa tigu-

saagamilu […] atorfinereersimalluni. Angajoqqaamini najugaqarpoq. Imigassamik aala-

koornartulimmik ikiaroornartunilluunniit ajornartorsiuteqanngisaannarsimavoq. 

 

Nassuiaatit 

 

Unnerluussaq U ilisimannittullu I1 I3-lu nunatta eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaate-

qarsimapput.  

 

U ilassuteqarluni nassuiaavoq, eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatini nassuerutigisinnaallugu. 

I1-p ”qanormaa ateqarpit” aperimmani suli eqqaamavaa. 
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Illersuisumit apersorneqarami unnerluussaq nassuiaavoq, qaqortunik alulinnik skooqarsimal-

luni. Kajuaartumik qernertumillu skuui qalipaateqarput. Ilupaqutai tungerlu politiit tiguaat. 

Pisup kingorna taanna aattaqanngilaq. Kukiata nuuanit usuatalu nuuanit dna-mik misissu-

gassamik tigusisoqarpoq, taakku tigusaanerani puussiamit bakteeriaqanngitsumit 

ikineqarsimapput. Innartinnani uffarsimanngilaq, kingusinnerusukkullu tigusarineqarluni. 

 

Illersuisumit apersorneqarami unnerluussaq nassuiaavoq, pisut nalaanni I1 qaatussimasoq. 

Taamaaliornermigut, kiinaata isikkua, allanngoriataarsimasoq taassuma oqaluttuariniaralu-

arpaa.   

 

I1 ilassutitut nassuiaavoq, juunip aallaqqaataani unnukkut suleqatinilu I2 viinnisorfimmik 

ataatsimik viinnisorsimallutik. Ilisimannittoq puiaasamik ataatsimik viinnisisimavoq. Ili-

simannittoq qasugami, I2 aggertinnagu, qasuersaarsimavoq. I2 unnuap qeqqata missaani tak-

kuppoq illoqarfiliarnissaminullu pikilluni. Puiaasaq ammarpaat nuannisarlutillu. Ilisimannit-

toq viinnisorfinnik marlunnik viinnisorpoq. I2 nammineq viinnimik puiaasamik immiaaqqa-

millu ataatsimik nassarpoq. Taava ilisimannittup atisani taarserpai aneqataallunilu. Taxarlutik 

[…]-iliarput, tassani nipilersortoqarmat. Baarip eqqaani nikorfapput shots-itorlutik immiaar-

artorlutillu. I3, I2-p aappaa, immaqa nal. pingasunut tanneq qulingiluat takkuppoq. Qitipput 

nuannisarlutillu matunissaatalu tungaanut assigiinngitsunik imigaqarlutik. Matuffiup nalaani 

qulliit ikinneqarput. Tassani suli nikorfapput, ilisimannittullu immiaaqqat marluk nungunni-

arsarai. Naggataatigut aneqqullugit qinnuigineqarput. Taamaalinerani nal. 3.15 missaaniip-

poq. Anilerami immiaaraq nassarpaa. Qasugami angerlaannarusuppoq. Taxassarsiorput an-

gerlaatissaminnik. Hotel Hans Egedep eqqaani taxat unittarfiannukarput, inuppassuillu allat 

aamma tassani utaqqillutik nikorfapput. Pisullutik Pisiffimmukarput, tassanngaanniillu I3 

taxassarsiorluni sianerpoq. Silami nikorfallutik utaqqipput. I3-p qinnuigai Brugsenip eqqaani 

bussit unittarfiannukaqqullugit, tassanilu taxat takkunnissaat utaqqeqqullugu. Sunaaffa I3-p 

qatanngutaa arnaq ingerlatsisuusoq. Taamaalinerani nal. 3.30 missaaniippoq. Najukkamut an-

gerlapput silataanilu nikorfallutik oqaloqatigiitsiarlutik, I2-lu pujortarluni. Pingasuullutik 

qummukaqatigiipput. I2 3. sal-imi najugaqarpoq ilisimannittorlu 2. sal-imi najugaqarluni. 

