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 FOR  
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Sul.nr. K 044/20 

  

Unnerluussisussaatitaasut  

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq ulloq […] 2000 

Advokat Gedion Jeremiassen  

 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfia ulloq 11. de-

cember 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. QAA-1466-2019).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

atuuttussanngortinneqassasoq. 

 

Unnerluuussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq unnerluutigineqartoq P mitagaanera-

nut  50.000 kr.-inik akiliissasoq.   

 

U suliami pisimasuni 12, 13 aamma14-imi pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq 

sinnerinilu sakkukillisaaffigineqarnissamik. 

  

U akerliliiffigivaa mitagaanermut ajunngitsorsiassat 30.000 kr.-iniit 50.000 kr.-inut qaffaaf-

figineqarnerat piumasaqaatigalugu mitagaanermut pinngitsuutitaanissaq. 
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Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit. 

 

Suliamut ilassutitut paasissutissiineq 

Unnerluutigineqartoq siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuuvoq assingusumik piner-

luuteqarnermut, kingulleq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit eqqartuussut ulloq 5. juni 2018-

imi, arlaleriarluni tillinniarnerit, iserterluni tillinniarnerit, angerlarsimaffimmi eqqissiviilli-

ortitsineq aamma tillitanik atuineq eqqartuunneqarluni ulluni 90-ni pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni kiisalu Pinerluttunik Isumaginnittoqarfim-

mit ukiuni marlunni nakkutigisassanngortinneqarluni.  

 

Eqqartuussisoqarfik Sermersuup eqqartuussutaa 23. novemer 2016-imeersumi unnerluutigi-

neqartoq eqqartuunneqarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi unioqqutitsinerit 38-it, tassunga 

ilaallutik tillinniarnerit arlallit, iserterluni tillinniarnerit aamma iserteriaraluarnerit, pisortallu 

oqartussaatitaannik narrunaarsaarineq.  

 

Unnerluutigineqartoq inuttut atugarisani pillugit nassuiaavoq 2018-imi Ilulissani angerlarser-

fimaffeqanngitsuusimalluni. Anaanamini najugaqarsimavoq. Nuuliarsimavoq atuipilunner-

mut katsorsagaajartorluni. Katsorsaagaanini unitsissimavaa. Ukiut marlut matuma siornatigut 

18-inik ukioqalerpoq. September 2019-imili tigummigallagaaqqavoq. Aalisarneq nuanna-

risarivaa. Eqqaamanngilaa qanoq sivisutigisumik aalisarsimanerluni.  

 

U tigummiagallagaaqqalerpoq ulloq 6. september 2019-imili.  

 

Nassuiaatit 

U aamma ilisimannittut P, I1 siullermeeriffiusumik nassuiaateqarnermissut pingaarnertigut 

nunatta eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarput. Taamatullu aamma I2 nassuiaatinneqar-

luni. 

  

U pisimasoq 12-imut nassuiaavoq, X1 støvlet tillissimagai. Nammineq naameeqqaarsimaga-

luarpoq, naggataatigut ilaaginnarsimalluni. X1 støvlet blok 15-ip imaluunniit blok 17-ip 

eqqaani toqqorpai. Støvlet biilit tunuani nassatanut ilitsivimmiipput. Biilini issialluni støvlet 

takuvai. Eqqaamanngilai støvlet Adidassiunersut imaluunniit Nikeunersut. Støvlet takugami-

git qanoq iliuuseqanngilaq. Blok 15-ip imaluunniit blok 17-ip eqqaani X1 biiliniit niusaqar-

poq. Nammineq ilaanngilaq X1 toqqorsiffigiartugaanut. Sumerpiaanersoq takunngilaa. Biili-

nik ingerlaqqipput. Nammineq ilaasuuvoq. Politiit naammattoorpaat taakkua Aqqusinersuar-

mut ingerlasut. X1 sullorsuup tungaanukarluni kussinermut nakkarpoq. Marluullutik qimaa-
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pput, unnerluutigineqartorli tigusarineqarpoq. Politiit tusaavai biilimi aquttoq nassaarisin-

naannginneraraat. Tigusarineqarami qungatsimigut naqinneqarpoq sukangasoorujussuarnillu 

håndjernilerneqarluni. Tigusarineqarnerminut atatillugu anniartinneqarpoq. Politeeqarfi-

liaanneqarpoq. X1 støvlet tigugai takugamiuk eqqarsarpoq X1 tuniniarnerai immaqaluunniit 

tigummiinnarniarai. X1 støvlet tigugamigit imminut oqaaseqanngilaq. Nammineerluni støvlet 

attornikuunngilai.  

 

Pisimasoq 13-imut unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, unnuaq taanna pineqartoq arnanik 

anaanaminut angerlaassisimalluni. Eqqaamanngilaa qassinut anaanaminut angerlarnerluni. 

Imingaatsiarnikuuvoq. Eqqaamavaa arnamik angerlaassilluni, taavalu silaarussimalluni. Pisi-

masoq pillugu anaanani oqaloqatiginikuuvaa, kisianni immaqa aatsaat ullut 3-4-t qaangiun-

nerani tamanna pivoq. Arnaata qanoq pisoqarsimaneranik oqaluttuuppaa. Qanorpiaq 

pisoqarsimaneranik oqaluttuanngilaq. Aatsaalu killisiorneqarami paasisimavaa qanoq 

pisoqarsimanera. Imminut kamaateqaaq, kanngusunnaralugulu. Silaarukkami aatsaat aqagu-

ani silattoqqippoq. Silattorpoq anaanami illuaniilluni.  

  

Pisimasoq 14-imut unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, aalakoorsimalluni. Eqqaamanngilaa I2 

takusimanerlugu. Unnuaq taanna eqqaamasaqanngilaq.  

 

P ilassutitut nassuiaateqarpoq, nakorsamiit misissorneqarnikuunngilaq, kisianni sinnerini 

eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni oqaatigineqartutut pisoqarpoq. Taamanikkut nammi-

neq U anaanaani najugaqarpoq. Sapaatit akunneri marluk najugaqarfiginikuuvaa. U inuttut 

nammineq ilisarisimasarinngilaa, kisiannili takunikuullugu matuersaatit tunniukkamigit 

aamma sulilluni asooraangaami takusarnikuullugu.  

 

Naapertuinngitsuliorfigitinnera pivoq unnuami 02.30 nammineq sinilersimalluni. Itis-

sutigivaa matu ammartoq inullu isertoq. Qasugamilu sequnngeqqippoq. Matu ammaqqikka-

miuk takuvaa angut tamataqanngitsoq. Imigassarsunnerpoq. Ineeraq anginngilaq, taannalu 

madrassimi saarpiannguani nikorfavoq. Nammineq natermi madrassimi innangavoq. Im-

miniit miiterip missaannik ungasitsigivoq. Namminerlu paatsuungagami aperivaa tammarta-

jaarnersoq. Aperivaa kinaanersoq, U oqarpoq namminiunerarluni. Madraasip eqqaanut innar-

poq. Namminerlu aperivaa sunersoq ingerlaqqullugulu. Oqarfigivaanilu atoqatigerusunnerar-

lugu. Naameerpaa oqarlunilu atoqatigerusunnagu. Pilerisorujussuuvoq oqarlunilu atoqatige-

rusullugu, oqarlunilu Nuummiikkamili atoqateqarsimanani. Sukannernerusumik naameerpaa, 

akivorlu ajunngilaq. Oqarporlu timaa isiginnaarusullugu. Qipiatalu qaavanut innarniarsariler-

luni. Namminerlu ajappaa nikuillunilu qipimmik asseqqalluni. Taassuma qipik nusuppaa, 

namminerlu mobilini natermut nakkarpoq. Truusii nusuppai aserorlugit. Tassanngaaniit nam-

mineq eqqaamasaruppoq. Timersuutinik iviangequteqarpoq. Taassumalu truusini aserorpai. 

Eqqaamasaata tullia tassaavoq natermi nalalluni nammattakkami qaavani. U qallersimavaa 
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usunilu imminut mangunniarsaralugu. Assani atorlugit usuni mangunniarsarivaa. Ajattarnia-

rsarigaluarpaa kisianni oqimaappallaarluni. Tunniutiinnarusunnginnami issuginngikkunigit 

usua tiguvaa, taavalu tassani usuni iperarpaa. Taava kingornatigut itiatigut oqaasaatigullu at-

tuavaa. Annernartumik. Assani atorlugit naqittaallugu. Nilliaatigaluni sakkortunerusumik 

usua tiguvaa. Aamma qungasiatigut tiguvaa. Peerniarsarineralu iperarpaa. Tuaviortorujus-

suulluni ineeqqamiit anivoq. Utsuisa nalaatigut attuuaneqarpoq, taavalu itiata nalaatigut na-

qittaanneqarluni. Naluvaa inussani mangullugit iluatsinneraa, kisianni annernarpoq. Sinittar-

fimmini igalaaq ammarpaa eqqissisimaniarsaraluni. Pigisani poortorpai. Namminerlu matup 

eqqaaniippoq annilaangagigamiuk isernialeqqinnissaa. Naluvaa qanoq sivisutigisoq qaangi-

ussimanersoq matukkut kasuttortoqarmat. Matu matoqqatiinnarpaa, tusaasinnaavaalu 

qimaguteqqippaluttoq. Tusaasinnaavaa U I1 arnat marluk eqqartorpalukkaat. Atisalersoriar-

luni SMS-ikkut I1 allappoq, taassumalu neqeroorfigivaa taassuma ineeraani tukkusinnaasoq. 

I1 oqaluttuarpoq U peroriartornera imaannaasimanngitsoq, nalullugulu qanoq iliorfigisinnaa-

nerlugu. Aamma eqqaavai arnat marluk, ilaatigullu arnap aappaa illup iluaniittoq truuseqarsi-

manngitsoq. Nammineerluni arnat taakkua takunngilai.  

 

 

I1 ilassutitut nassuiaavoq, P suleqatiginikuullugu. P qaammat ataaseq immini najugaqar-

nikuuvoq. Sinililiivilluni nipiliorpaluttumik tusaasaqalersimavoq. Nipit tusaasai iikka-

minngaaneersuupput. Naluvaa iikkakkut kasuttortoqarnersoq. Nilliarpaluttoqarpoq ”tassa”, 

taavalu taanna uneqquserpalulluni. P taamatut oqarluttoq. Anillapoq alakkarlugit. Matukkut 

kasuttorpoq, taamaalineranilu ineeqqamiit ernera anillappoq. Ernera atisaqanngilaq. Oqarfi-

givaanilu atoqateqarsimasussaagaluarluni. Namminerlu annilaangagami ineeqqaminut iser-

poq. P SMS-erpoq allallunilu piumaguni nammineq ineeqqamini tukkusinnaasoq. Sivisuumik 

ernini najugaqatiginikuunngilaa, aamma nalunngilaa ilaannikkooriarluni kamaleraangami 

sakkortoorujussuarmik pissuseqartartoq. 10-15 minutsit qaangiunneratigut P akivoq, eqqis-

sisalaariarluni ineeraani tukkuffigerusullugu.  

 

Namminerlu eqqarsaatigivaa P ilagippani susoqarnavianngitsoq. P ilisimannittoq iserfigivaa 

madraasini nassarlugu. Misigissusileralutik oqaloqatigiipput. Qanoq pisoqarsimaneranik P 

oqaluttuuppaani. P oqaluttuarfigivaani truusini kivilerneqarsimasut, taamatullu pineqar-

nikuusimagami tamatuma kingunerisaanik utersaarsimalluni. Aamma oqaluttuuppaani immi-

nut illersorniarluni U qungasersisimallugu. P ilisimannittup ineeraanut iserami eqqissi-

simavoq. P oqaluttuarpoq meeraanerminut utersaarsimalluni, tassangaaniiillu misilittaga-

ralugu nukimi atornissai. Suli P iserfiginngikkaani ilisimannittoq silami pujortarsimavoq, tas-

sani U anillassimavoq. Qanoq pisoqarsimaneranik oqaluttuuppaa. U upperisimanngikkalu-

arpaa, isumaqarluni sallusoq. Oqaluttuuppaa P inaaniit tusaasaqarsinnaasimalluni, P inaaniit 

anillakkami tamataqarsimanngitsoq. Immaqa nalunaaquttap akunnerata affaa qaangiuttoq P 



 5 

nammineq ineeqqaminut iserpoq, tamannali pitinnagu silami U pujortaqatigisimavaa. U 

oqarsimavoq sianigisaqarani.  

 

 

I2 nassuiaavoq najugaq Radioqarfiup Aqq. B-[…] meeqqat angerlarsimaffiannit pigi-

neqartoq. Siunnerusukkut meeqqat angerlarsimaffianni najugaqarnikuuvoq. Eqqaamavaa 

tamatuma nalaani eqqumalluni. Ineeqqamilu silataani nipimik tusaasaqalersimavoq. Filmik-

kani unikaallatsissimavaa takuniarlugu nipi suminngaaneernersoq. Takuvaa U silataaniittoq. 

Aperivaa sulerinersoq ingerlaqqullugulu. Eqqaamanngilaa U qanoq akinersoq, kisiannili 

eqqaamavaa U oqartoq cigaretsissarsiornerarluni. Naluvaa taanna sunersoq aamma naluvaa 

aalakoornersoq. Oqaluuppaa. Matukkut anisippaa matulu parnaarlugu. Naluvaa sukkut U 

isersimanersoq. Altaniusaq igalaaqarpoq, taannalu ammavoq, ilimagivaa tassaanngaaneersi-

manissaa. U assiliniarsarigaluarpaa, asserli atorsinnaanngilaq. Eqqaamanngilaa qanga neri-

sassat natermiittut assilinerlugit. Assillu kiilerimeersuussorivai. Nukaataanngikkuni asaasup 

taakkua nassaarivai. Nerisassat illup silataaniipput. Siusinnerusukkut takusaqarnikuunngilaq 

qerititsiviup qaavani nerisassaqarsimanersoq. U takunngilaa tigusisoq imaluunniit tigusinia-

rsarisoq. Taamaallaat U takuvaa toqqortoq. Naluvaa qanga asaasoq takkussimanersoq. Im-

maqa nal. 12-ip missaani. Sulisuugunarpoq nerisassanik nassaartoq.  

 

 

Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutaa inerniliineralu 

U Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit eqqartuunneqarpoq ulloq 11. december 2019 pisuutin-

neqarluni unioqqutitsinernut pinerluttulerinermi inatsimmi § 102, tak. ilaatigut § 12, § 113, § 

77, imm. 1, nr. 1, tak. § 12, § 111, § 114 kiisalu § 103 pisimasunut 12-inut agguataakkanut. 

Unnerluutigineqartoq pinngitsuutinneqarpoq suliami pisimasoq 6 aamma 9-mi pinngitsaali-

inermut aamma tillinnermut, taakkualu suliareqqitassanngortinneqanngillat. 

Taamaallat suliami 12, 13 aamma 14 pinngitsuutinneqarnissamik suliareqqitassanngortin-

neqarlutik. Pisimasut sinnerini sakkukillisaaffigineqarnissamik suliareqqitassanngortinneqar-

put.  

 

Pisimasoq 12 

U pisuunnginnerarpoq nassuiaallunilu nammiunngitsoq, kisiannili X1 arsaassutit tigusimagai 

biilit ilitsivianiit blok 15 aamma 17-ip akornanullu ilillugit.  

 

Nunattali eqqartuussisuuneqarfiata isumaqarpoq unnerluutigineqartup X1 peqatigalugu tillin-

niarnermi pisuusoq, unnerluussissummi piumasaqaatigineqartutut. Tamatumani eqqartuus-

sisuuneqarfiup pingaartissimavaa unnerluutigineqartoq biilimi tillitami ilaasuusimammat, 

qanorlu iliuuseqarsimanani tillinnerup unitsinniarnissaanut, aammalu nalusimanngikkaa X1 

arsaassutit biilit ilitsivianniit peerai.  
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Tillinniarnermut atatillugu pissarsiaqarsimannginnera, aammalu ilisimasaqannginnera 

kingorna arsaassutit suneqarsimanerinik allatut inerniliissutaasinnaanngilaq.  

 

Pisimasoq 13 

P qularnaatsumik assortorneqarsinnaanngitsumillu nassuiaatigisaa tunngavigalugu, 

eqqartuussisunit uppernarsineqarpoq, unnerluutigineqartoq pisuusoq pinngitsaaleeriarsima-

nermut. Taamaalilluni eqqartuussisuuneqarfimmit tunngavigineqarpoq unnerluutigineqartoq 

tamataqarani P ineeraanut isersimasoq, tassanilu truusii nusullugit aserorsimallugit nater-

mullu ajassimallugu, tassani usuni utsuinut itianullu mangunniaatigalugu.  

Taamatullu aamma eqqartuussisuuneqarfimmit tunngavigineqarluni pinngitsaaleeriarneq 

taamaallaat pinngitsoortinneqarmat P akiuutipiloorsimaneratigut. 

 

 

P nassuiaataa ikorfartorneqarpoq I1 nassuiaataanit, taanna nassuiaammat P ineeraaniit nipili-

orpaluttumik tusaasimanera, aamma U P ineeraaniit tamataqarani anillassimasoq oqarsimal-

lunilu P atoqatigisussaasimagaluarlugu.  

Uppernarsineqarpoq unnerluutigineqartoq pisuusoq pinngitsaaleeriarnermut, tak. pinerluttu-

lerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 1, tak. § 12.  

 

Pisimasoq 14 

Eqqartuussisuuneqarfimmit uppernarsineqarpoq unnerluutigineqartoq pisussaanani illumut 

Radioqarfiup Aqq. B-[…]-imut isersimasoq. Eqqartuussisuuneqarfimmit pingaartinneqarpoq 

I2 nassuiaataa, tassa unnerluutigineqartoq unnuami nammineq ineeqqami silataaniissimasoq, 

aammalu unnerluutigineqartup nassuiaataa, sooq taamaaniissimanerluni, tassa cigaretsimik 

ujarlersimanerarluni. Eqqartuussisuuneqarfimmit pingaartinneqarpoq unnerluutigineqartup 

oqaatigimmagu altanikkut illumut isersimalluni.  

 

Unnerluutigineqartup misiarneratigut eqqartuussisuuneqarfimmut uppernarsineqanngilaq un-

nerluutigineqartup tillinniarnermi pisuunera. Eqqartuussisuuneqarfimmit pingaartinneqarluni 

qularnaatsumik oqaatigineqarsinnaannginnera qanga qerisut nassaarineqarsimaneri, taama-

tullu aamma qularnartoqartinneqarluni kia taakkua qerititsivimmiit qaqissimanerai imaluun-

niit kia nassaarisimanerai.  

 

Tamanna tunngavigalugu eqqornerpaatinneqarpoq pisimasup pinerluttulerinermi inatsimmi § 

96-inngortinneqarnissaa.  

 

Pineqaatissiissutip aalajangersarneqarnerani annertuumik pingaartinneqarpoq suliami ma-

tumani pisimasut aqqaneq marluk pineqarmata eqqartuussaassutissat, unnerluutigineqartorlu 
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siusinnerusukkut assingusumik pinerluuteqarsimanermut pineqaatissinneqarnikuunikuulluni 

annikigisassaanngitsuni, uani pineqarpoq uteqqiilluni iliuuseqaqqinneq unnerluutigineqartoq 

kingullermik eqqartuussuteqarfigineqarsimammat ulloq 5. juni 2018-imi.  

 

Pinerluutip peqqarniissusia isiginiarneqarluni, pingaartumik peqqarniitsumik pinngitsaaleeri-

arneq, aammalu tillinniarnerit amerlassusii eqqartuussisoqarfiup pineqaatissiissummik si-

visussususiliinera atuuttussanngortinneqarpoq.  

 

Mitagaanermi ajunngitsorsiassat 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq atuuttussanngortitsisoqarnissaanik isi-

giniarneqarluni akerlianik piffissaagallartillugu suliareqqitassanngortitsisoqarsimannginnera. 

 

Suliareqqitassanngortitsinermi pineqarmata eqqartuussutip pinerluttulerinertaa aammalu inu-

innaat eqqartuussisulersuussinerat, aammalu unnerluussissussaatitaasut eqqartuussutip inu-

iannaat eqqartuussisulersornertaanut akuerineqarsimanngimmata suliareqqitassanngortitsi-

nissaminnut, unnerluussisussaatitaasut qaffaasinnaasimanngillat mitagaanermut ajunngitsor-

siassat qaffanneqarnissaannut.  

 

Tamanna tunngavigalugu eqqartuussisoqarfiup aalajangigaa P mitagaaneranut ajunngitsorsi-

assat 30.000 kr.-it atuuttussanngortinneqarput.  

 

Qulaani oqaatigineqartutut allannguuserlugu eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttus-

sanngortinneqarpoq. 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq imatut allannguuserlugu, 

pisimasoq 14 pinerluttulerinermi inatsimmi § 96-inngortinneqarluni.  

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

***  

 

D O M 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 29. maj 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 044/20 

  



 8 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 2000 

Advokat Gedion Jeremiassen  

 

Qaasuitsoq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 11. december 2019 (kredsrettens sagl.nr. 

QAA-1466-2019).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet. 

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om tortgodtgørelse til F på 50.000 kr.   

 

T har påstået frifindelse i sagens forhold 12, 13 og 14 og i øvrigt formildelse. 

  

T har protesteret mod, at tortgodtgørelsen påstås forhøjet fra 30.000 til 50.000 kr. og har på-

stået frifindelse for påstanden om tort.  