Taassuma matuata eqqaami imminnut qimapput. Isertaatini atorlugu, qorsunngormat, iserpoq. 

Iserami matu matuaa. Isertaatini qanoq atorneqartarnersoq taamanikkut nalugamiuk, matu 

parnaanngilaa. Isumaqarpoq, siornatigut najugaqarfigisamisuulli nammineq parnaartartoq. 

Iserami viinniutini suli imalik viinnisorfiillu takuai. Taakku attunngilai mobil-inilu nerriviup 

qaanut ilillugu. Uffarfiliarpoq tamponngilu taarserlugu taavalu tamataqarani innarluni. 

 

Taamaalluni malugisaqalerpoq, siniffimmiilluni tunuminiittoqartoq taassumalu attoraani. 

Sinnattorsoraluni imminut itertinniaraluarpoq. Siornatigummi taama sinnattortareer-

simagami. Pisut sakkortusiartuinnarput, kiisa angummit tassannga tiguneqarpoq. Tunuaniit 
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usuni manguppaa taavalu nujaasigut nequatigullu tigullugu, kingumut qiviarsinnaajunnaartil-

lugu. Paarnorluni qarsuppaa niaqualu usumminukartilllugu. Paasilerpaa sinnattornani. 

Eqqarsaaterpassuit niaquani kaavipput. Isumaqavippoq taanna matuersaateqarsimassasoq. 

Qanoq iliussanerluni eqqarsarpoq paninilu eqqarsaatigalugu. Sinnattornani paasigamiuk nia-

qua angutip taassuma usuata qanitaaniippoq. Ajornerusumik pisoqarnissaa annilaangagiga-

miuk, qasukkarsimaniarsarivoq. Eqqissisimaniarsarivoq. Kinaasoq naluaa. Kinaasoq eqqori-

arsinnaanngilaa. Pisut tungaannut angummut kimulluunniit attaveqarsimanngilaq. Ingippoq 

angullu nakkullugu. Taassuma iperarpaa, innarlunilu. Isigivaa, kalaallisullu aperalugu, 

kinaanersoq qanorlu ililluni isersimanersoq. Taanna aperivoq suna pineraa, oqarlunilu 

nangikkiaqatigeereerlutik peqatigiillutik tamaannarsimallutik. Nammineq naaggaarpoq, 

oqarlunilu nangikkiartunut ilaasimanani. Angut taanna oqarpoq illoqarfimmi takusimanerar-

lugu. Qanoq ateqarnersoq aperaa. Atini taavaa, qanorlu kinguliaqarnersoq aperimmani kingu-

liani taavaa. Aqqa eqqaaniarsarigalarpaa. Suliffia suunersoq aperimmani, oqarpoq politiiul-

luni. Aneqqullugu qinnuigaa. Eqqarsaatit niaquani kaaviiaarput. Taava taanna oqarpoq okay. 

Siniffimmit aqqarpoq atisanilu ujalerlugit. Tampongi atisanilu natermiittut takuiai. Ilupaqutai 

siniffimmi niut tungaanniittut takuiai. Taanna oqarpoq taakku pigalugit. Siniffiup illuatun-

gaani atisami sinneri ujarpai. Ilupaqutini ativai ineeqqamillu anillalluni inissiap sinneranut 

ingerlaqqippoq. Qipik uligutigeriarlugu malippaa, inissiamit anivinnissaa qulakkeerniarlugu. 

Paarlerni skuuni ativai. Sumi ineqarnersoq aperaa. Oqarpoq 330-miilluni – taanna sumiippi-

arnersoq oqaatiginngilaa nooqqammerami. Matu iluaniit parnaarpaa sajuttorujussuanngor-

lunilu. Mobil-ini nerrivimmiittoq takuaa politiillu normuat, suliffimminit ilisimasani, eqqaan-

iarsaralugu. Arlaleriarluni misiliisarpoq. Naggataatigut normu eqqaavaa politiillu pis-

sarsiaralugit. Taakku oqarfigaat, uffaqqunagu. Minutsit 20-it missaaniittut qaangiummata 

takkupput. Qanoq pisoqarsimanera oqaluttuaraa, pinerluttorlu oqarsimasoq politiininngaan-

neersuulluni. Taakku tupigutsapput. Oqarpoq taanna U-mik ateqartoq inissiaqarfimmilu nr. 