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Tiltalte er tidligere foranstaltet for lige artet kriminalitet, og senest ved Qaasuitsoq Kredsrets 

dom af 5. juni 2018, hvor han for flere tilfælde af tyveri, indbrud, husfredskrænkelse og brugs-

tyveri blev idømt 90 dages anbringelse i anstalt samt tilsyn af Kriminalforsorgen i 2 år.  

 

Ved Sermersooq Kredsrets dom af 23. november 2016 blev tiltalte dømt for 38 overtrædelser 

af kriminalloven, herunder adskillige tilfælde af tyveri, indbrud samt forsøg herpå, og kræn-

kelse af offentlig myndighed.    

 

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han har været hjemløs i Ilulissat i 2018. 

Han boede hos sin mor. Han tog til Nuuk for at komme i misbrugsbehandling. Han stoppede 

med sin behandling. Han fyldte 18 for 2 år siden. Han har været tilbageholdt siden september 

2019. Han er glad for fiskeri. Han husker ikke, hvor længe han har fisket.  

 

T har været tilbageholdt siden den 6. september 2019.  

 

Forklaringer 
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T og vidnerne F, V1 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans. Der er 

endvidere afgivet forklaring af V2.  

 

T har supplerende forklaret til forhold 12, at det var X1, der stjal støvlerne. Han sagde oprin-

deligt nej, men tog med alligevel. X1 gemte støvlerne ved blok 15 eller 17. Støvlerne lå i 

bagagerummet på bilen. Han så støvlerne, da han sad i bilen. Han husker ikke, om det var 

Adidas eller Nike støvler. Han gjorde ikke noget, da han så støvlerne. Det var enten ved blok 

15 eller 17, at X1 tog noget ud af bilen. Han gik ikke med hen til det sted, hvor X1 gemte 

støvlerne. Han så ikke præcist, hvor det var. De kørte videre. Han var med som passager. De 

mødte politiet, der dog kørte videre mod Aqqusinersuaq. X1 kørte mod tunnelen og kørte i 

grøften. De flygtede begge to, men tiltalte blev anholdt. Han hørte, at politiet ikke kunne finde 

føreren. Da han blev anholdt, blev han trykket omkring halsen og fik meget stramme håndjern 

på. Han blev påført mange smerter under anholdelsen. Han blev kørt til politistationen. Da 

han så X1 tage støvlerne tænkte han på, om X1 mon ville sælge dem eller beholde dem. X1 

sagde ikke noget til ham, da han tog støvlerne. Han har ikke selv rørt ved støvlerne.  

 

Til forhold 13 har tiltalte forklaret, at han tog nogle kvinder med hjem til sin mor den pågæl-

dende nat. Han husker ikke, hvornår han kom hjem til sin mor. Han havde fået en del at drikke. 

Han husker, at han havde en kvinde med hjem, og derefter fik han blackout. Han har talt med 

sin mor om episoden, men det var vist først 3-4 dage senere. Hans mor fortalte ham, hvad der 

var sket. Hun fortalte ikke, hvad der nøjagtigt var sket. Det var først, da han blev afhørt, at 

han fandt ud af, hvad der var sket. Han er vred på sig selv, for han synes det er flovt. Efter 

han fik blackout kom han først til sig selv igen dagen efter. Han var i sin mors hus, da han 

kom til sig selv.  

 

Vedrørende forhold 14 har tiltalte forklaret, at han var beruset. Han husker ikke, om han så 

V2. Han husker ikke noget fra den nat.  

  

F har supplerende forklaret, at hun ikke blevet undersøgt af lægen, som det ellers fremgår af 

kredsrettens retsbog. Hun boede på daværende tidspunkt hos T mor. Der havde hun boet i 2 

uger. Hun kendte ikke T personligt, men havde set ham når hun afleverede nøgler, når hun 

fik fri fra arbejde.  

 

Overgrebet skete omkring kl. 02.30, og hun var faldet i søvn. Hun vågnede ved at døren gik 

op, og en person kom ind. Hun lukkede øjnene fordi hun var træt. Da hun åbnede døren igen, 

så hun, at manden var nøgen. Han lugtede af alkohol. Værelset er ikke så stort, og han stod 

lige ved siden af hendes madras. Hun lå på gulvet på en madras. Han stod kun en meter fra 

hende. Hun var lidt forvirret, og hun spurgte ham, om han var faret vild. Hun spurgte hvem 

han var, og T fortalte hende, at det var ham. Han lagde sig ved siden af madrassen. Hun 
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spurgte ham, hvad han havde gang i, og bad ham om at gå. Han sagde til hende, at han gerne 

ville have samleje med hende. Hun sagde nej, og sagde, at hun ikke ville dyrke sex. Han var 

meget ivrig og sagde, at han gerne ville have sex med hende, og at han ikke havde haft sex 

siden han havde været i Nuuk. Han var meget tæt på hende. Hun sagde fra over for ham mere 

strengt, hvortil han svarede ok. Han sagde, at han gerne ville kigge på hendes krop. Han be-

gyndte at lægge sig oven på hendes dyne. Hun skubbede til ham og rejste sig op, mens hun 

holdt dynen om sig. Han trak dynen af hende, hvorefter hendes mobil faldt ned fra dynen. 

Han rev hendes trusser i stykker. Derfra husker hun ikke mere. Hun havde også en sports bh 

på. Han rev hendes trusser i stykker.  

 

Det næste hun huskede var, at hun lå på gulvet oven på sin rygsæk. T lå oven på hende og 

forsøgte at føre sin pik ind i hende. Hun kunne mærke, at han forsøgte at trænge ind i hende. 

Han forsøgte med sine hænder at føre sin penis ind i hende. Hun prøvede at skubbe ham væk, 

men han var for tung. Hun nægtede at give op, og hun tog fat om hans nosser eller hans penis, 

og så gav han slip på sin penis. Han rørte efterfølgende hende ved hendes anus og hendes 

klitoris. Det gjorde ondt. Han prikkede til hende med sine hænder. Hun tog hårdere fat om 

hans penis, mens hun råbte. Hun tog også fat om hans hals. Han prøvede at komme væk, 

hvorefter hun slap ham. Han gik meget hurtigt ud af værelset. Han rørte hende omkring hen-

des vagina, og trykkede omkring hendes anus. Hun ved ikke, om det lykkedes ham at få sine 

fingre ind i hende, men det gjorde ondt. Hun åbnede vinduet i soveværelset og forsøgte at 

forholde sig i ro. Hun pakkede sin ting sammen. Hun stod ved døren, idet hun frygtede, at han 

ville forsøge at komme ind igen. Hun ved ikke, hvor lang tid der gik inden der var en, der 

bankede på døren. Hun holdt døren lukket, og hun hørte, at vedkommende gik. Hun hørte, at 

T og V1 talte om to kvinder. Hun tog sit tøj på, og derefter skrev V1 en SMS til hende og 

tilbød, at hun kunne overnatte på hendes værelse. V1 fortalte, at T havde haft en hård opvækst, 

og at hun ikke vidste, hvad hun skulle gøre ved ham. Hun nævnte også to kvinder, bl.a., at 

den ene kvinde, der også befandt sig i huset, ikke havde nogen trusser på. Hun så ikke selv 

kvinderne.  

 

V1 har supplerende forklaret, at F1 er en tidligere arbejdskollega til hende. F1 boede hos 

hende i en måned. Hun var ved at falde i søvn, da hun hørte noget larm. Hun hørte lyde, der 

kom fra væggen. Hun ved ikke, om der blev banket på væggen. Der var en, der råbte ”tassa”, 

hvorefter vedkommende formanede en anden til at stoppe. Det var F, der sagde noget. Hun 

gik ud for at kigge til dem. Hun bankede på døren og i samme øjeblik kom hendes søn ud fra 

værelset. Lyset var slukket. Hendes søn var nøgen. Han sagde til hende, at han ellers skulle 

have haft samleje. Hun gik efterfølgende ind på sit eget værelse, fordi hun var bange. Hun 

sendte en SMS til F og skrev, at hun gerne måtte overnatte på hendes soveværelse. Hun har 

ikke boet sammen med sin søn i lang tid, og hun ved, at han af og til har en voldsom opførsel, 
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når han bliver vred. F svarede 10-15 minutter senere, at hun lige skulle falde til ro, men at 

hun gerne ville overnatte på hendes værelse.  

 

Hun havde i tankerne, at der ikke ville ske noget med F, hvis hun var sammen med hende. F 

kom ind til vidnet medbringende sin madras. De talte meget om følelser begge to. F fortalte 

hende om, hvad der var sket. F fortalte hende, at hendes trusser var blevet trukket ned, og at 

hun havde fået sådan en behandling, der medførte, at hun fik en form for blackout. Hun for-

talte også, at hun prøvede at beskytte sig selv ved at tage fat om T hals. Da F kom ind på 

vidnets værelse var hun rolig. F fortalte, at hun havde fået flashbacks til sin barndom, og at 

hun derfra havde erfaring med at bruge sin kræfter. Inden F kom ind til hende, stod vidnet 

uden for og røg, da T kom ud til hende. Hun fortalte ham om, hvad der var sket. Han troede 

ikke på hende, og han troede, at hun løj. Hun fortalte ham, at hun havde kunnet høre noget 

fra F værelse, og at han kom ud fra F værelse helt nøgen. Der gik måske en halv time inden 

F kom ind til hende, og det var inden da, at hun havde røget uden for sammen med T. T 

forklarede hende, at han ikke vidste noget. 

 

V2 har forklaret, at adressen Radioqarfiup Aqq. B-[…] tilhører børnehjemmet. Han har tidli-

gere boet på børnehjemmet. Han kan huske, at han var vågen på det pågældende tidspunkt. 

Han hørte nogle lyde lige uden for sit værelse. Han satte sin film på pause, og gik ud for at se 

hvor lyden var. Han så, at det var T, der stod uden for. Han spurgte T hvad han lavede, og bad 

ham om at gå. Han husker ikke, hvad T svarede, men han husker, at T sagde, at han ledte efter 

en cigaret. Han ved ikke, hvad der var galt med ham, og om han var beruset. Han talte med 

ham. Han fik ham ud af døren og låste efterfølgende alle dørene. Han ved ikke, hvorfra T er 

kommet ind. Der var et altanlignende vindue, der stod åbnet, så han regner med, at det var 

derfra. Han prøvede at tage et billede af T, men billedet kunne ikke bruges. Han husker ikke, 

hvornår han tog billedet af det mad, der lå på gulvet. Han mener, at billedet er fra kælderen. 

Det var enten hans lillebror eller en rengøringsdame, der fandt det. Maden lå uden for huset. 

Han har ikke tidligere set, at der skulle have ligget mad oven på fryseren. Han har ikke set T 

tage noget eller forsøgt at tage noget. Han har kun set T gemme sig. Han ved ikke, hvornår 

rengøringsdamen kom. Det var nok omkring kl. 12. Det var formentlig en ansat, der fandt 

maden.  

  

Landsrettens begrundelse og resultat 

T blev ved Qaasuitsoq Kredsrets dom af 11. december 2019 fundet skyldig i overtrædelse af 

kriminallovens § 102, jf. til dels § 12, § 113, § 77, stk. 1, nr. 1, jf. § 12, § 111, § 114 samt § 

103 fordelt på 12 forhold. Tiltalte blev frifundet i sagens forhold 6 og 9 om voldtægt og tyveri, 

hvilket ikke er anket.  
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Det er alene sagens forhold 12, 13 og 14 der er anket til frifindelse. De resterende forhold er 

anket til formildelse.  

 

Forhold 12 

T har nægtet sig skyldig og har forklaret, at det ikke var ham, men X1, der tog fodboldstøv-

lerne ud af bilens bagagerum og lagde dem mellem blok 15 og 17.  

 

Landsretten finder imidlertid, at tiltalte i forening med X1 har gjort sig skyldig i tyveri, som 

påstået af anklagemyndigheden. Landsretten har herved lagt vægt på, at tiltalte som passager 

i den brugsstjålne bil ikke gjorde noget for at forhindre tyveriet, og at han var klar over, at X1 

fjernede støvlerne fra bilens bagagerum.  

 

Det forhold, at han ikke har fået noget ud af tyveriet, og at han ikke kendskab til, hvad der 

efterfølgende er sket med støvlerne, kan ikke føre til et andet resultat.  

 

Forhold 13 

På baggrund af F sikre og konsistente forklaring, finder landsretten det bevist, at tiltalte har 

gjort sig skyldig i forsøg på voldtægt. Landsretten lægger således til grund, at tiltalte trængte 

nøgen ind på F værelse, hvorefter han rev hendes trusser i stykker og skubbede hende ned på 

gulvet, mens han forsøgte at indføre sin penis i både hendes vagina og anus. Landsretten 

lægger endvidere til grund, at voldtægtsforsøget alene blev afværget på grund af, at F gjorde 

så meget modstand som hun gjorde.  

 

F forklaring understøttes til dels af forklaringen fra V1, der har forklaret, at hun hørte støj fra 

F værelse, og at T kom ud fra F1 værelse uden tøj på og sagde, at han ellers skulle have haft 

samleje med F.  

Det findes således bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i forsøg på voldtægt, jf. kriminallo-

vens § 77, stk. 1, nr. 1, jf. § 12.  

 

Forhold 14 

Landsretten finder det bevist, at tiltalte uretmæssigt er trængt ind i huset beliggende Radioqar-

fiup Aqq. B-[…]. Landsretten har herved lagt vægt på forklaringen fra V2 om, at tiltalte be-

fandt sig uden for hans værelse midt om natten, og at tiltaltes forklaring på, hvorfor han be-

fandt sig på det pågældende sted var, at han ledte efter en cigaret. Landsretten har herved lagt 

vægt på, at tiltalte efter det oplyste er kommet ind i huset via en altan.   

 

Mod tiltaltes benægtelse finder landsretten det ikke bevist, at tiltalte har gjort sig skyldig i 

tyveri. Landsretten har herved lagt vægt på, at det er usikkert, hvornår den frosne mad blev 

fundet, ligesom det er usikkert, hvem der tog det op fra fryseren eller fandt det.  
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Det findes på den baggrund rettest, at forholdet henføres til kriminallovens § 96.  

 

Ved foranstaltningens fastsættelse har landsretten lagt betydelig vægt på, at der i nærværende 

sag er tale om 12 forhold til samtidig påkendelse, at tiltalte tidligere er foranstaltet for ligeartet 

kriminalitet i et ikke ubetydeligt omfang, og at der er tale om et meget hurtigt recidiv i forhold 

til tiltaltes seneste dom af 5. juni 2018.  

 

Henset til kriminalitetens grovhed, herunder navnlig det grove voldtægtsforsøg, og til antallet 

af tyverier stadfæstes kredsrettens udmåling af foranstaltningen.  

 

Tortgodtgørelse 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom henset til manglende ret-

tidig kontraanke.  

 

Da anken omfatter både den kriminalretlige- og den civilretlige del af dommen, og da ankla-

gemyndigheden ikke har fået tilladelse til at anke den civilretlige del af dommen, er anklage-

myndigheden afskåret fra at forhøje påstanden om tortgodtgørelse. 

 

På den baggrund stadfæstes kredsrettens beslutning om tortgodtgørelse til F på 30.000 kr.  

 

Med den ovenfor angivne ændring stadfæstes kredsrettens dom.  

 

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

 

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at forhold 14 henføres til kriminallovens § 96.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Mette Munck Grønbæk  

 

 

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

 

Nalunaarutigineqartoq Qaasuitsup Eqqartuussivianit ulloq 11. december 2019. 

 

Eqqaartuussiviup no. 1466/2019  

Politiit no. 5512977010013618 
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Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 13. november 2019. 

 

U makkuninnga  unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq:  

Pisimasoq 1 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 113, imm. 1 - Aserorterineq 

20. september 2018 nal. 03.00-ip missaani Ilulissani Meeqqat angerlarsimaffianni, Lisbeth Hind-

gaulip Aqq. 

3, suussusersineqanngitsumik atortulerluni igalaaq aseroramiuk, aserukkap nalinga ilisimaneqanngi-

laq. 

 

Meeqqat angerlarsimaffiat Sarliaq sinnerlugu taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa 

sillimaffigineqassaaq. 

 

 

Pisimasoq 2 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 - Iserluni tillinniarneq - aappaatut § 111, imm. 1 - til-

litanik atuineq 

19. september 2018 nal. 23.00 aammalu 20. september 2018 nal. 08.15-ip akornanni Marralinnguaq 

15-imi, Icefiord Hotel Apartments Ilulissaniittumi, X2 aammalu X3 inaanut iseriarluni aningaasivik 

qernertoq akiliutinik pingasunik imalik ilaatigut Visakortit marluk, canadamiut biilersinnaanermut 

allagartaannik, peqqissutsimut korti, cigaretsinik poortat affaat ilisarnaateqartoq Vantage, cana-
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damiut 50 dollar missaanniittut, "Apple" iphone 6 qernertoq 16 gb, kiisalu "Samsung" Galaxy 8mo-

biltelefon tillikkamigit kingorna naammattoorneqarami tigummigai, naak nalunngikkaluarlugu il-

imagisinnaassagaluarluguluunniit inatsinik unioqqutitsinemit pissarsiaasimassasut. 

 

X2 aammalu X3 sinnerlugit taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa silli-

maffìgineqassaaq. 

 

Pisimasoq 3 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 - kaasarfimmiit tillinneq 

18. oktober 2018 nal. 23.40-p missaani Ilulissani Hotel Hvide Falkimi, mobiltelefoni ilisarnaate-

qartoq "Apple" Iphone 5 SE nalinga ilisimaneqanngitsoq X4 kaasarfianiit tillikkamiuk. 

 

X4 sinnerlugu taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq. 

 

Pisimasoq 4 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi  § 102 - iserluni tillinniarneq 

16. november 2018 nal. 21.35-p missaani Ilulissani Noah Mølgaardip Aqq. 6-imi, Spar-købmandi-

mut iseriarluni karsimik ataatsimik immiaaqqanik imalimmik, assiliivimmik digitaliusumik "Sony"-

mik ilisarnaatilimmik kiisalu aningaasanik naligi ilisimaneqanngitsunik tillikkami. 

Spar-købmand sinnerlugu taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa silli-

maffìgineqassaaq. 

 

Pisimasoq 5 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 102 - pisiniarfimmi tillinneq 

16. november 2018 nal. 09.10 missaani Ilulissani Alanngukasik 1 Elgigantenimi, højtaleri ataaseq 

ilisarnaateqartoq "Bose" Soundlink Color Bluetooth 1.199 kr.-inik nalilik tillikkamiuk. 

 

Ilulissat Elgiganten taarsiivigitinnissamutpiumasaqaataa l.199 kr.-nik aningaasartalik tigum-

mineqarpoq. 

 

Pisimasoq 6 

 

Pinerluttulerinermi inatsit 77 , imm. 1 - Pinngitsaaliineq  

ulloq 22. Juuni 2019 nal. 02.00 missaani Ilulissani Butik 56-ip eqqaaniittumi imertartarfiup iluani, 

X5 pinngitsaalillugu atoqatigisimallugu, naak akersuukkaluartoq talii aalaakkerlugit, tunutseriar-

lugu qarlii ammoorteriarlugit, piumanngitsoq utsuisigut atoqatigingamiuk. 

 

X5 sinnerlugu mitangaanermut taarsiivigitinnissamut piumasaqaat 60.000,00 kr.-nik aningaasarta-

likpiumaneqarpoq. 

 

Pisimasoq 7 

 

Pinerluttulerinermi inatsit § 103, - Nassaamik piliussineq  

ulloq 26. Juuni 2019 piffissap nal. 00.00 aamma nal. 09.35 iluani Ilulissani, mobiltelefonit sisamat 

aammalu "Bose" Højttaleri naligi ilisimaneqanngitsut, paarineqanngitsut piliukkamigit. 
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Pisimasoq 8 

 

 

Pinerluttulerinermi inatsit § 102 - Tillinneq  

ulloq 29. Juuli 2019 piffissap nal. 21.15 aamma nal. 22.00 iluani Katuaq Cafemiit, Imaneq 3-mi Nu-

ummiittumi, cigarettit kartonit 200 ilisarnaateqartut Prince Light, naligi ilisimaneqanngitsut X6 

pigineqartut tillikkamigit. 

 

X6 sinnerlugu taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqassaaq. 

 

Pisimasoq 9 

 

Pinerluttulerinermi inatsit § 102 -Tillinneq  

ulloq 30. Juuli 2019 nal. 12.05 missaani Nuummi Nota Benemiit, inissisimasoq Imaneq 23, højtta-

leri ilisarnaateqartoq B&O P6 naleqartoq 2.999 kr.-nik tillikkamiuk, højttaleri taskiminut ikeriar-

lugu akileraasitsivik qaagiinnarlugu akilernagulu pisiniarfimmiit anilluni. 

 

Nota Bene sinnerlugu taarsiivigitinnissamutpiumasaqaataa 2.999 kr.-nik aningaasartalikpiuma-

neqarpoq. 

 

Pisimasoq 10 

 

Pinerluttulerinermi inatsit S 102 - Tillinneq  

ulloq 31. Juuli 2019 nal. 18.00 missaani Nuummi Pisiffik NC, Imaneq I-mi, malloriarluni tillik-

kami, siullermik immiaaqqat 20, tullianilu savaaqqat quttorai marluk, Araba Kaffinillu poortanik  
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aqqaneq marlunnik tillikkami, naak siullermeerami unitsinneqarluni ingerlatinneqaraluarluni, 

pineqartut ataatsimut naleqarput 1.646 kr. 

 

Pisimasoq 11 

 

Pinerluttulerinermi inatsit § 114, imm. 1, - Aallarussineq  

unnuakkut Aggustip tallimaani 2019 nal. 03.40 missaani, X1 peqatigalugu, akuerineqaqqaarnani bi-

ili nioqqutissanut assartuut nalunaarsorneqarnermut normoqartoq GR 19165 Nuummi aqqusiner-

tigut assigiinngitsutigut ilaatigut Quassunnguaq, Sipisaq Kangilleq aammalu 400-rtalikkut inger-

latigisimallugu 

 

         Pisimasoq 12 

 

Pinerluttulerinermik inatsit 102 - Tillinneq  

immikkoortoq 11-mi pisimasup nalaani piffimmilu tassani, X1 peqatigalugu, kamippaat arsaatit, ka-

mippaallu tallimat, ataatsimut naleqartut 2.995,00 kr. biiliniit nioqqutissanut assartuut nalunaars-

orneqarnermut normoqartoq GR19165-miit tillissimallugit. 

 

Pikkori Sport sinnerlugu taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnissaa sillimaffigineqas-

saaq. 

 

Pisimasoq 13 

 

Pinerluttulerinermi inatsit § 77, imm. 1 nr. 1 tak. § 12 - Pinngitsaaleriaraluarneq 

ulloq 27. Aggusti 2019 nal. 02.30 missaani najukkami Edvard Krusep Aqqutaa B[…] Uumman-

namiittumi, nukersornikkut usuni inussanilu P utsuanut mannguteriaraluaramigit, tamannali 

iluffatsinngittoorpoq, P sakkortuumik akersuunneratigut unnerluutigineqartoq usua tigullugu eqik-

kamiuk, kiisalu qungasiatigut tigullugu, aammalu nilliagami, taamaalilluni unnerluutigineqartup 

iliuusini naammassinngitsoorlugu. 

 

P sinnerlugu mitangaanermut taarsiivigitinnissamut piumasaqaat 30.000,00 kr.-nik aningaasartalik 

piumaneqarpoq. 

 

Pisimasoq 14 

 

Pinerluttulerinermi inatsit § 102, tak. § 12 - Tillinniariaraluarneq  

ulloq 28. Aggusti 2019 nal. 04.25 missaani najukkami Radioqarfiup Aqqutaa B-[…] Uummannami-

ittumi, illup naatsiiviata igalaavatigut iseriarluni, najukkap iluanut isertersimalluni taavalu nerisas-

sat qerisut naligi ilisimaneqanngitsut qerititsivimminngaanniit tigusimallugit, taakkuli kælderimut 

qimaannarsimallugit iliuusini naammassinngitsooramiuk. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

 

Unnerluutigineqartoq Pinerluttulerinermik inatsimmik arlaleriarluni unioqqutitsisimasutut, ilaatigut 

marloriarluni angerlarsimaffimmik eqqissiviilliortitsisimasutut, marloriarluni iserluni tillinniarsima-

sutut, aserorterisimasutut, cykelimik aallarussisimasutut, marloriarluni ikiaroornartut pillugit 

inatsimmik, pisortanik oqartussaasunik nikanarsaarinermik, marloriarluni toqutsinissamik sio-

orasaarisimasutut, qamummik aallarussisimasutut, kiisalu imigassartorsimaluni ingerlatsisimasutut 
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ulluni 90-ini inissiisarfimmiittussanngortillugu kiisalu ukiuni marlunni Pinerluttunik isumaginnit-

toqarfimmit nakkutigineqartussanngortillugu, tak. pinerluttulerinermik inatsimmi § 144, Qaasuit-

sumi eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaani juunip tallimaat 2018-imeersumi pineqaatissinneqar-

poq. 

 

Eqqartuussummi siuliani taaneqartumi aammalu matumani unnerluussissummi inatsisinik unioq-

qutitsinerit taaneqartut aallaavigalugit, pinerluttulerinermik inatsimmi § 147, imm. 3 naapertorlugu, 

tak. imm. 2, unnerluussisussaatitaasut piumasaraat ima pineqaatissiisoqassasoq: 

 

Ukiuni pingasuni inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

 

U immikkoortoq 1-imi nassuinngilaq eqqaamasaqannginnami. 

Immikkkoortoq 2 -tillinniarnermut pisuunnginnerarpoq kisiannili tillitanik atuinermut pisuunerar-

luni.  

Immikkoortoq 3-mi nassuerpoq mobiltelefon tillissimallugu.  

Immikkoortoq 4-mi nassuinngilaq eqqaamasaqannginnami.  

Immikkoortoq 5-mi nassuerpoq Bose højtaleri tillissimallugu El-Giganten-imi.  

Immikkoortoq 6-mi pinngitsaaliinermut nassuinngilaq, kisiannili nassuerluni kujassimallutik. 

Immikkoortoq 7-mi nassuinngilaq nalungamigit kiap taakku unnerluussummi taanneqartut kaasar-

fimminut ilisimanerai. 

Immikkoortoq 8-mi nassuerpoq Katuaami cigarettit 200-t tillissimallugit. 

Immikkoortoq 9-mi nassuinngilaq Nota Bene-mi tillinnginnami.  

Immikkoortoq 10-mi siullermik nassuinngilaq, kisiannili ilisimannittoq X7 tusareerlugu nassuer-

luni.  

Immikkoortoq 11-mi nassuinngilaq ilaasuinnaangami biilinik aallarussinermut. 

Immikkoortoq 12-mi nassuinngilaq eqqartuussivimmilu nassuiaalluni taakku X1 tillissimagai, aam-

malu nalullugu sumut toqqorsimagai. 

Immikkoortoq 13-mi nassuinngilaq, kisiannili ilisimannittoq P aammalu anaanami nassuiaatai tusa-

reerlugit nassuerluni.  

Immikkoortoq 14-mi nassuinngilaq eqqaamasaqannginnami.  

 

U piumasaqaateqarpoq annikinnerusumik pineqaatissinneqassalluni.  

 

Unnerluussisussaatitaasut X5 sinnerlugu piumasaqaateqarput U 60.000,00 koruuninik taarsiissasoq  

 

Unnerluussisussaatitaasut P sinnerlugu piumasaqaateqarput U 30.000,00 koruuninik taarsiissasoq.  

 

U taarsiisussaatitaanerminut akerliuvoq. 

 

U taarsiissutissat annertussusaannut akerliuvoq.  

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut X8, X9, X5, X7, P og I1 nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 9. december 2019. Nassuiaat eqqartuussisut su-

liaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima:  

Immikkoortoq 1 pillugu eqqaamasaqarani. Ullaakkut tigusaavoq, Igalaamik aseruinini eqqaa-

manngilaa.  

Immikkoortoq 2 pillugu eqqaamasaqanngilaq. Ilumoorpoq taakku unnerluussissummi allaqqasut 

politiinik tiguneqartut/arsaarinnissutigineqartut.  
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Unnuk taanna eqqaamanngilaa kikkut ilangalungit. Taamani aapparisamini Atersuarni najungaqar-

poq.  

Telefonit unnerluussummi taaneqartut suminngaanniik pissarsiaralugit naluaa.  

Eqqaamasaqanngilaq tillinniarsimanerminik amaarami.  

Immikkoortoq 3 nassuerutigivaa, tassa X4-ip telefonia Hotel Hvide Falk-imi tillissimallugu. 

Ilumoorpoq taanna mobiltelefon igillugu. X4-imut taanna mobiltelefon akilernikuuaa. 

Immikkoortoq 4 pillugu unnerluutigisaq nassuinngilaq eqqaamasaqannginnami, amaarami. Eqqaa-

mavaa Grønlandsbanken-ip eqqaani politiinik tigusaalluni. X9 pisiniarfiup naalagaa unnuk taanna 

eqqaamanngilaa. Aqanguani Pisiffik-miik X9-imik anisitaavoq.  

Spar pisiniarfimmut kommuunip eqqaaniittumut tillinniarnini eqqaamanngilaa. Tillinniarami assi-

liivimmik tillinnerluni eqqaamanngilaa. 

Baaja karsimik tillinnini aammalu pisiniarfimmut isernini eqqaamanngilaa.  

Immikkortoq 5-mi nassuerpoq. Nerisassaqannginnami taanna højtaler tillippaa. Kingorna akilerniar-

lugu ornigukkaluarpoq pisiniarfiulli ittuata anisippaa.  

Immikkoortoq 6-mi unnerluussummut nassuinngilaq kisiannili nassuiaalluni kujassimallutik. Taa-

mani ilumoorpoq nammineq aappariinnerliorami X5 attaveqatigisarlugu mobilikkut. Taamani X5 

3.000,00 koruuninik akilerniarlugu kujakkumavaa, taannalu akuersivoq. Unnerluutigineqartup un-

nuk taanna attavigivaa mobil telefon-kut. 3.000,00 koruuninik akilerlugu kujakkumangamiuk X5 

akuerivoq. Taamani kujareeramik ingerlaannaq X5 akilinnginnamiuk, X5 politiinut angussi-

simavoq.  

Taamani X5 Facebook-kut attavigisarpaa.  

Immikkoortoq 6-mi ilanngussaq C-1, qupperneq 2, tusartinneqarpoq: 

"Sigtede nægter sig skyldig i det ham sigtede forhold, idet han ikke har haft samleje med hende og 

forklarede indledningsvis, at han ikke har haft kontakt med forurettede den 21. juni 2019 og lørdag 

den 22. juni 2019, da han ikke har haft kontakt med hende i form af internet, mobiltelefon, SMS 

samt via massenger.  

Og har kun haft kontakt med X10 tidligere, og det skete i december 2018, hvor foretog forespørgsel 

om, hvor da det har det. Da hun kontaktede sigtede via SMS besked, til hans mobiltelefon nr." 

Eqqartuussivimmi nassuiaavoq attaveqatigiittarlutik.  

Immikkoortoq 7 pillugu nassuiaavoq, taakku telefonit højtaler-illu ilumoortoq kaasarfianiittut politi-

inik tingusarineqarluni. Taakku nassaarineqartut telefonit højttalerilu naluaa suminngaanneernersut. 

Naluaa kiap kaasarfimminut ilisimassagai.  

Immikkoortoq 8-mi nassuerpoq ilumoortoq taakku unnerluussummi taaneqartut cigaretit tillissimal-

lugit. Taamani nerisassaqarniassagami taakku tillippai. Taamani sapaatip akunneri marluk perliner-

nikuuvoq.  

Immikkoortoq 9-mi nassuinngilaq. Aap ilumoorpoq Nota Bene-mut isernikuulluni ammanerata nal-

aani aammami assimi takuneqarsinnaavoq. Tillitaqarani anivoq.  

Immikkoortoq 10-mi nassuerpoq Pisiffimmi tillikkaluarnikuulluni kisiannili paasisaalluni arsaar-

neqarluni.  

Ilisimannittoq X7 upperivaa. Taamaalioqqikkusunngilaq.  

Immikkoortoq 11-mi nassuerpoq biilinik aallarusseqataanikuulluni. Taamani X1 biilit matuersaataat 

tiguaa aallarullugillu. X1 biiliit aquppai, nammineq ilaaginnarpoq. X1 unnerluutigisap uneqqusa-

raluarpaa, ingerlaannarporli.  

Nuutoqqami biilit aallaruppaat. Immaqa 15 minutit missaa biilerput. 

Immikkoortoq 12-mi nassuinngilaq. X1 taakku arsaatit pineqartut tillippai. Naluaa sumut toqqorsi-

manerai.  

Immikkoortoq 13-mi nassuinngilaq, eqaamasaqannginnami, amaarami.  

Aatsaat anaanami oqaluttuummani paasisaqarpoq.  

P unnerluutigisap attaveqarfiginikuunngilaa. Pisimasoq kanngusuutigivaa.  

P-p nassuiaata ilumoorsinnaavoq.  

P-p nassuiaataa tusareerlugu nassuerutigisinnaavaa taamatut pisoqarsimasoq. P-mut utoqatserusup-

poq.  
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Unnerluutigisaq imigassartortarpoq silaarunnissami tungaanut.  

Immikkoortoq 14-mi nassuinngilaq eqqaamasaqannginnami. I2 nalunngisarivaa børnehjemmi-

meeqatiginikuuaa.  

 

X8 nassuiaateqarpoq ulloq 9. december 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

issuarneqarpoq ima:  

Sarliami sulisarluni unnuarsiortuusarluni. 20. september 2018 nal. 03.33 itersarneqarpoq paasitin-

neqarlunilu isertoqarsimasorooq. 

Makikkami takusaavoq kælderimut takullugulu igalaaq aserorneqarsimasoq. Suleqatini X11 kaler-

rippaa, alaatsinaappullu igalaakkut inussiorlutik.  

Pisuttoqarpallattoq paasingamiuk tummeqqanut alakkarterivoq tassanilu unnerluutigisaq U naaperi-

ataarlugu. U-ip ilisimannittoq takungamiuk ingerlaannaq qimaavoq.  

Ittuminnut X12-mut sianerpoq oqaluttuullugulu. X12 tikiummat ujaasipput.  

Igalaakkut takuaa U ikaartarfiup tungaaniik illoqarfiup tungaanut majuartoq. Politiinut sianerpoq, 

Kingorna U tigusaasimavoq.  

Illup iluani U naaperiataaramiuk naavaa U imigassarsunnittoq. U-ip kiinaa takuaa.  

Igalaaq kiap aserorsimaneraa naluaa kisianni innaramik aserornikuunngilaq.  

 

X9 nassuiaateqarpoq ulloq 9. december 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

issuarneqarpoq ima:  

Den 16. november 2018 blev ringet op af vagtselskabet om, at der havde været indbrud på Spar ved 

havnen.  

Vidnet kørte derned og parkerede ved siden af vagtselskabets bil. Da vidnet ankom, sagde vagtman-

den, at han havde set skygger inde i butikken. Vidnet gik bagom butikken for at se, om der skulle 

være nogen deromme. Han så ingen. Da de kom ind i butikken, opdagede de at ledningerne til kas-

seapparatet var revet over. Han besluttede at ringe til butikschefen X13 og bede hende om at 

komme.  

De besluttede at ringe til tømrerfirmaet X24, da døren skulle repareres.  

Mens tømreren var ved at reparere døren, havde politiet fundet en kasse øl i sneen.  

De satte denne kasse øl inde på kontoret. Vidnet hjalp håndværkerne og pludselig kunne de høre et 

eller andet og kiggede ind til kontoret. De opdagede, at denne kasse øl, som politiet havde fundet 

var væk. Der var kun lidt sne, der hvor ølkassen havde stået. 

Da de opdagede at ølkassen var væk, løb alle udenfor, for at se om de kunne finde tyven.  

Da vidnet kom hen til husflidsværkstedet, mødte han tiltalte og kunne kende ham, da han havde set 

ham på videoovervågningen. Han spurgte manden om hvor han skulle hen og manden begyndte at 

flygte fra vidnet. Vidnet og manden fra tømrerfirmaet løb efter ham og ved Grønlandsbanken fan-

gede de ham og overlod ham til politiet.  

De fandt ikke ølkassen. Vídnet kan idag ikke huske hvad der blev stjålet den nat, det var X13 som 

lavede opgørelsen. Der var ikke stjålet voldsomt meget, men der var ødelagte ting.  

 

X5 nassuiaateqarpoq ulloq 9. december 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

issuarneqarpoq ima:  

Ulloq taanna inuiattut ullorsiormata Sermermiuniissimalluni. Ulloq taanna U-imiik Messenger-

ikkut allagarsivoq, aalateriffigineqarluni. 

Hej-eermat akivaa. U allaqqippoq aperaluni ajunngii? Nammineq akivaa ajunnginnerarluni.  

Kingorna U allappoq X14 qimassimallutik aliasunnerarlunilu annissuiffissaaleqilluni.  

Ilisimannittup allaffigivaa annissuerusuppat takannaarluni.  

Unnerluutigisamut telefon-normuni tunniuppaa, allallunilu aappanilu naartusoq qimassimasut nalli-

galugit.  

Ilisimannittup allaffigivaa unnerluutigisaq misiginneqatigalugu, nammineq avinnikuungami 

tamakku atoreernikuungamigit.  

Unnerluutigisaq ilisimannitumut suli Sermermiuniittoq allaffigisaqattaarpaa.  
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Ilisimannittoq isumaliornikuuvoq kammani X15 nikeqatigissamaarlugu. Sermermiuniik angerlarpoq 

allanik atisaleriartorluni aammalu uffariarluni.  

U allakkaluarpoq pisoqatigerusullugu, kisiannili inuttaa nalungamiuk akuerinngilaa.  

Uffartilluni unnerluutigineqartumiik U-imiik allagarsisimavoq. U-ip 3.000,00 koruuninik akilerlugu 

atoqatigerusullugu allassimavoq.  

Ilisimannittup U akivaa taamaaliorusunnani kammani ornileramiuk.  

Taxanik bestiiliivoq ingerlallunilu. U allappoq ilisimannittoq Butik 56-ip eqqaanut niulaaqqullugu.  

Ilisimannittoq Butik 56-ip eqqaanut niuvoq, U-ip piumasaa malillugu. 

Imertartarfikasiup eqqaani U-ip ilisimannittoq taliatigut tinguaa, imertartarfiullu ilua tungaanut 

eqqullungu.  

Unnerluutigisap ilisimannittoq taliisigut aaliagerlugu qarliivi kivilerpai tunuaniillu usuni utsuuinut 

mangullugu atoqatingalugu, pinngitsaalillugu.  

Ilisimannittup unnerluutigisaq artorlugu malugingamiuk tunniutiinnarpoq.  

Ilisimannittup maluginianngilaa unnerluutigisaq iluminut inernersoq. Tassani aatsaat U inuttarsivaa.  

Ilisimannittup U aappaa X14 nalunngisarivaa attaveqatigiittarlutillu, immaqa U-ip tassanngaanniik 

ilisimannittup profil-ia pissarsiarisimassavaa. 

Unnerluutigisap nassuiarsinnaanngilaa, soormi inuup nalusami aggeqummani aggersimanerluni, un-

nuakkut marlup missaani. Unnuk taanna ilisimannittoq baajat pingasut sisamat kisiisa imernikuuai.  

Illersuisumik apersorneqarluni ilisimannittoq nassuiaavoq taxarluni Butik 56-ip eqqanut U-ip 

nioqummani niusimalluni. Inunnik allanik ilisimannittoq takusaqanngilaq.  

U ilisimannittup mobil-anut allappoq, ilisimannittoq anilersoq, 3.000,00 koruunilerlugu 

atoqatigerusullugu.  

Ilisimannittup akivaa taamaasiorniarani, tassami U aliasummat ornippaa. 

Imertartarfiup ilua tungaanut U-ip isertilluni qarliini peernialermagit ilisimannittup U oqarfigivaa 

taamaalioqqunangu.  

Aperineqarami soormi nilliasimanngitsoq ilisimannittoq nassuiaavoq kiammi tusaassavaanga, ilua-

qutaajunnanngilaq.  

Kujanneq 10 minutit missanni sivisutigivoq.  

Kingorna kammalaatini Naleqamiittoq X15 ornippaa taakanilu baajatorput. 

Aperineqarami soormi ingerlaannaq politiinut nalunaarutiginngikkaa, nassuiaavoq X14 paasi-

simallugu U-ilu allagaqatigiissimasut, taassuma oqarfigimmani aatsaat politiinut nalunaarsimalluni.  

Napparsimavimmi misissorneqarami oqarfigineqarpoq qujanartumik tunniutiinnarsimasoq, immaqa 

ajornermik pineqarsimassanngaluarmat.  

Quttoqqamigut aammalu assami qaavatigut kimillanneqarpoq.  

Napparsimavimmi suna tammaat misissorpaat. U-i sioqqulugu allamik atoqateqarnikuunngilaq. 

Ilisimannittoq nassuiaavoq nammineq kukkussutigalugu aatsaat X14 oqarfigimmani nalunaaqqul-

luni, aatsaat nalunaarami. Kammani Naleraq-mi oqaluttuutinngilaa pinngitsaalitinnerminik.  

Soorunami taakku U-ip akiliutigiumasai 3.000,00 koruunit tigunngilai. U-ip SMS-kut nassippaa 

[…]. Kiap nummer […] normorineraa naluaa.  

Kammanilu X15 nikinniarlutik isumaqatigiinnikuupput. Ilisimannittup nassuiarsinnaanngilaa 

soormi U orninnerlugu.  

Aperineqarluni nassuiaavoq soormi aatsaat nalunaaqutaq ullup qeqqalersoq ullukkut politiinut na-

lannaarnersoq, nassuiaavorlu politiinut anngussinianngikkaluarluni, kisiannili X14 oqarfigimmani 

anngusseqqulluni anngussisimalluni.  

Taamani pinngitsaalisaalluni kujatsikkami talimigut sakkortuumik aaliageqqaneqarpoq. Taxarami 

kisimi imminniik taxarpoq. 

 

X7 nassuiaateqarpoq ulloq 9. december 2019. 

Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima:  

Ulloq 31. juli 2019, nal. 18.00 missaani oqaatiginnittoqartoq tillinniartoqarpasittoq.   
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Ilisimannittoq pisiniarfiullu ittua taanna tillinniarnerangaasoq sissuerpaat. Takuaat siullermik kaf-

fenik karsi saneqqutiinnarlugu annissisoq. Aappassaannik annissimmat unitsippaat, tassani tillissi-

mavai baajat karsi aammalu savaaqqap quttorai marluk. Taakku savaaqqap quttorai marluk ka-

vaajami iluanut toqqorsimavai. 