300-rtalimmi ineqarluni. Taava politiip aappaa sianeqattaalerpoq.  

 

Unnerluussaq ilupaqutaannaqarpoq skooqarlunilu. Isumaqarpoq skuui amiusut pernertut. 

Qernertuupput imaluunniit kajuaartut qernertuullutik.  

 

Angerlareerluni innarami, torsuusamit tusaasaqanngilaq.  

 

Unnerluussaq siullermik oqarpoq, marluullutik taxarlutik angerlaqatigiissimallutik. 

 

Tampongia natermiippoq. Tamanna qanoq ililluni pisimanersoq naluaa, angutilli taassuma 

amusimagunarpaa. Eqqaamarpianngilaa, amugunarpaali. Usuni utsuinut mangutsinnagu as-

sani saaniitippai. Tamanna qularinngilaa. Nammineq amusimannginnamiuk. 
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Unnerluussap nassuiaasimaneranik, kalaallissut aperisimagaa ”qanoq ateqarpit?” issuaavigi-

neqarami, ilisimannittoq nassuiaavoq, taama aperisimanani. Siornatigummi angut taanna 

naapissimanngisaannarpaa.  

 

Pujortartarpoq, illulli iluaniunngitsoq. Aneersuartarfimmi pujortartarpoq, allamullu inger-

lanianngikkaangami, ataani pujortartanngilaq. Isaariup eqqaani nikorfalluni pujortartanngi-

laq. 

 

Illersuisumit apersorneqarami ilisimannittoq nassuiaavoq, illoqarfimmit angerlarami aala-

kuualaarsimalluni. 

 

Inissiami igaffik inilu imminnut atapput. Sinittarfimmukassagaanni taanna aqqutigeqqaartar-

iaqarpoq. Sinikkaangami sinittarfimmi matu matusanngilaa. Aamma unnuk taanna matoqqan-

ngilaq. 

 

Iterpoq, unnerluussaq tunumini nalasoq saneraatigut sakiaatigullu tigusimalluni attuuagaani. 

Kingorna niaquatigut nujaasigullu tiguaa assammilu aappaa utsuiniitillugu. Kingumut qivi-

arsinnaanngilaq. Taassuma assai malugigamigit, sinngusarpoq ileqqumisullu innani. Isu-

maqarpoq sinnattorluni. Ilanngussaq D-1-2-mik, qupp. 5, imm. 3 titarnerit 12-annit, issuaavi-

gineqarami, ilisimannittoq nassuiaavoq nassuiaatigineqartutut pisut pisimasut. Saneqqani 

saamerleq inneqqiullugu nalasimavoq, taassumalu ajassimavaa nerfallartillugu illuatungaan-

ullu paarnorluni sanianut pisimalluni taavalu nujai niaqualu tigullugit usumminut ajassimallu-

git. Innangavinngilaq. Kinaanersoq aperinissaata tungaanut, oqaaseqanngilaq. Nutsamigut 

tigummani, pisut sakkortunerulerput. Niaqquni aalatissinnaanngilaa. Aamma qummut ajam-

mani taavalu niaquatigut nujaasigullu tigullugu, pisut sakkortunerulerput. Sinnattornani 

paasigamiuk akersuunniaraluarpoq. Quttoraatigut naavisigullu tiugaa, tassami ammuuneru-

soq assani ingerlatikkusunnginnamigit. Niaquatigut tigummiinnarpaa, aatsaallu qasukkarmat 

iperarlugu. 

 

Eqqissisimaniarsarivoq. Soorlu eqqarsaatinit tikinneqarluni. Pisut ajortut ajornerulersik-

kusunngilai. Suna tamarmi sukkasuumik pivoq, qanoq iliussanerluni eqqarsaaterpassuarnik 

eqqarsaasersorpoq, aammalu qanoq ililluni kinaanersoq paasiniassanerlugu. Taamaattumik 

iliornermisut iliorpoq. 