 

P nassuiaateqarpoq ulloq 9. december 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

issuarneqarpoq ima:  

Unnuakkut soraarami qasunermut ingerlaannaq sinilersimalluni. Iterpoq angut atisaqanngitsoq qi-

pimmi qaavanut pisimasoq. Ilisimannittoq iterami taanna angut aperivaa tammartajaannginnersoq. 

Ilisimannittup aperivaa kinaavit, akinngimmallu nipittorluni aperivaa kinaanersoq, taannalu angut 

akivoq U-iunerarluni.  

Ilisimannittup U oqaluuppaa anisariaqartoq.  

U-ili oqarpoq ilisimannittoq kujakkusullugu Nuummili kujannikkami suli kujanneqqissimanngin-

nami.  

Ilisimannittup U sakkortuumik oqarfigivaa anisariaqartoq.  

Tassani U oqarpoq:"Timit takulaarlara." U-ip ilisimannittoq qipiup qaavatigut attuualaarniarsarivaa. 

Ilisimannittoq qipik tigummillugu nikuippoq U-illu qipik tinguaa nusullugulu, tassanilu ilisimannit-

tup mobilia nakkarpoq natermut.  

U-ip qipik peersinnarlugu ilisimannittup trussii siillugit peerpai.  

Ilisimannittoq immaqa tupannermut sivikitsumik eqqaamasaaruppoq. Qaatuppoq nammattakkami 

qaavanut U-ip ilisimagaani nallartilluni, qaaminullu U pisimalluni usunilu tissartoq utsuumminut 

mangunniarsarigaa.  

Ilisimannittup U peertinniarsaralugu artorsaatigivaa, tassanilu usua imaluunniit issui assamminik 

tinguai. U-ip usumminik tissartumik ilisimannittup utsuuisa itiatalu eqqaatigut toortarpaa an-

nernartumik.  

Ilisimannittup U peerumanngimmat tigummisani sakkortuumik tinguai, tassanilu U-ip pissusaa ar-

riillivoq, aammami ilisimannittup U qungasersinikuuaa. U peerpoq, sinittarfimmiillu anilluni, 

atisaqarani.  

U ilisimannittup illusimaffiata I1-p ernerivaa. U imigassartornikuuvoq.  

Aperineqarpoq soormi ullut pingasut aatsaat qaangiuttut politiinut nalunaarsimanersoq, ilisimannit-

toq nassuiaavoq aallaartussaagami Uummannami politeeqarfimmut ornigukkaluarsimalluni kisian-

nili matoqqammat Nuummut vagt-imut nalunaarsimalluni.  

Imatut U ilisarisimanngilaa. Ilisimannittoq U-ip anaanaani illusimmaveqarpoq taamani.  

Nuummi nakorsamik misissorneqarpoq. I1 najungaqarami ilaanni U-imut, imaluunniit isersi-

masumut allamut matuersaat tunniuttarpaa.  

Unnuaq taanna I1 oqarfigivaa annilaanganguni immini tukkusinnaasoq, tukkuvorlu. 

 

I1 nassuiaateqarpoq ulloq 9. december 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

issuarneqarpoq ima:  

P-lu sinittarfitik sanileriittut. 

Unnuaq taanna nipiliortoqarmat alakkarsimallugu susoqarnersoq. U atisaqarani P sinittarfianiik 

anillappoq. Tassani P oqarfigivaa sineqatigerusukkumma tukkuniarit, tassanilu P tukkuvoq. 

Aqanguani P allamut nuuppoq. U anillakkami oqarpoq P kujaqqoriarluni piumannginnerarlugu.  

Vidnet blev foreholdt sin forklaring til politiet den 16. september 2019, forhold 13, bilag D-2, side 

1, sidste afsnit:"Afhørte forklarede at den nat omkring gerningstidspunktet vågnede hun og kunne 

høre noget larm fra forurettedes værelse og afhørte kunne høre forurettede sagde:"tassa" over-

sat:"Hold op!", hvorfor bankede hun til forurettedes værelse, derfra kom T nøgen ud fra F1 værelse 

og sagde:"Kujaqqoriarluni", oversat "hun ville have sex". Forurettede sagde ikke noget.  

Ilumoorpoq taamannak nassuiaasimalluni, tassami tusaramiuk P taamaartoq, kasuttorpoq.  

U arnamik allamik eqqussinikuungaluarpoq taannali inimi artuleqqavoq.  

Kingorna silami U ilisimannittup pujortaqatigivaa tassanilu U oqarpoq pisup nalaani silaqarsi-

manani. 
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Allagartat uppernarsaatit 

 

Det fremgår i Forhold: 1, Bilag. A-1 Anmeldelsesrapport 

 

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 

20-09 2018 kl. 0333 

 

Gerningssted 

Lisbeth Hindsgaul Aqq. […] 

3952 Ilulissat 

 

Sagens genstand 

Anmelder X8 meddelte, at 2 ukendte gerningsmand havde smadret et kælder vindue i børne-

hjemmet Sarliaq og de havde set personalet hvorefter de var stukket af fra stedet. Signalement: 2 

mænd og den ene var iført lilla kasket. 

 

Forhold: 1 Bilag: E-l Kosterrapport 

 T 

 Koster 1 Canadiske Cigaretter af mærket Vantage 

 koster 2 55 canadiske dollars samt 174 kr. 

  

Forhold: 1 Bilag: E-2 Kvittering: 

 170500-7477 

 Indbetarens navn T 

 Beløb i alt 420,50 

 Kroner i bogstaver Firehundredetoti 50/100 

 Beløbet er indbetalt til dækning af Taget penge til bevaring 

 Sag nr. 5512-97701-000136-18 

 Dato 260918 

 Notering Kontant 

 Kassens Kvittering X16 Kontorfuldmægtig 

 

Forhold: 2 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

 Anmeldelsesdato/klokkeslæt 

 20-09 2018 kl. 0900 

 Gerningssted 

 Icefiord Hotel Apartment 

 Marralinnguaq 15 

 3952 Ilulissat 

  

 Sagens genstand 

 Dags dato henvendte to canadiske turister sig på     

 stationen i Ilulissat. De oplyste at de havde været   

 udsat for indbrud i deres hotellejlighed natten til  

 torsdag den 20. sep. 2018 

 

  Fra indbruddet var der stjålet følgende: Sort tegnebog    

  

  med 3 stk. kreditkort heriblandt 2 visa-kort. Canadisk    

  kørekort og sundhedskort. En rød strikkehue, en halv    
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  pakke canadiske cigaretter af mærket Vantage (købt i    

  Canada). ca. 50 canadiske dollars. Sort iPhone 8, 16  

  GB i sort/gråt cover. Samsung galaxy 8, sort. Halv   

  flaske wisky af mærket Highland Park sam en  

  håndfuld danske mønter, ukendt beløb. 

 

 De forurettede, X3 og X2 blev begge vejledt. 

DKL og BNI ud. 

 

Forhold: 3 Bilag: D-l Fotomappe 

 

Forhold: 4 Bilag:  Anmeldelsesrapport 

 

Anmeldelsdato/klokkeslæt 

16-11 20018 kl. 2138 

 

Gerningssted 

"den gamle butik" Spar 

Uden vejnavn- Ilulissat 

3952 Ilulissat 

 

Sagens genstand 

Anmelder, X17 fra Securitas Ilulissat tlf. […], rettede telefonisk henvendelse til VC, 

idet der havde været indbrud i Spar "den gamle butik" 

Kl. 2140 r-vagten ved KAS adviseret, som ville kigge på stede/HPB-VC 

 

Forhold: 4 Bilag: D-l Kosterrapport: 

 T 

 1 Sort sony digital kamera 

 

Forhold: 5 Bilag:  A-1 Anmeldelsesrapport 

 

Anmeldelsdato/Klokkeslæt 

17-11 2018 kl. 1345 

 

I forbindelse med sag under 5512-97481-00025-18 indbrud i Spar den 16 nov. 2018 kl. 

2136 valgte personalet at gennemgå videoovervågningen i deres øvrige butikker. Dette 

førte til at gerningsmanden fra indbruddet i spar, blev genkendt som gerningsmand til 

et butikstyveri i Elgiganten. 

 

Forhold: 5 Bilag: A-2 Anmeldelse om butikstyveri 

 

Forhold: 6 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

 

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 

22-06 2019 kl. 1138 

 

Sagens genstand 

 A/F X5 rettede telefonisk henvendelse og oplyste, at hun var blevet udsat for voldtægt 

af en T, inde i et taphus, i nærheden af Butik 56. Hun oplyste, at hun havde forsøgt, at 

stoppe T, men han var stærkere. Efter gerningen, havde T sagt, at han ville betale 
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hende på mandag, idet han ikke havde penge på sig pt. Hun havde ikke været i bad. 

VC-KJO underrettet. 

 

Forhold: 6 Bilag: F-1  Skitse over gerningssted  

 Fotos af Kussangajaannguaq blev gennemgået. 

 

Forhold: 6  Bilag. G-1 Politiattest punkt 5. 

det objektive fund:  

AF tegn på vold påvistes  

(1) på venstre side af nakken, en rødlig underhudsblødning målende ca.1x1 cm. 

(2) på højre hånds 4. kno, to punfktformede, ikke-skorpedækkede hudafskrabninger, 

målende ca 0,1x 0,1 cm. 

(3) på højre hoftekam, en rødlig underhudsblødning, målende ca 1 x1 cm.  

(4) på venstre hofte, en kombineret ikke-skorpedækket hudafskrabning og rødlig un-

derhudsblødning, målende ca 7 x5 cm. 

(5) på venstre baglår, en komineret ikke-skorpedækket hudafskrabning og rølig under-

hudsblødning, målende 4 x2 cm. 

(6) på venstre inderlår, en blå-violet inderhudsblødning, målende ca 3 x 2 cm. 

 

Der findes ingen punktformede blodudtrædninger i øjenes bindehinder, øjelågshuden, 

ansigtshuden, huden bag ørene eller mundslimhinden. 

ved gynækologisk undersøgelse fandtes en slimhinderift i vaginalindgangen sv.t kl.12. 

 

Forhold: 6 Bilag: H-1 Kosterrapport 

 

Koster 1 Forurettedes truser, sikret i forbindelse med personundersøgels på Ilulissat 

Sygehus 

 

Koster 2 Personundersøgelses kit, samt blodprøver fra forurettede 

 

Koster 3 Reference blodprøve, sigtede T 

 

Forhold: 6 Bilag: H-2 Retskemisk erklæring 

at der var 0,0 promille i X5 blod 

 

Forhold: 6 Bilag. H-5 Sammenligning af dna-profiler 

 

Forurettede 230868-2660 X5 

Sigtet: 170500-7477 T 

 

Konklusion 1) 

Prøve/effecter sikret af politiet 

a) KT nr. 3: Et par trusser 

Ifølge fremsender sikret fra: Forurettede 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor fra område 1 på ovennævnte effekt, jf. er-

klæring C2019-159131, taler for, at det undersøgte dna i sædcellefraktionen stammer 

fra T frem for en tilfældig anden mand. 

 

Dna-profilen for sædcellefraktionen fra område 1 blev beregnet til at være mere end 

1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis sæden stammer fra T, end hvis sæden stammer 

fra en tilfældig anden mand i den grønlandske befolkning. Beregningen gælder ikke 

ved sammenligning med nære slægtninge til T. 
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b) KT nr. 4: Vatpind(e) med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra: Forurettedes højre hånd 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte prøve, jf. erklæring 

(32019-15913-1, taler for, at det undersøgte dna stammer fra X5 selv frem for en til-

fældig anden person. 

 

Dna-profilen taler imod, at det undersøgte dna stammer fra T frem for en tilfældig an-

den person. 

 

Forhold: 7 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

Anmeldesrapport/klokkeslæt 

26-06 2019 kl. 0945 

 

Sagens art 

Ulovlig omgang med hittegods - T 

 

Gerningssted 

Kusssangajaannguaq  

3952 Ilulissat 

 

Sagens genstand 

sagen oprettet efter sigtede blev anholdt og blev fundet i besiddelse af flere mobil tele-

foner samt en højtaler som han ikke kender ejer. 

 

Sigtede afhørt til sagen, og siger det ikke er hans ting 

 

Forhold: 7 Bilag: D-l Udlevering af koster 

Den 28 juni 2019 fik de rette ejere af kosterne 1-4 udleveret kosterne af en medarbej-

der ved Diskoline. 

Der blev ved undersøgelsen af bose højtaleren fundet ud af, at tingene tilhørte Disko-

line i Ilulissat. 

Undertegnet tændte for bose højtaleren og denne havde gemt flere enheder som havde 

brugt den, og undertegnet kunne genkende enhederne som Bose højtaleren udtalte ved 

"X18 Iphone" og X19 Iphone" 

Diskoline blev herefter ringet op og blev gjort bekendt med at politiet i Ilulissat havde 

fundet nogle ting som tilhørte dem, og de kunne bekræfte at de manglede nogle ting, 

men de havde ikke haft indbrud og anmeldelte heller ikke indbrud. 

 

Forhold: 7 Bilag: E-l Kosterrapport 

Koster 1 2stk. Alcatel Smartphone 

Koster 2 Sony experia 

Koster 3 Cat Mobil 

Koster 4 Bose Højtaler  

 

Forhold: 8 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

Anmeldelsdato/klokkeslæt 

31-07 2019 kl. 12.00 

 

Gerningssted  

Katuaq Café 
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Imaneq 

3900 Nuuk 

 

Sagens genstand 

Skriftlig anm. afleveret til stationen fra Café Katuaq, om at mandag den 29-07-2019 

Fik en ansat, X6, stjålet: 

 

- én karton cigaretter af mærket Prince Light. 

 

Forhold: 8 Bilag: F-1 Fotomappe 

 

Forhold: 9 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 

30-07 2019 kl. 1203 

 

Gerningssted 

Imaneq 23 

3900 Nuuk 

 

Sagens genstand 

Ansat fra Notabene rettede telf.nisk henv. og oplyste at en ukendt person havde taget 

en højtaler af mrk B&O til en værdi af 3000 kr. Signalement: ca. 180 CM. Rød hætte 

trøje Grønne salomon sko. lyse blå taske. 

 

Patulje runderede i området uden fund af g-mand. Henvendte sig til Nota Bene. X20 

oplyste, at ukendt gmand havde lagt en højttaler af mrk. B&O P6 til en værdi af 

2999kr. i sin taske og forladt butikken gennem kasselinien uden at have betalt for pro-

duktet. /SJH 

 

Forhold: 9 Bilag: D-2 Genkendelse af gerningsmand 

Undertegnede sendt tirsdag d. 300719 mail til diverse afdelinger i Nuuks Politi. 

 

Pa. […] oplyste, at personen var en T. 

 

Ved søg i Avannarleq sås en T med personnummer […] med bopælsadresse Edv. Si-

vertsenip Aqq. i 

3952 Ilulissat. 

 

Forhold: 9 Bilag: E- 1 Fotomappe 

 

Forhold: 9 Bilag: E-3 Erstatningskrav - bevis på pris 

 

Forhold: 10 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

Anmelsdelsesdato/klokkeslæt 

31-07- 2019 kl. 1830 

 

Gerningssted 

Pisiffik I Nuuk Center 

Imaneq 

3900 Nuuk 

 

Sagens art 
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Forsøg på butikstyveri 

 

Sagens genstand 

Anm. X21, butikschef i Pisiffik, rettede skriftligt anmeldelse og skrev, at butikstyven  

havde forsøgt, at tilegne sig 

- 20stk. Øl (værdi 350kr) 

- 2stk lammekøller (værdi 600kr) 

- 12stk Araba Kaffe (værdi 696kr). 

Butikstyven var blevet stoppet afvagten, X7, hvortil butikstyven blev bortvist fra ste-

det. 

 

Forhold: 11 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

Anmeldelsdato/klokkeslæt 

05-08 2019 kl. 0340 

Sagens Genstand 

Taxachauffør, observere hvid transporter, der kørte ad forskellige veje, sidst ad Quas-

sunnguaq. Anmelder havde mistanke om, at føreren, måtte være spiritus påvirket, idet 

køretøjen slingrede på vejen. Anmelder havde mistet synet af bilen. 

 

Forhold: 1 1 Bilag: E-l Kosterrapport 

Bilnøgle til REG. NR. GL 19165 Blev lagt til sagen Dato 06/08-19 

 

Forhold: 1 1 Bilag: F-1 Fotomappe 

 

Forhold: 12 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

 

Anmeldesdato/klokkeslæt 

06-08 2019 kl. 1324 

 

Sagens art 

I forbindelse med brugstyver var der stjålet 5 par støvler 

 

Gerningssted  

varebil mrk. toyota fra pikkori sport Aqqusinersuaq 4 

3900 Nuuk  

Butik chef X22 skrev skr. anmeldelse, at gerningsmændene til brugstyverj også havde 

stjålet 5 par fodboldstøvler/støvler til en udsalgspris på 599,00 kr. pr. par. I alt 

2.995,00 kr. Sag oprettet. (Brugstyveri har jnr. 5505-97711-35-19). ([…], pa. 

 

Forhold: 13 Bilag: A-l Anmeldelsesrapport 

Anmeldesdato/klokkeslæt 

08 2019 kl. 1117 

 

Gernigssted 

Edvard Kruse B- […] 

Edv. Krusep Aqqutaa B- […] 

3961 Uummannaq 

 

Sagens genstand 

Anmelder rettede personlig henvendelse til vagten i Nuuk, Hun oplyste at hun var ble-

vet voldtaget. dette var sket i Uummannaq. Mistænkte skulle være T Erstatning til ofre 

for forbrydelse udleveret /MEF 
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Forhold: 13 Bilag: E-l Erstatningskrav 

 

Forhold: 14 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

Anmeldesdato/klokkeslæt 

03-09 2019 kl. 1300 

 

Sagens Art 

T trængte ind i lejlighed for at stjæle mad 

 

Gerningssted 

Radioqarfiup Aqqutaa B-[…] 3961 Uummannaq 

 

Sagens genstand 

V2 indfundet sig på politistationen og oplyste at i ovennævnte tid da han var hjemme 

og så en film konstaterede at tidl. børnehjemsanbragte T var kommet ind i lejligheden 

og han skønnedes spiritus påvirket og ledt efter tobak. Anm. bad ham om at går, hvil-

ket gik han sin vej. Anm. konstaterede at han havde kravlet via drivhuset og gik videre 

ind i lejligheden, og anm. har konstateret at frosset mad blev taget fra fryseren og lagt i 

gulvet i kælderen. Anm. har optaget film og billede af frosset mad, og overført filerne 

til politiet. I filmen kan man genkendes T stemme. 

 

Forhold: 1+2 Bilag: K-1 Rets og dombogsudskrifter af den 4. & 5. juni 2018 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

 

U siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq, kingullermik 5. juni 2018 Qaasuitsup Eqqartuussivianit 

ilaatigut marloriarluni angerlarsimaffimmik eqqissiviilliortitsisimasutut, marloriarluni iserluni tillin-

niarsimasutut, aserorterisimasutut, cykelimik aallarussisimasutut, marloriarluni ikiaroornartut pil-

lugit inatsimmik unioqqutitsisimasutut, pisortanik oqartussaasunik nikanarsaarinermik, marloriar-

luni toqutsinissamik sioorasaarisimasutut, qamummik aallarussisimasutut, kiisalu imigassartorsi-

maluni ingerlatsisimasutut ulluni 90-ini inissiisarfimmiittussanngortillugu kiisalu ukiuni marlunni 

Pinerluttunik isumaginnittoqarfimmit nakkutigineqartussanngortillugu, tak. pinerluttulerinermik 

inatsimmi § 144. 

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq aalisartuulluni Angajussuarmi inuttaalluni. Ilulissanut nuuk-

kaluarami kisianni Uummannamut uteqqippoq angajussuarmilu najungaqarluni aalisaqatigivaa.  

Aappanilu Ilulissaniittoq qimannikuupput. 

Meeraqanngilaq.  

Taakku pinerlussimanernut allakkiami (straffeattest) allaqqasut ilumoorput pingasut. 01: 23. no-

vember 2016 Sermersooq Eqqartuussiviani § 102, malitsigalugu § 12, § 112 imm. 1, ujajaaneq, § 

96, nr. 1 illumi eqqissiviilliortitsineq, § 37, pisortat sulisuinik narrussaarineq, § 114, imm. 1, biilinik 

aallarussineq, § 113 aserorterineq, aammalu § 105, databedrageri jf, § 146 stk. 2, tilsyn af de sociale 

myndigheder i 2 år.  

02: Eqqartuussineq 15.09.17 Qeqqata Kredsret qaammatini qulaaluani pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortitsineq, uku unioqqutissimagamigit: 

Pinerluttulerinermi inatsisit § 102- malitsingalugu § 12, tillinniariaraluarneq, § 113, aserorterineq, § 

114, imm. 1, biilinik aallarussineq, malitsingalugu Kalaallit Nunaanni angallannermut inatsit § 9, 

imm. 1, § 13 aamma § 56, imm. 1, malitsingalugu § 146. § 154 malillugu eqqartuussaaneq ulloq 23. 

november 2016 ilanngullugu. Iperangaavoq ulloq 8. januar 2018.  
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03: Qaasuitsup Eqqartuussivia ulloq 5. juni 2018 qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittussanngortitsineq, kinguartitaq, misiligaaffilerlugu ulloq 5. juni 2020 

tikillugu.  

 

Unnerluutigisaq tigummigallagaalerpoq ulloq 6. september 2019 maannamullu tigummigallagaal-

luni.  

 

Illuatungeriit isumaat 

 

Unnerluussisussaatitaasut ukiuni pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortitsinissaminnut piumasaqaatiminnut tapersiutigalugu oqaatigivaat unnnerluutigisaq unioq-

qutitseqqissimasoq misiligaaffiup nalaani aammalu pinngitsaaliisimalluni pinerluttulerinermi inatsit 

§ 77, imm. 1, nr. 1 aammalu ilaatigut pinngitsaaleeriaraluarluni, pinerluttuerinermi inatsit § 77, 

imm. 1, nr. 1 malitsingalugu § 12, taakkulu unioqqutitsinerit sakkortuujupput.  

 

Illersuisoq U-ip annikinnerusumik pineqaatissinneqarsisaanut piumasaqaataanut tapersiutigalugu 

oqaatigivaa immikkoortoq 6-mi pinngitsuutittariaqartoq aammalumi immikkoortoq 12, 13 aamma 

immikkoortoq 14-mi pinngitsuutinneqassasoq taakku immikkoortut sisamat uppernarsineqanngim-

mata. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 

Unioqqutitsineq siulleq pisimavoq ulloq 20. september 2018 kingullerlu pisimalluni ulloq 28. au-

gust 2019. Unnerluussut suliarineqarsimavoq ulloq 12. november 2019 eqqartuussivimmilu 

tiguneqarluni ulloq 28. november 2019. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Unnerluutigisaq immikkoortoq 1-mi nassuinngilaq eqqaamasaqannginnami, amaarami. 

Ilisimannittup X8-ip nassuiaatigivaa tummeqqani U naaperiataarsimallugu majuaraluarluni ilisi-

mannittoq takungamiuk qimaasimasoq. Unnuakkut nalunaaqutaq pingasut missaani pisut pipput.  

Matut paarnaaqqammata kisiannili igalaaq aserorsimalluni eqqartuussisut isumaqarput unner-

luutigisap igalaaq aserorlugu meeqqat angerlarsimaffiannut isersimasoq, tassami tummeqqani naa-

pitaqararami ingerlaannaq qimaalluni. Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigisap pinerluttuleri-

nermi inatsit § 113, imm. 1 - aserorterineq - ataasiarlugu unioqqutissimagaa, igalaaq aserorlugu 

isersimagami.  

Taarsiissutissanik takkuttoqassappat saqittaannermut innersuunneqarput. 

 

Immikkoortoq 2-mi tillinniarnermut nassuinngilaq, nassuerlunili tillitanik atuinermut.  

Nassuernera toqqammavigalugu aammami tillinniarneq uppernarsineqanngimmat eqqartuussisut 

isumaqarput unnerluutigisap pinerluttulerinermi inatsit § 111, imm. 1 - tillitanik atuineq - ataasiar-

lugu unioqqutissimagaa, taakku unnerluussummi allaqqasut tillinniarnermi tillitaasimasut nassarai 

tigusarineqarmat.  

 

Immikkoortoq 3-mi nassuerpoq mobiltelefon-i Hotel Hvide Falk-imi tillissimallugu, naak tillinnini 

eqqaamanngikkaluarlugu, amaarami. Aqanguani itersimavoq mobiltelefonimillu nammineq piginn-

gisaminik tigummiaaqarluni.  

Nassuernera aammalu uppernarsaatit toqqammavigalugit eqqartuussisut isumaqarput unner-

luutigisap pinerluttulerinermi inatsit § 102 - tillinneq - ataasiarlugu unioqqutissimagaa, X4-ip mo-

biltelefon-ia Iphone 5 SE tillikkamiuk.  

Taarsiissutissanik piumasaqaammik takkuttoqassangaluarpat saqittaannermut innersuunneqarpoq. 
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Immikkoortoq 4-mi unnerluutigisaq nassuinngilaq eqqaamasaqannginnami.  

Ilisimannittup X9 eqqartuussivimmi nassuiaavoq unnuk taanna pingaartuniik nalunaarfigineqarsi-

malluni tillinniartoqarsimasoq Spar-imi. Takkukkami takuaa igalaaq aserorlugu pisiniarfimmut 

isertoqarsimasoq.  

Pisiniarfiup ningiua X13 aggersarneqarpoq. Matu aamma aaqqissungassaammat aamma sanasut 

X24-imeersut aggersarneqarput. Video-mik immiussissut unnuk taanna isiginnaarpaat.  

Kingorna pisiniarfiup iluani nipiliortoqarmat alakkarpaat, paasillugulu bajaat karsi politiit silami 

nassaavat allafimmiittoq peqanngitsoq.  

Ilisimannittoq X9 aamma allat anipput silamilu ujaasillutik. Ilisimannittup X9-ip video-kut takusi-

masani naaperiataaramiuk aperivaa sumunnarnersoq, taannalu aalisariarnerarpoq, kisiannili 

qimaalerluni. 

Qimaalermat X9-ip aammalu sanasup malippaat, Grønlandsbanken-llu eqqaani tigusaralugu, politi-

inullu tunniullugu.  

Uppernarsaatit toqqammavigalugit eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigisap pinerluttulerinermi 

inatsit § 102- tillinniarneq - ataasiarlugu unioqqtissimagaa, Spar pisiniarfianut tillinniarami.  

 

Immikkoortoq 5-mi nassuerpoq El-Giganten-imi Ilulissani Bose højtaler tillissimallugu. Taanna til-

lippaa perlilerami. Nassuernera uppernarsaatillu toqqammavigalugit eqqartuussisut isumaqarput un-

nerluutigisap pinerluttulerinermi inatsit § 102 - tillinneq ataasiarlugu unioqqutissimagaa, Bose høj-

taler El-Giganten Ilulissani tillikkamiuk.  

 

Immikkoortoq 6-mi unnerluussummi allaqqasumut pinngitsaaliinermut nassuinngilaq, nassuiaal-

lunilu X5-ilu kujassimallutik. 

Ilisimannittoq X5 nassuiaavoq unnerluutigisaq ilisarisimanangu, kisiannili nalunagu ilisarisimasami 

X14-p aapparingaa. X5 eqqartuussivimmi nassuiaavoq unnerluutigisaq aammalu X14 aappariinner-

liormata U orneqqummat, unnuakkut taxarluni ornissimallugu.  

Eqqartuussisut maluginiarpaat U X5-imut SMS-ersimasoq atoqatigerusullugu 3.000,00 koruuninik 

akilerlugu.  

X5 nammineq taxarluni aggersimavoq. U-ip ilisimannittoq Butik 56 eqqaanut nioqqusimavaa, X5-

lu taamaaliorpoq.  

X5 nassuiaavoq U-ip imertartarfiup ilua tungaani pinngitsaaligaani aaliageqqalluni tunuminiik ku-

jakkaani. 

Eqqartuussisut maluginiarpaat X5 nakorsamik misissorneqarsimasoq ulloq 22. juni 2019 nal. 13.00, 

tassanilu ajoqusernerit pinngitsaaliinerup kinguneri annertunngitsut.  

Eqqartuussisut maluginiarpaat X5 pinngitsaalitereerami Naleraq-mut kammani Mora ornissimagaa 

imerlutillu.  

Eqqartuussisut maluginiarpaat X5-p kammani X15 pisoq pillugu oqaluttuussimanngikkaa.  

Eqqartuussisut maluginiarpaat ilisimannittup aatsaat 8 tiimit qaangiuttut politiinut nalunaarsimasoq, 

tassalu U-ip aappaata X14-p paasimmatik mobil-kut attaveqartartut aammalu U-ip aappaata X14-p 

politiinut nalunaaqqummani nalunaarsimalluni.  

Unnerluutigisaq U nassuiaavoq X5 SMS-erfigisimallugu 3.000,00 koruuninik akilerlugu atoqatige-

rusullugu. X5 taxarluni takkussimavoq taavalu imertartarfiup ilua tungaani kujassimallutik. U oori-

nik tigummiaaqannginnami kingusinnerusukkut X5 akilerumasimavaa.  

Eqqartuussisut maluginiarpaat X5 pinngitsaalisaagami nilliasimanngitsoq ikiortissarsiorluni naak 

imertartarfik aqquserngup angallaffiusup eqqannguaniittoq.  

Eqqartuussisut maluginiarpaat sms-kut allakkat uppernarsaatit tassani takuneqarsinnaalluni U-ip al-

lagaai X5-imut 3.000,00 koruunilerlugu kujakkumagaa.  

Eqqartuussisut pisuunermut imaluunniit pisuunnginnermut aaliagiinerminnut toqqammavigivaat U 

aamma X5 sms-kut attaveqatigiissimanerat, U-ip X5 3.000,00 koruunilerlugu kujakkumasimanera 

aammalu X5-p pisup kingorna X5 Naleraq-mut kammalaatini X15 imeqatigiartorsimanera, taannalu 

pinngitsaalitissimanermik oqaluttuunnangu. Aamma eqqartuussisut maluginiarpaat X5 aqqusernup 
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angallaffiusup eqqannguani imertartarfimmi pinngitsaalisaagami nilliasimannginnera ikiortis-

sarsiorluni.  

Qulaani taaneqartut toqqammavigalugit eqqartuussisut isumaqarput immikkoortoq 6-mi unner-

luutigisaq U pinngitsuutittariaqarlugu pinngitsaaliinermut.  

 

Immikkoortoq 7-mi unnerluutigisaq nassuinngilaq, eqqaamasaqannginnami. 

Politiit U tigusaringamikku nassaarivaat mobil-it sisamat aammalu Bose højtaler. Taakku U-ip nas-

suiarsinnaanngilai suminngaaneernersut. 

Unnerluutigisap taakku tigummiaani suminngaaneernersut nassuiarsinnaanngimmagit eqqartuussiut 

isumaqarput unnerluutigisap pinerluttulerinermi inatsit § 103 - nassaanik atugassarinngisaminik 

atuineq - ataasiarlugu unioqqutissimagaa, tigusaangami taakku unnerluussummi allaqqasut tigum-

misimagamigit.  

 

Immikkoortoq 8-mi nassuerpoq Katuaq-mi cigaretit kartonnit 200-nik imallit tillissimallugit, taakku 

X6-ip pii. Uppernarsaatit aammalu unnerluutigisap nassuernera toqqammavigalugit eqqartuussisut 

isumaqarput unnerluutigisap pinerluttulerinermi inatsit § 102 - tillinneq - ataasiarlugu unioqqutis-

simagaa, cigaretit tillikkamigit.  

Taarsiissutissanik qinnuteqartoqassappat saqittaannermut innersuuneqarput. 

 

Immikkoortoq 9-mi pinngitsuunerarpoq eqqaamasaqannginnami amaarami.  

Unnerluutigisaq nassuiaavoq Nota Bene-mut isersimalluni alakkarterilluni.  

Video-mi takuneqarsinnaavoq Nota Bene-mi isersimasoq.  

Uppernarsineqanngimmat unnerluutigisap U-ip taanna B&O højttaler tigusimagaa, eqqartuussiut 

isumaqarput unnerluutigisaq pinngitsuutittariaqarlugu, tillinnermut. 

U pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Immikkoortoq 10-mi unnerluutigisaq nassuinngilaq eqqaamasaqannginnami.  

Ilisimannittoq X7 nassuiaavoq nammineq Pisiffik-mi pingaartuulluni. Nalunaarfigineqarput tillinni-

artoqarpasittoq. Ilisimannittup Pisiffik-ullu ittuata taanna tillinniarnerangaasoq sissuerpaat, ta-

kullugulu taassuma karsi akiliisarfik saneqqutiinnarlugu kaffit karsi annikkaa. Kingorna aamma 

baajat karsi annimmagit tigusarivaat paasillugulu aamma savaaqqap quttorai marluk annissimagai, 

kavaajami iluanut toqqorlugit.  

Eqqartuussiut ilisimannittup X7 -ip nassuiaataa toqqammavigivaat. 

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigisap pinerluttulerinermi inatsit § 102 - tillinneq - ataasiar-

lugu unioqqutissimagaa, kaffit karsi, baajat karsi aammalu savaaqqap quttorai marluk tillikkamigit.  

 

Immikkoortoq 11-mi nassuinngilaq, nassuiaallunili X1 biilinik aallarussisoq ilagisimallugu.  

Unnerluutigisaq nassuermat X1 biilinik aallarussisoq ilagisimallugu, eqqartuussisut isumaqarput 

biilinik aallarusseqataasimasoq, taamaattumillu pinerluttulerinermi inatsit § 114, immikkoortoq 1 - 

biilinik aallarussineq - ataasiarlugu unioqqutissimagaa – X1 biilinik aallarussisoq peqatigingamiuk, 

unitsinniarsarinagulu.   

 

Immikkortoq 12-mi nassuianngilaq nassuiaallunili taakkua tillitat X1 tillissimagai. Unnerluutigisap 

naluai taakku X1 sumut toqqorsimanerai. 

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigisap X1 tillittoq nalunngikkaluarlugu unitseriarsimanngim-

magu eqqartuussiut isumaqarput unnerluutigisaq tillinnermut peqataasoq.  

Eqqartuussiut isumaqarput unnerluutigisap pinerluttulerinermi inatsit § 102 - tillinneq - ataasiarlugu 

unioqqutissimagaa, X1 tillittoq nalunagu unitsinniarsimanngimmagu, aammalu nalunaarutiginangu.  

 

Immikkortoq 13-mi unnerluutigisaq nassuinngilaq eqqaamasaqannginnami amaarami.  
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Pinerlineqartoq ilisimannittoq P nassuiaavoq sinilluni itersimalluni qipimmi qaavaniitoq angut 

atisaqanngitsoq. Ilisimannittup taanna angut aperisimavaa tammartajaannginnersoq, aperalugulu ki-

naanersoq. Taanna angut U-iunerarsimavoq oqarlunilu Nuummili kujannikkami ilisimannittoq ku-

jakkusullugu.  

P-p U piumanani oqarfigivaa aneqqullugu. Ilisimannittoq qipini tigummillugu nikuimmat U-ip qi-

pik peersimavaa, taavalu ilisimannittup trussii siillugit peerlugit.  

Ilisimannittoq tupakkami silaarukkaluarsimavoq qaatupporlu U-ip innartissimagaani nammattak-

kami qaavanut U-ilu qaaminut pisimasoq, usunilu utsuuinut mangunniarsaralugu. U-ip usumminik 

tissartumik ilisimannittup utsuuisa aammalu itiata eqqaanut usuni annernartumik tutsittaqattarpaa. U 

peerumanngimmat ilisimannittup U usuatigut imaluunniit issuisigut tinguaa.  

U peeqqunngaluarlugu piniinnarmat ilisimannittup tigummisani sakkortuumik tiguaai aammalu U 

toqqusaavisigut tigullugu, tassanilu U unikkiartulerpoq naggataatigullu unilluni, anillunilu 

atisaqarani.  

Ilisimannittoq I1 nassuiaavoq P-p aamma nammineq sinittarfini sanileriittut, unnuarlu taanna itersi-

malluni P oqarpallattoq:"Tassa!", allakkarsimallugillu, naapillugulu U atisaqarani P-p inaaniik 

anisoq.  

Eqqartuussisut Ilisimannittup pinerlineqartup aammalu I1-ip nassuiaataat toqqammavigivaat. 

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigisap pinerluttulerinermi inatsit § 77, immikkoortoq 1, nr. 1 

malittigalugu § 12 - pinngitsaaleeriaraluarneq - ataasiarlugu unioqqutissimagaa, P pinngitsaalillugu 

kajariaraluaramiuk.  

U P-imut mitagaaneq   

pillugu akiliisariaqarpoq 30.000,00 koruuninik.  

  

Immikkoortoq 14-mi nassuinngilaq eqqaamasaqannginnami amaarami. 

Ilisimannittoq I2 politiinut anngussigami nassuiaasimavoq U Radioqarfiup Aqqutaa B-[…]-mut un-

nuakkut nalunaaqutaq 0425 missaani iseriataarsimasoq pujortangassarsiornerarluni.  

U I2-ip aneqqusimavaa U-ilu anisimavoq.  

Kingorna I2-ip paasisimavaa U naatsiiviup igalaavatigut isersimasoq aammalu kælder-imi 

qerititsiup eqqaanut tillitassani ilisimallugit. 

Eqqartuussisut I2-ip politiinut anngussigami nassuaatigisimasai toqqammavigivaat. 

Eqqartuussiut isumaqarput unnerluutigisap pinerluttulerinermi inatsit § 102, tak. § 12 - tillinniari-

araluarneq - ataasiarlugu uniooqutissimagaa, Radioqarfiup Aqqutaa B-[…]-mut iserami aammalu 

tillitassani qerisut immikkoortillugit, kisiannili tigunngitsoorlugit anisitaangami.  

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Pineqaatissinissamut tunngatillugu eqqaartuussisut isumaqarput unnerluutigisaq ukiuni marlunni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq, ulloq inissinneqarfik aallar-

nerfigalugu.  

Unnerluutigisaq immikkoortoq 6-mi pinngitsaaliinermut pinngitsuutinneqarpoq aammalu immik-

koortoq 9-mi tillinnermut pinngitsuutinneqarluni. 

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissummik toqqaanermi ingammik pin-

gaartinneqassasoq unnerluutigisaq amaarluni qaatusimanani inatsisinik unioqqutitsisarnera.  

 

Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermi § 146, aammalu mitalliineq pillugu P1-

imut akiliissasoq. 

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut an-

ingaasartuutit akilissavai. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 
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U imatut pineqaatissinneqarpoq: 

 

Ukiuni marlunni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittusanngortinneqarpoq ulloq tigum-

migallagaalerfik aallarnerfagalugu. 

 

Mitalliineq pillugu P1-imut akiliissaaq 30.000,00 koruuninik.  

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

 

Nicolaj Geisler 

Kredsdommer 

 

 

 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 11. december 2019. 

 

Rettens nr. 1466/2019  

Politiets nr. 5512977010013618 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 13. november 2019. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Forhold 1 

 

5512-97701-00136-18 

Kriminallovens § 113, stk. 1 - Hærværk  

Ved den 20. september 2018 ca. kl. 03.00 på adressen Lisbeth Hindgaulip Aqq. 3 ved Børnehjem-

met i 

Ilulissat, at have smadret en rude med ukendt genstand, hvorved der skete skade for et pt. ukendt 

beløb. 

Der skal tages forbehold for erstatningskrav på vegne af Børnehjemmet Sarliaq. 

 

Forhold 2  

5512-97515-00003-18 

Kriminallovens § 102- Indbrudstyveri - subsidiært § 111, stk. 1 - hæleri 

Ved i perioden mellem den 19. september 2018 kl. 23.00 og 20. september 2018 kl. 08.15 på Mar-

ralinnguaq 15 i Icefiord Hotel Apartments i Ilulissat, at have brudt ind hos X2 og X3 og taget en 

sort tegnebog indeholdende 3 stk. kreditkort heriblandt 2 visakort, et canadisk kørekort, et sund-

hedskort, en halv pakke cigaretter af mrk. Vantage, omkring 50 canadiske dollars, en sort "Apple" 
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iPhone 6 16 gb, samt en "Samsung" Galaxy 8 mobiltelefon, som han efterfølgende blev fundet i be-

siddelse af, uagtet han vidste eller bestemt formodede, at de stammede fra en lovovertrædelse. 

Der skal tages forbeholdfor erstatningskrav på vegne af X2 og X3.  

 

Forhold 3  

5512-97636-00015-18 

Kriminallovens § 102- tyveri fra lomme 

Ved den 18. oktober 2018 ca. kl. 23.40 på Hotel Hvide Falk i Ilulissat, at have stjålet en mobiltele-

fon af mærket "Apple" iPhone 5 SE, til en pt. ukendt værdi, fra en jakkelomme tilhørende X4. 

Der skal tages forbeholdfor erstatningskrav på vegne af X4 

 

        Forhold 4 

5512-97481-00025-18 

Kriminallovens § 102- indbrudstyveri  

ved den 16. november 2018 ca. kl. 21.35 på adressen Noah Mølgaardip Aqq. 6 i Ilulissat, at have 

begået indbrud i Spar-købmanden og herunder stjålet en kasse øl, et sort "Sony" digitalkamera samt 

pengekontanter, alt til en pt. ukendt værdi. 

Der skal tages forbeholdfor erstatningskrav på vegne af spar-købmand. 

 

Forhold 5  

5512-97595-00011-18 

Kriminallovens § 102 - butikstyveri 

Ved den 16. november 2018 ca. kl. 09.10 på Alanngukasik 1 i Ilulissat, i Elgiganten, at have tileg-

net sig 1 højttaler afmærket "Bose" Soundlink Color Bluetooth til en værdi af 1.199 kr. 

På vegne af Elgiganten Ilulissat nedlægges påstand om erstatning på i alt 1.199 kr. 

 

Forhold 6  

5512-97351-00099-19 

Kriminallovens § 77, stk. 1 - Voldtægt  

ved den 22. juni 2019 ca. kl. 02.00 inde i taphuset ved Butik 56 i Ilulissat, at have tiltvunget sig 

samleje med X5, idet han, på trods af hendes modstand, fastholdt hende i armene, vendte hende om, 

hev bukserne af hende og gennemførte vaginalt samleje med hende mod hendes vilje. 

På vegne af X5 nedlægges påstand om torterstatning på i alt 60.000, 00 kr. 