 

Qanoq ililluni isersimanersoq danskisut aperaa. Tassa aperereeramiuk ”kinaavit?”. 

 

Aninissaata tungaanut eqqissisimavoq. Unnerluussaq aningami sumilluunniit tigummiaqan-

ngilaq. Anigami taamaallaat ilupaquteqarpoq skooqarlunilu. Aamma politiit takkukkamik 

atisaasa sinneri ujaraluarpaat, soqanngilarli.  
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Politiinut sianereerami tampongi anartarfimmut igippaa. Politiip aappaata tassaniittoq takuaa.  

 

Politiit pissarsiarigamigit, sajuppoq pisumillu sunnertissimasorujussuulluni. Oqarasuaatikkut 

qanorpiaq oqarsimanerluni eqqaamanngilaa. Uffaqqunaluguli oqartoqarpoq. Qipik 

uligualiuppaa, aammami iliuuseqaqqunagu politiit oqareermata. 

 

Ilanngussaq D-1-2-mik, qupp. 9, imm. 2, issuaavigineqarami ilisimannittoq nassuiaavoq, po-

liteeq killisiuisoq oqarsimasoq, unnerluussaq nassuiaasimasoq […]’imiissimalluni. 

 

I3 ilassuteqarluni nassuiaavoq, eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatini nassuerutigisinnaallugu. 

Unnuk taanna unnerluussaq takunngilaa. Ilanngussaq H-8-mi oqarasuaatikkut attaveqarsima-

neq pillugu paasissutissanik issuaavigineqarami, ilisimannittoq nassuiaavoq qatanngutini 

arnaq ataasiaannarluni oqaloqatigisimallugu. Qatanngutimi arnap qasseriarluni oqarasuaatik-

kut attavigisimaneraani eqqaamanngilaa. Oqarasuaataa nipeqanngitsumiissimavoq. Taamaal-

luni taanna sianerpoq aggilernerarlunilu oqarluni. Taava pisulllutik naapiffissaminnukarput. 

 

Illersuisumit apersorneqarami ilisimannittoq nassuiaavoq, aalakoorsimalluni. Aalakuu-

alaarsimalluni.  

 

Sivisuumik I2-p matuata eqqaani nikorfapput, isersinnaannginnamik. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa aalajangiineralugu 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut uppernarsaasiisoqareermat, eqqartuussisoqarfiup 

eqqartuussinermini tunngavilersuutaa uppernarsineqartutut isigineqarpoq, tassalu unner-

luussap pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 2 aamma § 96, nr. 1.1, unioqqutis-

simagai. 

 

Eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutai pissutigalugit pineqaatissiissummik sivisussusiliisi-

maneq pissutissamisoortutut isigineqarpoq. 

 

Paasissutissiissutigineqartoq eqqartuussivimmilu oqaatigineqartoq malillugit taartisiarititas-

saq 60.000 kr.-iuvoq. 

 

T A A M A T T U M I K  E Q Q O R T U U T I N N E Q A R P O Q: 

 

Eqqartuussisoqarfik Sermersuup eqqartuussutaa 9. juli 2018-imeersoq atuuttussanngortinne-

qarpoq. 
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Suliassamut aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

*** 

 

Den 19. september 2018 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 155/18  

(Sermersooq Kredsrets sagl.nr.  

KS-SER-776/2018) 

 

 Anklagemyndigheden 

 (J.nr. 5505-97351-00070-18) 

 mod 

 T 

 Født den […] 

 (advokat Marie Louise Frederiksen, Nuuk) 

   

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Sermersooq Kredsret den 9. juli 2018. Ved dommen blev 

tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2 - voldtægt og § 96, 

nr. 1 - husfredskrænkelse.  

 

Tiltalte blev idømt anstaltsanbringelse i 8 måneder og blev tilpligtet at betale erstatning for 

tort til V1 med 60.000 kr.  

 

Anke 

 

Denne dom er af tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behandlet som 

bevisanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet. 
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T har påstået frifindelse, subsidiært idømmelse af en foranstaltning på 4 måneder, der gøre 

betinget i 1 år. 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 28. august 2018. 