 

Forhold 7  

5512-97649-00007-19 

Kriminallovens § 103, - Ulovlig omgang med hittegods 

ved den 26. juni 2019 i mellem kl. 00.00 og kl. 09.35 i Ilulissat, at have tilegnet sig 4 mobiltelefo-

ner samt en 

"Bose" højttaler til en ukendt værdi, som henlå uden at være en nogens varetægt. 

 

Forhold 8  

 

5505-97584-00005-19 

Kriminallovens § 102 - Tyveri 
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ved den 29. juli 2019 i mellem tidspunktet kl. 21.15 og kl. 22.00 fra Katuaq Cafe, Imaneq 3 i Nuuk, 

at have stjålet en karton (200 stk.) cigaretter af mærke Prince Light, til en pt. ukendt værdi, tilhø-

rende X6. 

Der tages forbehold for påstand om erstatning på vegne af X6. 

 

 

Forhold 9  

5505-97595-00020-19 

Kriminallovens § 102 - Tyveri 

ved den 30. juli 2019 ca. kl. 12.05 fra Nota Bene, beliggende på adressen Imaneq 23 i Nuuk, at 

have stjålet en højttaler afmrk. B&O P6 til en værdi 2.999 kr., idet han tog højttaleren i sin taske og 

gik forbi kasselinjen og ud af butikken uden at betale. 

På vegne af Nota Bene nedlægges påstand om erstatning på i alt 2.999 kr. 

 

 

Forhold 10  

 

5505-97591-00116-19 

Kriminallovens § 102 -Tyveri  

ved den 31. juli 2019 ca. kl. 18.00 i Pisiffik NC, Imaneq 1 i Nuuk, afto omgange at have stjålet først 

20 Øl og dernæst, efter at være blevet stoppet og bortvist første gang, at have stjålet 2 lammekøller 

og 12 pakker Araba kaffe, alt til en samlet værdi af 1.646 kr. 

 

Forhold 11  

 

5505-97711-00035-19 

Kriminallovens § 114, stk. 1, - Brugstyveri 

ved natten til den 5. august 2019 ca. kl. 03.40, i forening med X1, uberettiget at have brugt en vare-

bil med reg. nr. GR 19165 til kørsel på forskellige veje i Nuuk, herunder Quassunnguaq, Sipisaq 

Kangilleq samt 400 vejen. 

 

        Forhold 12 

 

5505-97626-00015-19 

Kriminallovens § 102 - Tyveri 

ved på samme tid og sted, som i forhold 11, i forening med X1, at have stjålet 5 par fodboldstøvler 

og støvler til en samlet værdi af 2.995,00 kr. fra en varebil med reg. nr. GR 19165 

 

Forhold 13  

5513-97351-00133-19 

Kriminallovens S 77, stk. 1 nr. 1 if. §12 - Forsøg på voldtægt 

ved den 27. august 2019 ca. kl. 02.30 på adressen Edvard Krusep Aqqutaa B-[…] i Uummannaq, 

ved anvendelse af fysisk magt, at have forsøgt at indføre sit lem og sine fingre i F´s vagina, hvilket 
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mislykkedes, da F modsatte sig kraftigt ved at tage fat i og klemme tiltaltes penis, ligesom hun tog 

ham om halsen og skreg, hvilket bevirkede, at tiltalte opgav sit forehavende. 

Forhold 14  

 

5513-97532-00007-19 

Kriminallovens § 102, if. § 12 - Forsøg på indbrud 

ved den 28. august 2019, ca. kl. 04.25, på adressen Radioqarfiup Aqqutaa B-[…] i Uummannaq, at 

have kravlet ind via et drivhus og på den måde skaffet sig adgang til lejligheden og taget frossen 

mad, til en pt. 

ukendt værdi, fra fryseren, hvilket han dog efterlod i kælderen, da han blev afbrudt i sit foreha-

vende. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden påstår følgende foranstaltninger idømt: 

 

Ved den 5. juni 2018 kredsrets dom af Qaasuitsup er tiltalte for overtrædelse af flere Kriminallo-

vens overtrædelser, herunder to husfredskrænkelser, to indbrudstyverier, hærværk, brugstyveri af 

cykel, lov om euforiserende stoffer i to omgange, krænkelse af offentlig myndighed, to trusler på 

livet, brugstyveri af andet køretøj, samt spirituskørsel idømt en dom på 90 dages anstalt samt tilsyn 

af Kriminalforsorgen i 2 år jf. kriminallovens § 144. 

For de ved foranstående dom pådømte og de af nærværende anklageskrift omfattede lovovertrædel-

ser nedlægger anklagemyndigheden i henhold til kriminallovens § 147, stk. 3, jf. stk. 2, påstand om: 

Anbringelse i anstalt i 3 år. 

 

T har nægtet sig skyldig i forhold 1, da han ikke kan huske noget.  

Tiltalte nægtet sig skyldig i forhold 2, indbrud men erkendt sig skyldig i hæleri.  

Tiltalte har erkendt sig skyldig i tyveri af mobiltelefon i forhold 3. 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 4, da han ikke kan huske noget.  

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 5, at han stjal en Bose højtaler i El Giganten. 

I forhold 6 har tiltalte nægtet sig skyldig i voldtægt men har forklaret, at de havde frivillig sex.  

I forhold 7 har tiltalte nægtet sig skyldig og forklaret at han ikke vidste, at de koster, som blev fun-

det hos ham, tilhørte og hvem, der havde lagt dem i hans lommer. 

Tiltalte har erkendt at have stjålet 1 karton cigaretter i katuaq.  

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 9. 

Tiltalte har først nægtet sig skyldig i forhold 10, man da han havde hørt vidnet X7, erkendt sig skyl-

dig. 

Ad forhold 11 har tiltalte nægtet sig skyldig, da han kun var passager i den stjålne bil.  

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 12, da det var X1, som havde stjålet de nævnte støvler og at 

han ikke vidste hvor X1 havde gemt dem. 

Tiltalte nægtede sig skyldig i forhold 13, da han ikke husker noget. Efter at have hørt vidnerne F og 

sin mor, erkendte han sig skyldig.  

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 14, da han ikke husker noget, på grund af druk.  

 

T har fremsat påstand om mildere foranstaltning.  

 

Anklagemyndigheden har på vegne af X5 påstået, at T skal betale 60.000,00  kr. i torterstatning.  

 

Anklagemyndigheden har på vegne af F påstået, at T skal betale 30.000,00 kr. i torterstatning.  
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T har nægtet erstatningspligten. 

 

T har været imod erstatningskravets størrelse. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af X8, X9, X5, X7, F og V1. 

 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 9. december 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen såle-

des:  

At han ikke husker noget om forhold 1. Han blev anholdt om morgenen. Han kan ikke huske, at 

have smadret et vindue.  

Ad forhold 2, husker han ingenting. Det var rigtigt, at de i anklageskriftet nævnte ting hos hans per-

son og politiet tog dem.  

Tiltalte kan ikker huske at have været sammen med nogen, den nat. Han boede hos sin daværende 

kæreste i Atersuit.  

De i anklageskriftet nævnte telefoner ved han ikke hvor de stammer fra. han kan ikke huske, at have 

været på indbrud, da han var fuld.  

Han erkendte sig skyldig i forhold 3, at have stjålet X4`s mobiltelefon i Hotel Hvide Falk. Det er 

rigtigt, at han smed denne mobiltelefon væk. Han har betalt erstatning for telefonen til X4. 

Ad forhold 4 nægtede han sig skyldig, da han ikke husker noget på grund af druk.  

Han kan huske, at han blev taget af politiet ved Grønlandsbanken, den nat. Han husker ikke X9, 

som er butikschefen. Han blev dagen efter smidt ad fra Pisiffik af X9.  

Han kan ikke huske, at have begået indbrud på Spar ved husflidsværkstedet. Han kan ikke huske at 

have stjålet en kasse øl ej heller at han begik indbruddet. 

Han erkendte sig skyldig i forhold 5. Da han var sulten, stjal han et højtaler. Da han kom ned til be-

utikken for at betale for den stjålne højtaler, blev han smidt ud af butikschefen.  

Ad forhold 6 har han nægtet sig skyldig i voldtægt, men erkendte at de havde haft samleje. Det var 

rigtigt, at han og kæresten havde samlivsproblemer og at han kontaktede X5 pr. mobilen.  

Han husker at have tilbudt X5 3.000,00 kr. for samleje og at hun accepterede dette.  

Tiltalte kontaktede X5 den aften pr. mobiltelefon. Da han spurgte om de kunne have sex sammen, 

mod at han betalte 3.000,00 kr., accepterede X5.  

Da de havde haft sex sammen og han ikke betalte med det samme, havde X5 meldt ham til politiet.  

Han plejede at kontakte X5 med molilen.  

Tiltalte blev foreholdt sin forklaring til politiet den 26. juni 2019, side 2, 5. afsnit: 

"Sigtede nægter sig skyldig i det ham på sigtede forhold, idet han ikke har haft samleje med hende. 

Og forklarede indledningsvis, at han ikke har haft kontakt med forurettede den 21. juni 2019 aften 

og natten mellem fredag den 21. juni og lørdag den 22. juni 2019, da han ikke har haft kontakt med 

hende i form af internet, mobiltelefon, SMS samt via Messenger. 

Og har kun haft kontakt med X10 tidligere, og det skete i december 2018, hvor foretog forespørgsel 

om, hvor da det har det. Da hun kontaktede sigtede via SMS besked, til hans mobiltelefon nr. " 

Tiltalte forklarede i retten, at de plejede at have kontakt pr. mobiltelefon.  

Ad forhold 7 forklarede tiltalte, at det var rigtigt, at han blev anholdt af politiet med de nævnte høj-

talere på sig. Tiltalte ved ikke hvor disse højtalere stammede fra. Tiltalte ved ikke, hvem der har 

lagt dem i hans lommer.  

Tiltalte erkendt sig skyldig i forhold 8, og forklarede, at han havde stjålet disse cigaretter. Han stjal 

dem, da han var sulten. Han havde ikke fået ordentligt at spise i 2 uger.  

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 9. Det var rigtigt, at han var inde på Nota Bene og kigge og 

man kunne se, at han var der på video. Han gik uden at have stjålet noget. 

Ad forhold 10 erkendte han, at han ellers havde stjålet, men blev opdaget og taget. Han kan erkende 

det, vidnet X7 har forklaret i retten.  
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Ad forhold 11 erkendte han at have været med til brugstyveri af bil. X1 tog nøglen til bilen og 

brugsstjal den. Det var X1, som styrede bilen, han var passager. Tiltalte bad X1 at stoppe bilen, men 

X1 fortsatte.  

De stjal bilen i Nuutoqaq. De kørte måske i 15 minutter.  

Tiltalte nægtede sig skyldig i forhold 12. Det var X1, som stjal de i sagen nævnte fodboldstøvler. 

Tiltalte ved ikke, hvor X1 har gjort af dem. 

Ad forhold 13 har han nægtet sig skyldig, da han ikke husker noget på grund af druk. Da han blev 

fortalt af sin mor, om hvad der var sket, fandt han ud af det. Tiltalte har ikke haft kontakt med F før 

eller efter episoden.  

Det kan være rigtigt, det F har forklaret. Efter at have hørt F forklaring, kan han erkende det skete. 

Han vil gerne sig undskyld til F.  

Tiltalte drikker indtil han mister bevidstheden.  

Ad forhold 14 har tiltalte nægtet sig skyldig, da han ikke husker noget. Han kender V2, da han har 

boet på børnehjem sammen med ham.  

 

X8 har afgivet forklaring den 9. december 2019.  Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

At han arbejder på Sarliaq, som nattevagt.  

Den 20. september 2018 ved ca. 03.33 tiden blev han vækket og blev fortalt, at der var nogen, som 

var brudt ind. 

Da han kom op. tog vidnet ned i kælderen og så, at der var et vindue, som var smadret. Han kontak-

tede sin arbejdskollega X11 og de kiggede ud af vinduerne for at se noget usædvanligt.  

Da vidnet kunne høre nogen som gik, kiggede han i trappeopgangen og mødte tiltalte T. Da T så 

vidnet, flygtede han.  

Vidnet ringede til deres chef og fortalte om det skete. Da vidnets chef ankom ledte de videre.  

Vidnet så T gående fra broen ind mod byen. Vidnet ringede til politiet og T blev anholdt.  

Da vidnet lige pludselig mødte T i trappeopgangen, kunne han lugte spiritus. Vidnet så T`s ansigt 

tydeligt.  

Vidnet ved ikke hvem, der har ødelagt vinduet, men den var indtakt, da de gik i seng. 

 

X9 har afgivet forklaring den 9. december 2019.  Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

Den 16. november 2018 blev ringet op af vagtselskabet om, at der havde været indbrud på Spar ved 

havnen.  

Vidnet kørte derned og parkerede ved siden af vagtselskabets bil. Da vidnet ankom, sagde vagtman-

den, at han havde set skygger inde i butikken. Vidnet gik bagom butikken for at se, om der skulle 

være nogen deromme. Han så ingen. Da de kom ind i butikken, opdagede de at ledningerne til kas-

seapparatet var revet over. Han besluttede at ringe til butikschefen X13 og bede hende om at 

komme.  

De besluttede at ringe til tømreren X25, da døren skulle repareres.  

Mens tømreren var ved at reparere døren, havde politiet fundet en kasse øl i sneen.  

De satte denne kasse øl inde på kontoret. Vidnet hjalp håndværkerne og pludselig kunne de høre et 

eller andet og kiggede ind til kontoret. De opdagede, at denne kasse øl, som politiet havde fundet 

var væk. Der var kun lidt sne, der hvor ølkassen havde stået. 

Da de opdagede at ølkassen var væk, løb alle udenfor, for at se om de kunne finde tyven.  

Da vidnet kom hen til husflidsværkstedet, mødte han tiltalte og kunne kende ham, da han havde set 

ham på videoovervågningen. Han spurgte manden om hvor han skulle hen og manden begyndte at 

flygte fra vidnet. Vidnet og manden fra tømrerfirmaet løb efter ham og ved Grønlandsbanken fan-

gede de ham og overlod ham til politiet.  

De fandt ikke ølkassen. Vídnet kan idag ikke huske hvad der blev stjålet den nat, det var X13 som 

lavede opgørelsen. Der var ikke stjålet voldsomt meget, men der var ødelagte ting.  

 

X5 har afgivet forklaring den 9. december 2019.  Forklaringen er refereret i retsbogen således:  
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At den dag var nationaldag og hun var på Sermermiut. Hun fik et Messenger besked fra T, han vin-

kede. 

Da han skrev ej, besvarede vidnet beskeden. T spurgte om hun var ok. Hun svarede, at hun var ok. 

Senere skrev T, at han og X14 var gået fra hinanden og at han var ked af det og manglede en at 

snakke med. Vidnet skrev til T, at han var velkommen til at snakke. 

Vidnet gav sit mobilnummer til T og skrev samtidig at hun var ked af at han og kæresten var gået 

fra hinanden.  

Vidnet skrev at hun havde medlidenhed med dem, da hun vidste, hvordan det var, da hun var blevet 

skilt fra sin mand.  

Tiltalte skrev disse alt imens vidnet var i Sermermiut.  

Vidnet havde tænkt at hun ville i byen sammen med sin veninde X15. Vidnet tog hjem fra Sermer-

miut for at skifte tøj og gå i bad.  

T skrev ellers, og tilbød, at de kunne gå en tur, men hun afslog, da hun ikke kendte tiltalte.  

Mens vidnet var i bad, havde hun fået en SMS fra T. T havde tilbudt vidnet 3.000,00 kr. for et sam-

leje. Vidnet skrev tilbage, at det kunne hun ikke gøre, da hun skulle møde sin veninde.  

Vidnet bestilte en taxa og kørte afsted. 

Men hun kørte taxa skrev T om hun ikke kunne stå af ved Butik 56. Vidnet stod af ved Butik 56 ef-

ter T ønske. Ved siden af taphuset tog T vidnet i armen og trak hende ind i taphuset. Inde i taphuset 

holdt T fast i vidnet i hænder og begyndte at tage hendes bukser ned og stak sin penis i vidnets 

skede og gennemførte samleje med hende, mod hendes vilje. 

Da vidnet fandt ud af, at T var stærkere end hende, holdt hun op med at modsætte sig. 

Vidnet har ikke bemærket om T havde udløsning inde i hende. Det var først der hun så T.  

Vidnet kender T kæreste og de havde kontakt med hinanden i telefonen, det var nok der, at T havde 

fået hendes profil. 

Vidnet kan i retten forklare, hvorfor hun kom hen til en hun ikke kendte, midt om natten ved 2-ti-

den. Vidnet havde drukket 3 -4 øl den nat.  

Adspurgt af tiltaltes forsvarer forklarede vidnet, da T bad hende om at stå af ved taphuset, var stået 

af der. Vidnet så ikke andre personer den nat.  

T havde skrevet til vidnets mobil, at han ville give vidnet 3.000,00 kr. for et samleje. Vidnet havde 

skrevet til T, at det kunne hun ikke, men hun kom hen til ham, da han var ked af det, da han og kæ-

resten var gået fra hinanden. 

Da T begyndte at tage vidnets bukser ned inde i taphuset, sagde vidnet til T, at det måtte han ikke.  

Da forsvareren spurgte, hvorfor hun ikke råbte om hjælp, svarede vidnet, hvem skulle høre hende 

og hvad skulle det hjælpe. 

Samlejet varede i ca. 10 minutter.  

Efter samlejet gik vidnet hen til sin veninde inde på Naleraq og de drak øl. Adspurgt om hvorfor 

hun ikke havde kontaktet politiet med det samme, forklarede vidnet, at det var først, da X14 havde 

fundet ud af, at hun og T havde kontakt via mobiltelefon og X14 havde sagt til hende, at hun skulle 

kontakte politiet, at hun gjorde dette.  

Da hun blev undersøgt på sygehuset, blev hun fortalt, at det var godt, at hun ikke gjorde modstand, 

ellers var det måske gået værre.  

Hun havde skrammer på hoften og ovenpå fingeren. De undersøgte alt på sygehuset.  

Hun havde ikke haft sex før voldtægten af T.  

Vidnet forklarede, at det var hendes fejl, at hun ikke kontaktede politiet med det samme, men først 

da X14 fortalte hende, at hun skulle.  

Da hun kom til Naleraq og mødte sin veninde, fortalte hun ikke hende om voldtægten. 

Selvfølgelig fik hun ikke de 3.000,00 kr. T brugte mobilnummer […]. Vidnet ved ikke hvem num-

meret […] tilhører.  

Vidnet og veninden X15 var enige om at gå i byen sammen. Vidnet kan ikke forklare, hvorfor hun 

tog hen til T.  

Adspurgt om hvorfor vidnet først anmeldte voldtægten ved 12-tiden, forklarede vidnet, at hun ellers 

ikke ville anmelde voldtægten, men først da X14 sagde, at hun skulle gøre det, gjorde det.  
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Da vidnet blev voldtaget, blev hun holdt hårdt i armene. Hun kørte taxa alene.  

 

X7 har afgivet forklaring den 9. december 2019.  Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

Den dag var der en som fortalte, at der var måske en som stjal. Han og butikchefen holdt øje med 

vedkommende. 

De så at vedkommende tog en kasse kaffe forbi kasseapparatet uden at betale. Da han kom forbi 

kasseapparatet uden at betale stoppede de ham. Han havde der stjålet en kasse øl og 2 lammekøller.  

Disse 2 lammekøller havde han inde under jakken.  

 

F har afgivet forklaring den 9. december 2019.  Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

At hun den nat var meget træt da hun fik fri og var faldet i søvn med det samme. Hun vågnede ved, 

at en nøgen mand var kommet ovenpå hendes dyne. Da vidnet vågnede spurgte hun denne mand, 

om han ikke havde taget fejl. Vidnet spurgte manden hvem han var og da han ikke svarede, spurgte 

hun ham højere og han svarede, at han var T. Vidnet sagde til T, at han måtte gå. T sagde, at han 

ville have samleje med vidnet, da han ikke havde haft samleje siden i Nuuk.  

Vidnet sagde i en hård tone, at T måtte gå. Da sagde T: "Må jeg se din krop?" 

T prøvede at beføle vidnet uden på dynen.  

Vidnet stod op med dynen på sig, men T hev dynen fra hende, hvor vidnets mobiltelefon faldt ned 

på gulvet. Da T havde hevet dynen fra vidnet, hev han vidnets trusser af hende, så de gik i stykker.  

Måske på grund af forskrækkelse havde vidnet mistet hukommelsen at kort øjeblik og da hun kom 

til sig selv, kunne hun mærke, at T havde lagt hende på ryggen, ovenpå hendes rygsæk og havde 

lagt sig oven på hende og prøvede at stikke sit erigerede penis i hendes skede.  

Vidnet prøvede at få T væk, men kunne ikke, og der tog vidnet fat i enten T penis eller testikler. T 

stak tiltalte med sit erigerede lem omkring hendes skede og anus, så det gjorde ondt på vidnet.  

Da T ikke ville flytte sig, klemte vidnet hårdere om det hun havde fat i og tog T i halsregionen, 

hvorefter T begyndte ikke at være så vedholdende mere. T gik fra vidnet og gik fra soveværelset, 

nøgen.  

T er søn af V1, som vidnet bor til leje hos. T var fuld. 

Vidnet blev spurgt om hvorfor, der skulle gå 3 dage, inden hun meldte forsøget på voldtægt. sva-

rede vidnet, at hun skulle rejse og at hun ellers var ved politistationen, men at der var lukket. Hun 

meldte episoden til vagttelefonen.  

Vidnet kendte ikke T, hun har dog afleveret nøglen enten til T eller en anden en i huset, når hun 

skulle gå. 

Hun blev undersøgt af lægen i Nuuk.  

V1 spurgte hende den nat om hun ville overnatte hos hende den nat og hun overnattede hos hende.  

 

V1 har afgivet forklaring den 9. december 2019.  Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

 

Dokumenter 

Det fremgår i Forhold: 1 Bilag. A-1 Anmeldelsesrapport: 

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 

20-09 2018 kl. 0333 

 

Gerningssted 

Lisbeth Hindsgaul Aq[…] 

3952 Ilulissat 

 

Sagens genstand 

Anmelder X8 meddelte, at 2 ukendte gerningsmand havde smadret et kælder vindue i børne-

hjemmet Sarliaq og de havde set personalet hvorefter de var stukket af fra stedet. Signalement: 2 

mænd og den ene var iført lilla kasket. 
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Forhold: 2 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

 Anmeldelsesdato/klokkeslæt 

 20-09 2018 kl. 0900 

 Gerningssted 

 Icefiord Hotel Apartment 

 Marralinnguaq 15 

 3952 Ilulissat 

  

 Sagens genstand 

 Dags dato henvendte to canadiske turister sig på     

 stationen i Ilulissat. De oplyste at de havde været   

 udsat for indbrud i deres hotellejlighed natten til  

 torsdag den 20 sep. 2018 

 

  Fra indbruddet var der stjålet følgende: Sort tegnebog    

  

  med 3 stk. kreditkort heriblandt 2 visa-kort. Canadisk    

  kørekort og sundhedskort. En rød strikkehue, en halv    

   

  pakke canadiske cigaretter af mærket Vantage (købt i    

  Canada). ca. 50 canadiske dollars. Sort iPhone 8, 16  

  GB i sort/gråt cover. Samsung galaxy 8, sort. Halv   

  flaske wisky af mærket Highland Park sam en  

  håndfuld danske mønter, ukendt beløb. 

 

 De forurettede, X3 og X2 blev begge vejledt. 

 

  

Forhold: 2 Bilag. D-l Fotomappe 

 

Forhold: 3 Bilag. A-1 Anmeldelsesrapport 

 

Anmeldelsdato/klokkeslæt 

18-10 2018 kl. 2338 

 

Sagens genstand 

 Anm. X23 fra tlf. […] rettede telefonisk    

   

 henvendelse og oplyste at X4s mobiltelefon er stjålet af ukendt beruset kvinde, X4 

samt andre forsøgt at tale med kvinden uden held. 

 

Forhold: 3 Bilag: D-1 Fotomappe 

 

Forhold: 4 Bilag: Anmeldelsesrapport 

 

Anmeldelsdato/klokkeslæt 

16-11 20018 kl. 2138 

 

Gerningssted 

"den gamle butik" Spar 

Uden vejnavn- Ilulissat 

3952 Ilulissat 



 43 

 

Sagens genstand 

Anmelder, […] fra Securitas Ilulissat tlf. […], rettede telefonisk henvendelse til VC, idet 

der havde været indbrud i Spar "den gamle butik" 

 

Kl. 2140 r-vagten ved KAS adviseret, som ville kigge på stede/HPB-VC 

 

Forhold: 4 Bilag: D- l Kosterrapport: 

 T 

 1 Sort sony digital kamera 

 

Forhold: 5 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

 

Anmeldelsdato/Klokkeslæt 

17-11 2018 kl. 1345 

 

I forbindelse med sag under 5512-97481-00025-18 indbrud i Spar den 16 nov. 2018 kl. 

2136 valgte personalet at gennemgå videoovervågningen i deres øvrige butikker. Dette 

førte til at gerningsmanden fra indbruddet i spar, blev genkendt som gerningsmand til 

et butikstyveri i Elgiganten. 

 

Forhold: 6 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

d 

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 

22-06 2019 kl. 1138 

 

Sagens genstand 

 A/F X5 rettede telefonisk henvendelse og oplyste, at hun var blevet udsat for voldtægt 

af en T, inde i et taphus, i nærheden af Butik 56. Hun oplyste, at hun havde forsøgt, at 

stoppe T, men han var stærkere. Efter gerningen, havde T sagt, at han ville betale 

hende på mandag, idet han ikke havde penge på sig pt. Hun havde ikke været i bad. 

VC-KJO underrettet. 

 

Forhold: 6 Bilag: F-1 Skitse over gerningssted  

 Fotos af Kussangajaannguaq blev gennemgået. 

 

Forhold: 6 Bilag. G-1 Politiattest punkt 5. 

det odjektive fund:  

AF tegn på vold påvistes  

(1) på venstre side af nakken, en rødlig underhudsblødning målende ca.1x1 cm. 

(2) på højre hånds 4. kno, to punfktformede, ikke-skorpedækkede hudafskrabninger, 

målende ca 0,1x 0,1 cm. 

(3) på højre hoftekam, en rødlig underhudsblødning, målende ca 1 x1 cm.  

(4) på venstre hofte, en kombineret ikke-skorpedækket hudafskrabning og rødlig un-

derhudsblødning, målende ca 7 x5 cm. 

(5) på venstre baglår, en komineret ikke-skorpedækket hudafskrabning og rødlig un-

derhudsblødning, målende 4 x2 cm. 

(6) på venstre inderlår, en blå-violet inderhudsblødning, målende ca 3 x 2 cm. 

 

Der findes ingen punktformede blodudtrædninger i øjenes bindehinder, øjelågshuden, 

ansigtshuden, huden bag ørene eller mundslimhinden. 

ved gynækologisk undersøgelse fandtes en slimhinderift i vaginalindgangen sv.t kl.12. 
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Forhold: 6 Bilag: H-1 Kosterrapport 

 

Koster 1 Forurettedes trusser, sikret i forbindelse med personundersøgelse på Ilulissat 

Sygehus 

 

Koster 2 Personundersøgelses kit, samt blodprøver fra forurettede 

 

Koster 3 Reference blodprøve, sigtede kim 

 

Forhold: 6 Bilag: H-2 Retskemisk erklæring 

 

at der var 0,0 promille i X5 blod 

 

Forhold: 6 Bilag. H-5 sammenligning af dna-profiler 

 

Forurettede 230868-2660 X5 

Sigtet: 170500-7477 T 

 

Konklusion 1) 

Prøve/effecter sikret af politiet 

a) KT nr. 3: Et par trusser 

Ifølge fremsender sikret fra: Forurettede 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor fra område 1 på ovennævnte effekt, jf. er-

klæring C2019-159131, taler for, at det undersøgte dna i sædcellefraktionen stammer 

fra T frem for en tilfældig anden mand. 

 

Dna-profilen for sædcellefraktionen fra område 1 blev beregnet til at være mere end 

1.000.000 gange mere sandsynlig, hvis sæden stammer fra T, end hvis sæden stammer 

fra en tilfældig anden mand i den grønlandske befolkning. Beregningen gælder ikke 

ved sammenligning med nære slægtninge til T. 

 

b) KT nr. 4: Vatpind(e) med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra: Forurettedes højre hånd 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte prøve, jf. erklæring 

(32019-15913-1, taler for, at det undersøgte dna stammer fra X5 selv frem for en til-

fældig anden person. 

 

Dna-profilen taler imod, at det undersøgte dna stammer fra T frem for en tilfældig an-

den person. 

 

Forhold: 7 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

Anmeldesrapport/klokkeslæt 

26-06 2019 kl. 0945 

 

Sagens art 

Ulovlig omgang med hittegods - T 

 

Gerningssted 

Kusssangajaannguaq  

3952 Ilulissat 
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Sagens genstand 

sagen oprettet efter sigtede blev anholdt og blev fundet i besiddelse af flere mobil tele-

foner samt en højtaler som han ikke kender ejer. 

 

sigtede afhørt til sagen, og siger det ikke er hans ting 

 

Forhold: 7 Bilag: D- 1 Udlevering af koster 

Den 28 juni 2019 fik de rette ejere af kosterne 1-4 udleveret kosterne af en medarbej-

der ved Diskoline. 

Der blev ved undersøgelsen af bose højtaleren fundet ud af, at tingene tilhørte Disko-

line i Ilulissat. 

Undertegnet tændte for bose højtaleren og denne havde gemt flere enheder som havde 

brugt den, og undertegnet kunne genkende enhederne som Bose højtaleren udtalte ved 

"X18 Iphone" og X19s Iphone" 

Diskoline blev herefter ringet op og blev gjort bekendt med at politiet i Ilulissat havde 

fundet nogle ting som tilhørte dem, og de kunne bekræfte at de manglede nogle ting, 

men de havde ikke haft indbrud og anmeldelte heller ikke indbrud. 

 

Forhold: 7 Bilag: E- 1 Kosterrapport 

Koster 1 2stk. Alcatel Smartphone 

Koster 2 Sony experia 

Koster 3 Cat Mobil 

Koster 4 Bose Højtaler  

 

Forhold: 8 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

Anmeldelsdato/klokkeslæt 

31-07 2019 kl. 12.00 

 

Gerningssted  

Katuaq Café 

Imaneq 

3900 Nuuk 

 

Sagens genstand 

Skriftlig anm. afleveret til stationen fra Café Katuaq, om at mandag den 29-07-2019 Fik 

en ansat, X6, stjålet: 

 

- én karton cigaretter af mærket Prince Light. 

 

Forhold: 8 Bilag: F-1 Fotomappe 

 

Forhold: 9 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

Anmeldelsesdato/klokkeslæt 

30-07 2019 kl. 1203 

 

Gerningssted 

Imaneq 23 

3900 Nuuk 

 

Sagens genstand 
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Ansat fra Notabene rettede telf.nisk henv. og oplyste at en ukendt person havde taget en 

højtaler af mrk B&O til en værdi af 3000 kr. Signalement: ca. 180 CM. Rød hætte trøje 

Grønne salomon sko. lyse blå taske. 

 

Forhold: 9 Bilag: D-2 Genkendelse af gerningsmand 

Undertegnede sendt tirsdag d. 300719 mail til diverse afdelinger i Nuuks Politi. 

 

Pa. […] oplyste, at personen var en T. 

 

Ved søg i Avannarleq sås en T med personnummer […] med bopælsadresse Edv. Si-

vertsenip Aqq. i 

3952 Ilulissat. 

 

Forhold: 9 Bilag: E- l fotomappe 

 

Forhold: 9 Bilag: E-3 Erstatningskrav - bevis på pris 

 

Forhold: 10 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

Anmelsdelsesdato/klokkeslæt 

31-07- 2019 kl. 1830 

 

Gerningssted 

Pisiffik I Nuuk Center 

Imaneq 

3900 Nuuk 

Sagens art 

Forsøg på butikstyveri 

Sagens genstand 

Anm. X21, butikschef i Pisiffik, rettede skriftligt anmeldelse og skrev, at butikstyven  

havde forsøgt, at tilegne sig 

- 20stk. Øl (værdi 350kr) 

- 2stk lammekøller (værdi 600kr) 

- 12stk Araba Kaffe (værdi 696kr). 

Butikstyven var blevet stoppet afvagten, X7, hvortil butikstyven blev bortvist fra ste-

det.i 

 

Forhold: 11 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

Anmeldelsdato/klokkeslæt 

05-08 2019 kl. 0340 

 

Sagens Genstand 

Taxachauffør, observere hvid transporter, der kørte ad forskellige veje, sidst ad Quas-

sunnguaq. Anmelder havde mistanke om, at føreren, måtte være spiritus påvirket, idet 

køretøjen slingrede på vejen. Anmelder havde mistet synet af bilen. 

 

Forhold: 11 Bilag: E- 1 Kosterrapport 

Bilnøgle til REG. NR. GL 19165 Blev lagt til sagen Dato 06/08-19 

 

Forhold: 11 Bilag: F-1 Fotomappe 

 

Forhold: 12 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 
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Anmeldesdato/klokkeslæt 

06-08 2019 kl. 1324 

 

Sagens art 

I forbindelse med brugstyveri var der stjålet 5 par støvler 

 

Gerningssted  

varebil mrk. toyota fra pikkori sport Aqqusinersuaq 4 

3900 Nuuk  

Butik chef X22 skrev skr. anmeldelse, at gerningsmændene til brugstyverj også havde 

stjålet 5 par fodboldstøvler/støvler til en udsalgspris på 599,00 kr. pr. par. I alt 

2.995,00 kr. Sag oprettet. (Brugstyveri har jnr. 5505-97711-35-19). ([…], pa. 

 

Forhold: 13 Bilag: A- l Anmeldelsesrapport 

Anmeldesdato/klokkeslæt 

08 2019 kl. 1117 

 

Gerningssted 

Edvard Kruse B-[…] 

Edv. KRusep Aqqutaa B- […] 

3961 Uummannaq 

 

Sagens genstand 

Anmelder rettede personlig henvendelse til vagten i Nuuk, Hun oplyste at hun var ble-

vet voldtaget. dette var sket i Uummannaq. Mistænkte skulle være T Erstatning til ofre 

for forbrydelse udleveret /MEF 

 

Forhold: 13 Bilag: E- l Erstatningskrav 

 

Forhold: 14 Bilag: A-1 Anmeldelsesrapport 

Anmeldesdato/klokkeslæt 

03-09 2019 kl. 1300 

 

Sagens Art 

T trængte ind i lejlighed for at stjæle mad 

 

Gerningssted 

Radioqarfiup Aqqutaa B-[…] 3961 Uummannaq 

 

Sagens genstand 

V2 indfundet sig på politistationen og oplyste at i ovennævnte tid da han var hjemme 

og så en film konstaterede at tidl. børnehjemsanbragte T var kommet ind i lejligheden 

og han skønnedes spiritus påvirket og ledt efter tobak. Anm. bad ham om at går, hvil-

ket gik han sin vej. Anm. konstaterede at han havde kravlet via drivhuset og gik videre 

ind i lejligheden, og anm. har konstateret at frosset mad blev taget fra fryseren og lagt i 

gulvet i kælderen. Anm. har optaget film og billede af frosset mad, og overført filerne 

til politiet. I filmen kan man genkendes Ts stemme. 

 

Forhold: 1+2 Bilag: K-1 Rets og dombogsudskrifter af den 4. & 5. juni 2018 

 

Personlige oplysninger 



 48 

T er tidligere foranstaltet, senest ved Qaasuistoq Kredsrets dom af den 5. juni 2018, hvor han har 

overtrådt kriminalloven flere gange, herunder 2 husfredskrænkelser, hærværk, brugstyveri af cykel, 

lov om euforiserende stoffer i 2 omgange, krænkelse af offentlig myndighed, to trusler på livet, 

brugstyveri af andet køretøj, samt spirituskøresl idømt en dom på 90 dages anstalt samt tilsyn af 

Kriminalforsorgen i 2 år jf. kriminallovens § 144. 

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han er fisker som besætningsmedlem på Angajussuaq. 

Han var ellers flyttet til Ilulissat, men flyttede tilbage Uummannaq og fisker sammen med Angajus-

suaq.  

Han og kæresten er gået fra hinanden. Han har ingen børn.  

Han erklærede, at de i straffeattesten nævnte domme er rigtige: 

01: 23. november 2016 af Sermersooq Kredsret for overtrædelse af Kriminallovens § 102, jf. § 12, § 

112, stk. 1 - røveri, § 96, stk. 1, husfredskrænkelse, § 37 - krænkelse af offentlig myndighed, § 114, 

stk. 1 - brugstyveri, § 113 - hærværk og § 105, databedrageri, jf. § 146, stk. 2, tilsyn af de sociale 

myndigheder i 2 år.  

02: Dom af Qeqqata Kredsret den 15. 09. 17, hvor han har overtådt kriminallovens § 102, jf. § 12 - 

forsøg på tyveri, § 113 - hærværk, § 114, stk. 1 - brugstyveri, samt Grønlandsk Færdserlslov § 9, 

stk. 1, § 13 og § 56, stk. 1 jf. Kriminalloverns § 146. I medfør af Kriminallovens § 154 fællesstraf 

der tillige omfatter dom af 23. november 2016. Løskladt den 08.01.18. 

03: Qaasuitsoq Kredsrets dom af den 05.06.18. Anbringelse i anstalt i 3 måneder. Betingelser indtil 

05.06. 20.  

 

Tiltalte har været tilbageholdt siden 6. september 2019 og er tilbageholdt indtil dags dato.  

 

Parternes synspunkter 

 

Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden om anbringelse i anstalt i 3 år, at overtrædelserne 

er foregået under prøvetiden og at han er tiltalt for krimanallovens § 77, stk. 1, nr. 1 - voldtægt, 

samt kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 jf. § 12 - forsøg på voldtægt og de er grove lovovertrædelser.  

 

Forsvareren har til støtte for Ts påstand om mildere foranstaltning at tiltalte bør frifindes i forhold 1, 

voldtægt og forholdene 12. 13 og 14, da de ikke er tilstrækkelig bevist. 

 

Sagsbehandlingstid 

Første lovovertædelse er sket den 20. september 2018 og den sidste er sket den 28. august 2019. 

Anklageskriftet er fra 12. november 2019 og modtaget i retten den 28. november 2019.  

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1, da han ikke kan huske noget på grund af druk.  

Vidnet X8 har i retten forklaret at han mødte T på trappen og da T så vidnet, flygtede. Episoden 

skete midt om natten ved tre tiden. Da dørene var låst og der var et vindue i stueplan, som var i 

stykker, i et børnehjem, og da tiltalte, da han mødte X8, flygtede, mener retten, at tiltalte har over-

trådt kriminallovens § 113, stk. 1 - hærværk - 1 gang, da han kom ind til børnehjemmet ved at 

smadre et vindue.  

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 2, tyveri, men har erkendt sig skyldig i hæleri, og da det 

ikke er bevist, at tiltalte har begået indbrud, men erkendte hæleri, at han har overtrådt kriminallo-

vens § 111, stk, 1, hæleri, da han blev anholdt med de anklageskriftet nævnte tyvekoster.  
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Tiltalte har i forhold 3 erkendt sig skyldig i tyveri, at han har stjålet en mobiltelefon, selvom han 

ikke kunne huske, det på grund af druk.  

Tiltalte var vågnet om morgenen og fundet ud af, at han havde en mobiltelefon, som ikke var hans.  

På baggrund af tiltaltes erkendelse samt de dokumenterede beviser, mener retten, at tiltalte har over-

tådt kriminallovens § 102 - tyveri - 1 gang, da han stjal en mobiltelefon iphone 5 SE, tilhørende X4. 

Hvis der kommer et erstatningskrav, henvises dette til civilt søgsmål.  

 

Ad forhold 4 har tiltalte nægtet sig skyldig, da han ikke husker noget på grund af druk.  

Vidnet X9 har i retten forklaret, at han blev ringet op af vagtselskabet, at der havde været indbrud i 

Spar. Da han kom til stedet kunne han se, at vinduet i døren var smadret. Vidnet tilkaldte butikkens 

leder X13. Da vinduet i døren var smadret, tilkalte han også tømrerfimaet X24. Video-optagelsen 

blev gennemgået den nat.  

Da de hørte støj inde fra butikken, kiggede de ind på kontoret og kunne der konstatere, at den øl-

kasse, som politiet havde fundet og som de havde stillet inde på kontoret, var væk.  

Vidnet X9 og de andre gik udenfor butikken for at finde tyven. 

Vidnet X9 mødte pludselig en, han havde set på videooptagelsen, og spurgte ham om hvor han 

skulle hen, og han svarede, at han skulle ud at fiske, men begyndte at flygte fra vidnet.  

Da han begyndte at flygte, løb vidnet og tømreren fra X24 efter ham, og de stoppede ham ved grøn-

landsbanken og tilbageholdt ham indtil politiet kom.  

På baggrund af vidneforklaringer og de fremlagte beviser, mener retten, at tiltalte har overtrådt kri-

minallovens § 102 - tyveri - 1 gang, da tiltalte begik indbrud på Spar.  

 

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 5, at han havde stjålet en Bose højtaler. Han stjal højttale-

ren, da han var sulten. På baggrund af tiltaltes erkendelse, samt de dokumenterede beviser, mener 

retten, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 102, tyveri, da han stjal en Bose højtaler i El Gigan-

ten. 

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 6. for voldtægt, men forklaret, at han X5 havde samleje.  

Vidnet X5 har forklaret i retten, at hun ikke kendte tiltalte, men vidste, at det var en af hendes be-

kendte, X14 kæreste. Da tiltalte havde fortalt X5, at han og kæresten havde problemer i deres par-

forhold, og da T bad hende om at komme, havde taget en taxa og kørt hen til ham.  

Retten har bemærket, at T havde sendt SMS til X5 at han ville have samleje med hende for 3.000,00 

kr.  

X5 var selv kommet i en taxa. T havde bedt vidnet om at stå af ved Butik 56, og hun stod af der. 

X5 har i retten forklaret, at T voldtog hende inde i taphuset, ved at holde hende fast i armene og 

voldtog hende bagfra. 

Retten har bemærket, at X5 har været undersøgt af lægen den 22. juni 2019 kl. 13.00, og følgerne af 

voldtægten havde været ubetydelige.  