 

Personlige forhold 

 

Tiltalte er ikke tidligere straffet. 

 

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han blev anholdt den 2. juni 2018. Han 

har været deprimeret lige siden. Han er nyuddannet […] og havde allerede fået ansættelse 

som […], da han blev anholdt. Han bor hos sine forældre. Han har aldrig haft problemer med 

alkohol eller stoffer. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T og vidnerne V1 og V3.  

 

T har supplerende forklaret, at han kan vedstå forklaringen fra kredsretten. Han husker stadig, 

at V1 spurgte ham, ”hvad er det nu, du hedder.” 

 

Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han havde sko på med hvid sål. Skoene er beige 

og sort i farven. Politiet sikrede kun hans underbusker og lagnet. Han havde ikke noget blod 

på sig efterfølgende. Der blev taget negleskrab fra hans fingre og dna fra hans penishoved, 

efter at hans hænder havde været sikret i en steril pose fra anholdelsen. Han havde ikke været 

i bad, inden han gik i seng og senere blev anholdt. 

 

Udspurgt af forsvareren forklarede tiltalte, at han forklarede i kredsretten, at V1 kom til sig 

selv i forløbet. Han prøvede på den måde at beskrive hendes ansigtsudtryk, der ændrede sig 

markant.   

 

V1 har supplerende forklaret, at hun den 1. juni om aftenen drak et glas vin sammen med 

hendes kollega V2. Vidnet havde købt en flaske vin. Vidnet var træt og hvilede sig derfor, 
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inden V2 kom. V2 kom ved 24-tiden og havde gjort sig klar til at gå i byen. De åbnende 

flasken og hyggede sig. Vidnet fik to glas vin. Lone havde sig egen vinflaske med og en øl. 

V2 ville gerne i byen og have vidnet med. Vidnet skiftede derfor tøj og gik med. De kørte 

med taxi ned til […], hvor der var musik. De stod ved baren og drak shots og øl. V3, der er 

V2s kæreste, kom måske kvart i 3. De dansede og hygge sig og drak forskelligt indtil lukketid. 

Lyset blev tændt ved lukketid. De stod der da stadig, og vidnet var ved at drikke to øl færdig. 

Til sidst blev de bedt om at gå. Da var klokken nok ca. 3.15. Hun tog en øl med ud. Hun var 

træt og ville bare hjem. De forsøgte at finde en taxa.hjem. De gik ned til taxaholdepladsen 

ved Hotel Hans Egede, men mange andre stod der og ventede. De gik over til Pisifik, hvor 

V3 ringede efter en taxa. De stod og ventede udenfor. V3 bad dem gå over til busstoppestedet 

ved Brugsen og vente, indtil taxaen kom. Det viste sig at være V3s søster, der var chaufføren. 

Klokken var ca. 3.30. De kom hjem til adressen og stod udenfor og talte lidt sammen, og V2 

røg. De gik alle tre op sammen. V2 bor på 3. sal og vidnet på 2. sal. De tog afsked ved hendes 

dør. Hun lukkede sig ind med sin brik, da den lyste grønt. Hun gik ind og lukkede døren. Hun 

låste ikke døren med brikken, da hun ikke vidste, hvordan den fungerede dengang. Hun tro-

ede, at den selv smækkede, som der hvor hun boede før. Hun gik ind og så den halvfyldt 

vinflaske, der var hendes, og nogle glas. Hun lod det stå og lagde sin mobil på bordet. Hun 

gik på badeværelset og skiftede sin tampon og gik i seng nøgen. 

 

På et tidspunkt kunne hun mærke, at der var nogen bag hende i sengen og nogen, der rørte 

ved hende. Hun troede, at hun drømte og prøvede at vække sig selv. Hun har haft den slags 

drømme før. Det blev voldsommere, og han tog fat i hende. Han stak sit lem ind i hende bagfra 

og tog fat i hendes hår og hoved, så hun ikke kunne kigge tilbage. Han kravlede over hende 

og tog hendes hoved ned mod hans lem. Det gik op for hende, at det ikke var en drøm. Der 

kørte en masse tanker i hendes hoved. Hun var overbevist om, at han havde haft en nøgle. 

Hun tænkte, hvad hun skulle gøre og på sin datter. Da hun fandt ud af, at det ikke var en drøm 

var hendes hoved nede ved hans lem. Hun prøvede at slappe af, for at ikke at gøre det hele 

værre, hvad hun var bange for. Hun prøvede at tage det med ro. Hun vidste ikke, hvem det 

var. Hun havde ingen ide om det. Hun havde ikke haft kontakt med nogen mænd op til det 

skete. Hun satte sig op og kiggede på ham. Han slap hende, og han lagde sig ned. Hun så på 

ham og spurgte, hvem han var på grønlandsk, og om hvordan han kom ind. Han spurgte, hvad 

mener du og sagde, at de var kommet dertil sammen efter en efterfest. Hun sagde nej, og at 

hun ikke havde været til nogen efterfest. Han sagde, at han havde set hende i byen. Hun 

spurgte om hans navn. Han sagde sit fornavn, og hun spurgte om hans efternavn, som han så 

oplyste. Hun prøvede at huske hans navn. Da hun spurgte hvad han lavede sagde han, at han 

var politibetjent. Hun bad ham gå. Tankerne kørte rundt i hendes hoved. Han sagde okay. Han 

steg ud af sengen og begyndte at lede efter sit tøj. Hun så sin tampon på gulvet sammen med 

hendes tøj. Hans underbukser lå i fodenden af sengen. Han sagde, at det var hans. Han ledte 

også efter sit andet tøj på den anden side af senge. Han tog underbukserne på og gik ud af 
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værelset og gik videre ud i lejligheden. Hun tog dynen om sig og gik efter for at sikre, at han 

gik helt ud af lejligheden. Han tog sine sko på i entreen. Hun spurgte, hvor han boede. Han-

sagde 330 - og et eller andet, og at han lige var flyttet ind. Hun låste døren indefra og begyndte 

at ryste vildt meget. Hun så sin mobil på bordet og prøvede at huske nummeret til politiet, 

som hun kender fra sit arbejde. Hun forsøgte flere gange. Til sidst huskede hun nummeret og 

fik fat i politiet. De sagde, at hun ikke måtte gå i bad. De kom efter ca. 20 minutter. Hun 

fortalte, hvad der var sket, og at gerningsmanden havde sagt, at han var fra politiet. De blev 

overraskede. Hun sagde, at han hed T og boede i bygningen i nr. 300-og og et eller andet. De 

ene betjent begyndte derefter at ringe rundt.  

 

Tiltalte havde kun underbukser og sko på. Skoene var sorte i læder, tror hun nok. De var sorte 

eller sortbrune.  

 

Hun hørte ikke noget fra gangen, da hun gik i seng, da hun kom hjem.  

 

Tiltalte sagde først, at de var taget hjem med en taxa sammen. 

 

Hendes tampon lå på gulvet. Hun ved ikke, hvordan det er sket, men han må have taget den 

ud. Hun husker det ikke helt, men han tog den vist ud. Han havde sin finger foran, før han 

stak sit lem ind i hendes skede. Det er hun sikker på. Hun har ikke selv taget den ud. 

 

Foreholdt at tiltalte har forklaret, at hun spurgte ham på grønlandsk ”hvad er det nu, du hed-

der?”, forklarede vidnet, at det ikke var sådan, hun spurgte. Hun havde aldrig mødt ham før.  

 

Hun ryger, men ikke indenfor. Hun ryger på altanen, ikke nedenfor, med mindre hun er på 

vej et sted hen. Hun står ikke og ryger nede ved indgangen. 

 

Udspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at hun var lettere beruset, da hun kom hjem fra 

byen. 

 

Køkken og stue er i et i lejligheden. Man skal forbi det, for at komme ind til soveværelset. 

Hun lukker ikke døren til soveværelset, når hun sover. Den var heller ikke lukket den nat. 

 

Hun vågnede, da tiltalte lå bag hende og tog fat på hendes side og bryst og befølte hende. 

Bagefter tog han fat i hendes hoved og hår og med den anden hånd ved hendes skede. Hun 

kunne ikke kigge bagud. Hun halvsov da og var ikke sig selv, da hun mærkede hans hænder. 

Hun troede, at hun drømte. Foreholdt bilag D-1-2, side 5, 3. afsnit fra 12. linje, forklarede 

vidnet, at han det foregik som forklaret. Hun lå på venstre side, og han skubbede hende om 

på ryggen og kravlede om på den anden side af hende og tog fat i hendes hår og hoved og 
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skubbede det ned mod hans lem. Han lå halvt ned. Han sagde ikke noget, før hun spurgte 

hvem han var. Da han tog fat i hendes hår, blev det voldsommere. Hun kunne ikke bevæge 

hovedet. Også da han skubbede hende op og tog fat i hendes hoved og hår blev det voldsom-

mere. Hun gjorde modstand, da hun blev klar over, at det ikke var en drøm. Hun tog sine 

hænder på hans lår og mave og ville ikke længere ned. Han holdt stadig fat i hendes hoved, 

og slap hende først, da hun slappede af.  

 

Hun fosøgte at forholde sig rolig. Det kom som tanker til hende. Hun ville ikke gøre det værre 

end det var. Det hele gik meget hurtigt, og hun tænkte en masse tanker om, hvad hun skulle 

gøre, og hvordan hun skulle finde ud af, hvem han var. Derfor gjorde hun, som hun gjorde. 

 

Hun spurgte på danske, hvordan han var kommet ind. Det var efter, at hun havde spurgt ”ki-

naavit?” 

 

Hun var rolig, indtil han var ude af døren. Tiltalte havde intet i hænderne, da han gik. Han 

havde kun underbukser og sko på, da han gik. Politiet ledte også efter hans øvrige tøj, da de 

kom, men der var ikke noget.  

 

Hun smed tamponen i toilettet, da hun havde ringet til politiet. En af politibetjentene så den 

ligge der.  

 

Da hun fik fat i politiet, rystede hun og var meget påvirket af det skete. Hun husker ikke, hvad 

hun præcist sagde i telefonen. Det blev sagt, at hun ikke måtte gå i bad. Hun tog dynen om 

sig, da betjenten også havde sagt, at hun ikke skulle gøre noget. 

 

Foreholdt bilag D-1-2, side 9, 2. afsnit, forklarede vidnet, at den afhørende betjent sagde, at 

tiltalte havde forklaret, at han havde været på […]. 

 

V3 har supplerende forklaret, at han kan vedstå sin forklaring fra kredsretten. Han så ikke 

tiltalte i byen den aften. Forholdt oplysninger om telefonkontakt i bilag H-8 forklarede vidnet, 

at han talt med sin søster en enkelt gang. Han kan ikke huske, hvor mange gange søsteren 

kontaktede ham via telefonen. Hans telefon var på lydløs. Hun ringede på et tidspunkt og 

sagde, at hun var på vej. De gik derefter over mod mødestedet. 

 

Udspurgt af forsvareren forklarede vidnet, at han var fuld. Han var en smule beruset.  

 

De stod lang tiden ved Lones dør, hvor de ikke kunne komme ind. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 
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Også efter bevisførelsen for landsretten findes det med den i kredsrettens dom anførte be-

grundelse bevist, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2 og § 96, nr. 1. 1. 

 

Af de af kredsretten anførte grunde findes foranstaltningen passende udmålt. 

 

Godtgørelsen bør efter det oplyste og som anført af kredsretten fastsættes til 60.000 kr. 

 

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

 

Sermersooq Kredsrets dom af 9. juli 2018 stadfæstes. 

 

Sagens omkostninger betales af statskassen. 

 

 

Vivi Sønderskov Møller  

 

 

Nuutsinneqarnerata eqqortuunera uppernarsarneqarpoq. 

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIA, ulloq 20. september 2018  

 

Udskriftens rigtighed bekræftes. 

GRØNLANDS LANDSRET, den 20. september 2018  

 

Katrine Eliassen Lyberth 