Retten har bemærket, at efter voldtægten, var X5 kommet ind på værthuset Naleraq, og drukket 

sammen med sin veninde X15. Retten har bemærket, at X5 ikke havde fortalt sin veninde om vold-

tægten.  

retten har bemærket, at vidnet først havde meldt voldtægten 8 timer efter, først efter at T kæreste 

X14 havde kontaktet hende og fundet ud af, at de havde haft kontakt med hinanden pr. mobil, og 

X14 havde sagt, at vidnet skulle melde det til politiet.  

Tiltalte T har i retten forklaret, at det var rigtigt, at han havde sms-et til X5 og tilbudt hende 

3.000,00 kr. for at samleje. X5 var kommet i en taxa og de havde samleje inde i taphuset. Da tiltalte 

ikke havde penge med, havde han sagt til X5 at han ville betale senere.  

Retten har bemærket, at X5, da hun blev voldtaget, ikke havde råbt om hjælp, selvom taphuset lig-

ger lige ved en trafikeret vej.  

Retten har bemærket på de fremlagte beviser, at T pr. sms, havde tilbudt X5 3.000,00 kr. for at sam-

leje. 
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Retten har lagt til grund, om tiltalte skal dømmes for voldtægt eller ej, at T og X5 havde haft kon-

takt med hinanden pr. SMS og at T havde tilbudt X5 3.000,00 kr. for et samleje og at X5 efter epi-

soden var kommet i værtshuset Naleraq og drukket sammen med sin veninde X15, og ikke havde 

fortalt hende om voldtægten. Retten har også lagt til grund, at X5 ikke havde råbt om hjælp, da tap-

huset ligger lige ved siden af en trafikeret vej.  

På baggrund af de nævnte præmisser, mener retten at ville frifinde T for voldtægt i forhold 6. 

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 7, da han ikke kan huske noget. Da politiet anholdt T, fandt 

de koster, som er nævnt i anklageskriftet, 4 telefoner og 1 Bose højtaler.  

Da tiltalte T kan ikke redegøre for de nævnte koster kommer fra, mener retten, at tiltalte har over-

trådt kriminallovens § 103 - ulovlig omgang med hittegods - 1 gang, da han blev taget med 4 telefo-

ner og 1 Bose højtaler.  

 

Tiltalte har erkendt sig skyldig i forhold 8, at have stjålet i karton cigaretter tilhørende X6. På bag-

grund af tiltaltes egen erkendelse, samt de dokumenterede beviser, mener retten, at tiltalte har over-

trådt kriminallovens § 102 - tyveri - 1 gang, da han stjal en karton cigaretter. 

Hvis der kommer erstatningskrav henvises det til civilt søgsmål.  

 

Ad forhold 9 har tiltalte nægtet sig skyldig, da han ikke husker noget. 

Tiltalte har forklaret, at han kom ind i Nota Bene for at kigge. Man kan på video se, at tiltalte har 

været på Nota Bene, den pågældende aften.Da det ikke er bevist, at T har stjålet en B&O højtaler, 

mener retten at ville frifinde tiltalte i dette forhold. T frifindes i forhold 9.  

 

Ad forhold 10, har tiltalte nægtet sig skyldig, da han ikke husker noget.  

Vidnet X7 forklarede, at han var vagt i Pisiffik den aften. De blev fortalt, at der måske var en, som 

var ved at stjæle inde i butikken.  Vidnet og butikschefen holdt øje med vedkommende, og de opda-

gede, at vedkommende gik forbi kassen med en kasse kaffe og stillede dem. Da han gjorde det an-

den gang, stoppede de ham med en kasse øl og 2 lammekøller, inde i hans jakke.  

Retten har lagt vidnet X7s forklaring til grund. Retten mener, at tiltalte har overtrådt Kriminallovens 

§ 102, stk. 1- tyveri - 1 gang, da han stjal i kasse kaffe og 1 kasse øl, samt 2 lammekøller i Pisiffik.  

 

I forhold 11 har tiltalte nægtet sig skyldig og forklaret, at han kun var med, da X1 stjal bilen.  

Da tiltalte erkendte at have været med X1, som stjal bilen, mener retten, at tiltalte har været med til 

at stjæle bilen, og derved overtrådt Kriminallovens § 114, stk. 1 - brugstyveri - 1 gang, da han var 

sammen med X1, som stjal bilen og ikke prøvede, at stoppe ham.   

 

I forhold 12 har tiltalte nægtet sig skyldig og forklarede, at det var X1, som stjal de i anklageskriftet 

nævnte koster. Tiltalte vidste ikke, hvor X1 havde gemt disse tyvekoster. 

Retten mener, da tiltalte ikke havde prøvet på at stoppe X1, som stjal de i anklageskriftet nævnte 

støvler og fodboldstøvler, at han har været med til at stjæle dem. 

Retten mener, at tiltalte har overtrådt Kriminallovens § 102 - tyveri - 1 gang, da han vidste, at X1 

stjal og ikke prøvede at stoppe ham eller meldte ham.  

 

I forhold 13, har tiltalte nægtet sig skyldig, da han ikke kan huske noget på grund af druk. Foruret-

tede, vidnet F har i retten forklaret, at hun var vågnet ved, at der lå en nøgen mand ovenpå hendes 

dyne. Vidnet har spurgt denne mand, om han ikke havde taget fejl, og spurgt om hvem han var.  

Denne mand havde sagt, at han var T og ville have samleje med vidnet, da han ikke havde fået sex, 

siden i Nuuk. Vidnet havde sagt nej og bedt T om at gå. Da vidnet stod op med sin dyne, havde T 

revet dynen fra vidnet og derefter taget vidnets trusser ved at rive dem i stykker.  
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Da vidnet blev forskrækket, havde hun mistet bevidstheden et kort øjeblik og kom til sig selv, hvor 

T havde lagt hende på hendes rygsæk og T var kommet ovenpå hende og prøvede at stikke sit erige-

rede lem i hendes vagina. T stak med sin erigerede penis vidnet omkring hendes vagina og bagerste 

hul, så det gjorde ondt på vidnet.  

Da T ikke ville flytte sig, tog vidnet T i enten hans penis eller testikler og klemte til.  

Da T ikke ville flytte sig, tog vidnet T hårdere i det hun havde fat i og tog T i halsen, hvorefter T 

begyndt at løsne grebet om hende.  

T løsnede grebet om hende og gik ud fra værelset til sidst, nøgen.  

Vidnet V1 har i retten forklaret, at hendes soveværelse og Fs soveværelse støder mod hinanden og 

at hun vågnede den nat ved at hun hørte F sagde:"Tassa!", og kigget og set, at T kom ud fra F`s væ-

relse, nøgen.  

Retten har lagt vidnet, forurettede F1 og vidnet V1s forklaringer til grund.  

Retten mener, at tiltalte har overtrådt Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, jf. § 12 - forsøg på voldtægt 

- 1 gang, da han prøvede at voldtage F. 

T bør betale en tort erstatning på kr. 30.000,00 til F1.  

 

I forhold 14 har tiltalte nægtet sig skyldig, da han ikke husker noget på grund af druk. Vidnet V2 

har til politiet, da han anmeldte episoden forklaret, at T, midt om natten, kl. 0425 pludselig var 

kommet ind på adressen Radioqarfiup Aqq. B-[…], og spurgt efter cigaretter.  

V2 havde bedt T at gå fra stedet og T var gået. 

Vidnet havde senere fundet ud af, at T var kommet ind ad drivhusvinduet og havde lagt de fryseva-

rer, han ville stjæle og lagt dem ved siden af fryseren.  

Retten har lagt de V2s forklaring og de dokumentede beviser til grund. 

Retten mener, at tiltalte har overtrådt Kriminallovens § 102, jf. § 12 - forsøg på tyveri - 1 gang, da 

han midt om natten kom ind til Radioqarfiup Aqqutaa B-[…], midt om natten, men fik ikke tyve-

ksoterne med, da han blev smidt ud.   

 

Om foranstaltningen 

 

Med hensyn til foranstaltningen, mener retten, at tiltalte bør dømmes til anbringelse i anstalt i 2 år, 

regnet fra tilbageholdelsestiden.  

Tiltalte er blevet frifundet i forhold 6, voldtægt og i forhold 9, tyveri. 

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

har lavet de miste af overtrædelserne i beruset tilstand og det mener retten er skærpende.  

 

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 146, og torterstatning til F1. 

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger. 

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes: 

 

Anbringelse i anstalt i 2 år, regnet fra tilbageholdelsestiden. 

 

Han skal til F betale 30.000,00 kr. i torterstaning.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Nicolaj Geisler 

Kredsdommer 
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Den 9. december 2019 kl.09.20 holdt Qaasuitsoq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen. 

 

Kredsdommer Nicolaj Geisler behandlede sagen. 

 

[…] var domsmænd. 

 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 1466/2019 

Politiets nr. 5512977010013618 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

[…] 

 

T forklarede på grønlandsk blandt andet, at immikkoortoq 1 pillugu eqqaamasaqarani. Ullaakkut 

tigusaavoq, Igalaamik aseruinini eqqaamanngilaa.  

Immikkoortoq 2 pillugu eqqaamasaqanngilaq. Ilumoorpoq taakku unnerluussummi allaqqasut poli-

tiinik tiguneqartut/arsaarinnisutigineqartut.  

Unnuk tanna eqqaamanngilaa kikkut ilangalungit. Taamani aapparisamini Atersuarni najungaqar-

poq.  

Telefonit unnerluussummi taaneqartut suminngaaniik pissarsiaralugit naluaa.  

Eqqaamasaqanngilaq tillinniarsimanerminik amaarami.  

Immikkoortoq 3 nassuerutigivaa, tassa X4-ip telefonia Hotel Hvide Falk-imi tillissimallugu. 

Ilumoorpoq taanna mobiltelefon igillugu. X4-imut taanna mobiltelefon akilernikuuaa. 

Immikkoortoq 4 pillugu unnerluutigisaq nassuinngilaq eqqaamasaqannginnami, amaarami. Eqqaa-

mavaa Grønlandsbanken-ip eqqaani politiinik tigusaalluni. X9 pisiniarfiup naalagaa unnuk taanna 

eqqaamanngilaa. Aqanguani pisiffik-miik X9-imik anisitaavoq.  

Spar pisiniarfimmut kommuunip eqqaaniittumut tillinniarnini eqqaamanngilaa. Tillinniarami assi-

liivimmik tillinnerluni eqqaamanngilaa. 

Baaja karsimik tillinnini aammalu pisiniarfimmut isernini eqqaamanngilaa.  

Immikkortoq 5-mi nassuerpoq. Nerisassaqannginnami taanna højtaler tillippaa. Kingorna akilerniar-

lugu ornigukkaluarpoq pisiniarfiulli ittuata anisippaa.  

Immikkoortoq 6-mi unnerluussummut nassuinngilaq kisiannili nassuiaalluni kujassimallutik. Taa-

mani ilumoorpoq nammineq aappariinnerliorami X5 attaveqatigisarlugu mobilikkut. Taamani X5 

3.000,00 koruuninik akilerniarlugu kujakkumavaa, taannalu akuersivoq.  

Unnerluutigineqartup unnuk taanna X5 attavigivaa mobil telefon-kut. 3.000,00 koruuninik akiler-

lugu kujakkumangamiuk X5 akuerivoq. Taamani kujareeramik ingerlannaq X5 akilinnginnamiuk, 

X5 politiinut angussisimavoq.  

Taamani X5 Facebook-kut attavigisarpaa.  

Immikkoortoq 6-mi ilanngussaq C-1, qupperneq 2, tusartinneqarpoq: 

"Sigtede nægter sig skyldig i det ham sigtede forhold, idet han ikke har haft samleje med hende og 

forklarede indledningsvis, at han ikke har haft kontakt med forurettede den 21. juni 2019 og lørdag 
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den 22. juni 2019, da han ikke har haft kontakt med hende i form af internet, mobiltelefon, SMS 

samt via messenger.  

Og har kun haft kontakt med X10 tidligere, og det skete i december 2018, hvor foretog forespørgsel 

om, hvordan de har det. Da hun kontaktede sigtede via SMS besked, til hans mobiltelefon nr." 

Eqqartuussivimmi nassuiaavoq attaveqatigiittarlutik.  

Immikkoortoq 7 pillugu nassuiaavoq, taakku telefonit højtaler-ilu ilumoortoq kaasarfianiittut politiit 

tingusarigaanni. Taakku nassaarineqartut naluaa suminngaanneernersut. Naluaa kiap kaasarfimmi-

nut ilisimassagai.  

Immikkoortoq 8-mi nassuerpoq ilumoortoq taakku unnerluussummi taaneqartut cigaretit tillissimal-

lugit. Taamani nerisassaqarniassagami taakku tillippaai. Taamani sapaatip akunneri marluk perliler-

nikuuvoq.  

Immikkoortoq 9-mi nassuinngilaq. Aap ilumoorpoq Nota Bene-mut isernikuulluni ammanerata nal-

aani aammami assimi takuneqarsinnaavoq. Tillitaqarani anivoq.  

Immikkoortoq 10-mi nassuerpoq Pisiffimmi tillikkaluarnikuulluni kisiannili paasisaaluni arsaar-

neqarluni.  

Ilisimannittoq X7 upperivaa. Taamaalioqqikkusunngilaq.  

Immikkoortoq 11-mi nassuerpoq biilinik aallarusseqataanikuulluni. Taamani X1 biilit matuersaataat 

tiguaa aallarullugillu. X1 biiliit aquppai, nammineq ilaaginnarpoq. X1 unnerluutigisap uneqqusa-

raluarpaa, ingerlaannarporli.  

Nuutoqqami biilit aallaruppaat. Immaqa 15 minutit missaa biilerput. 

Immikkoortoq 12- mi nassuinngilaq. X1 taakku arsaatit pineqartut tillippai. Naluaa sumut toqqorsi-

manerai.  

Immikkoortoq 13-mi nassuinngilaq, eqaamasaqannginnami, amaarami.  

Aatsaat anaanami oqaluttuummani paasisaqarpoq.  

P1 unnerluutigisap attaveqarfiginikuunngilaa. Pisimasoq kanngusuutigivaa.  

P1-p nassuiaata ilumoorsinnaavoq.  

P1-p nassuiaataa tusareerlugu nassuerutigisinnaavaa taamatut pisoqarsimasoq. P1-mut utoqatse-

rusuppoq.  

Unnerluutigisaq imigassartortarpoq silaarunnissami tungaanut.  

Immikkoortoq 14-mi nassuinngilaq eqqaamasaqannginnami. I2 nalunngisarivaa børnehjemmi-

meeqatiginikuuaa.  

 

T forklarede på grønlandsk blandt andet at han ikke husker noget om forhold 1. Han blev anholdt 

om morgenen. Han kan ikke huske, at have smadret et vindue.  

Ad forhold 2, husker han ingenting. Det var rigtigt, at de i anklageskriftet nævnte ting hos hans per-

son og politiet tog dem.  

Tiltalte kan ikke huske at have været sammen med nogen, den nat. Han boede hos sin daværende 

kæreste i Atersuit.  

De i anklageskriftet nævnte telefoner ved han ikke hvor de stammer fra. han kan ikke huske, at have 

været på indbrud, da han var fuld.  

Han erkendte sig skyldig i forhold 3, at have stjålet X4`s mobiltelefon i Hotel Hvide Falk. Det er 

rigtigt, at han smed denne mobiltelefon væk. Han har betalt erstatning for telefonen til X4. 

Ad forhold 4 nægtede han sig skyldig, da han ikke husker noget på grund af druk.  

Han kan huske, at han blev taget af politiet ved grønlandsbanken, den nat. Han husker ikke X9, som 

er butikschefen. Han blev dagen efter smidt ad fra Pisiffik af X9.  

Han kan ikke huske, at have begået indbrud på Spar ved husflidsværkstedet. Han kan ikke huske at 

have stjålet en kasse øl ej heller at han begik indbrudet. 

Han erkendte sig skyldig i forhold 5. Da han var sulten, stjal han en højtaler. Da han kom ned til bu-

tikken for at betale for den stjålne højtaler, blev han smidt ud af butikschefen.  

Ad forhold 6 har han nægtet sig skyldig i voldtægt, men erkendte at de havde haft samleje. Det var 

rigtigt, at han og kæresten havde samlivsproblemer og at han kontaktede X5 pr. mobilen.  

Han husker at have tilbudt X5 3.000,00 kr. for samleje og at hun accepterede dette.  
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Tiltalte kontaktede X5 den aften pr. mobiltelefon. Da han spurgte om de kunne have sex sammen, 

mod at han betalte 3.000,00 kr., accepterede X5.  

Da de havde haft sex sammen og han ikke betalte med det samme, havde F1 meldt ham til politiet.  

Han plejede at kontakte X5 med mobilen.  

Tiltalte blev foreholdt sin forklaring til politiet den 26. juni 2019, side 2, 5. afsnit: 

"Sigtede nægter sig skyldig i det ham på sigtede forhold, idet han ikke har haft samleje med hende. 

Og forklarede indledningsvis, at han ikke har haft kontakt med forurettede den 21. juni 2019 aften 

og natten mellem fredag den 21. juni og lørdag den 22. juni 2019, da han ikke har haft kontakt med 

hende i form af internet, mobiltelefon, SMS samt via Messenger. 

Og har kun haft kontakt med X10 tidligere, og det skete i december 2018, hvor foretog forespørgsel 

om, hvor da det har det. Da hun kontaktede sigtede via SMS besked, til hans mobiltelefon nr. " 

Tiltalte forklarede i retten, at de plejede at have kontakt pr. mobiltelefon.  

Ad forhold 7 forklarede tiltalte, at det var rigtigt, at han blev anholdt af politiet med de nævnte tele-

foner og 1 højtaler på sig. Tiltalte ved ikke hvor disse koster stammede fra. Tiltalte ved ikke, hvem 

der har lagt dem i hans lommer.  

Tiltalte erkendt sig skyldig i forhold 8, og forklarede, at han havde stjålet disse cigaretter. Han stjal 

dem, da han var sulten. Han havde ikke fået ordentligt at spise i 2 uger.  

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 9. Det var rigtigt, at han var inde på Nota Bene og kigge og 

man kunne se, at han var der på video. Han gik uden at have stjålet noget. 

Ad forhold 10 erkendte han, at han ellers havde stjålet, men blev opdaget og taget. Han kan erkende 

det, vidnet X7 har forklaret i retten.  

Ad forhold 11 erkendte han at have været med til brugstyveri af bil. X1 tog nøglen til bilen og 

brugsstjal den. Det var X1, som styrede bilen, han var passager. Tiltalte bad X1 at stoppe bilen, men 

X1 fortsatte.  

De stjal bilen i Nuutoqaq. De kørte måske i 15 minutter.  

Tiltalte nægtede sig skyldig i forhold 12. Det var X1, som stjal de i sagen nævnte fodboldstøvler. 

Tiltalte ved ikke, hvor X1 har gjort af dem. 

Ad forhold 13 har han nægtet sig skyldig, da han ikke husker noget på grund af druk. Da han blev 

fortalt af sin mor, om hvad der var sket, fandt han ud af det. Tiltalte har ikke haft kontakt med F før 

eller efter episoden.  

Det kan være rigtigt, det F har forklaret. Efter at have hørt F1 forklaring, kan han erkende det skete. 

Han vil gerne sige undskyld til F.  

Tiltalte drikker indtil han mister bevidstheden.  

Ad forhold 14 har tiltalte nægtet sig skyldig, da han ikke husker noget. Han kender V2, da han har 

boet i børnehjem sammen med ham.  

 

Forklaringen blev oplæst på grønlandsk. T vedstod forklaringen. 

 

X8 mødte som vidne og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.  

 

X8 forklarede på grønlandsk blandt andet, at Sarliami sulisarluni unnuarsiortuusarluni. 20. septem-

ber 2018 nal. 03.33 itersarneqarpoq paasitinneqarlunilu isertoqarsimasorooq. 

Makikkami takusaavoq kælderimut takullugulu igalaaq aserorneqarsimasoq. Suleqatini X11 kaler-

rippaa, alaatsinaappullu igalaakkut inussiorlutik.  

Pisuttoqarpallattoq paasingamiuk tummeqqanut alakkarterivoq tassanilu unnerluutigisaq U naaperi-

ataarlugu. U-ip ilisimannittoq takungamiuk ingerlaannaq qimaavoq.  

Ittuminnut X12-mut sianerpoq oqaluttullugulu. X12 tikiummat ujaasipput.  

Igalaakkut takuaa U ikaartarfiup tungaaniik illoqarfiup tungaanut majuartoq. Politiinut sianerpoq, 

Kingorna U tigusaasimavoq.  

Illup iluani U naaperiataaramiuk naamavaa U imigassarsunnittoq. U-ip kiinaa takuaa.  

Igalaaq kiap aserorsimaneraa naluaa kisianni innaramik aserornikunngilaq.  
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Forklaringen blev oplæst på grønlandsk. X8 vedstod forklaringen. 

 

X8 forklarede på grønlandsk blandt andet, at han arbejder på Sarliaq, som nattevagt.  

Den 20. september 2018 ved ca. 03.33 tiden blev han vækket og blev fortalt, at der var nogen, som 

var brudt ind. 

Da han kom op. tog vidnet ned i kælderen og så, at der var et vindue, som var smadret. Han kontak-

tede sin arbejdskollega X11 og de kiggede ud af vinduerne for at se noget usædvanligt.  

Da vidnet kunne høre nogen som gik, kiggede han i trappeopgangen og mødte tiltalte T. Da T så 

vidnet, flygtede han.  

Vidnet ringede til deres chef og fortalte om det skete. Da vidnets chef ankom ledte de videre.  

Vidnet så T gående fra broen ind mod byen. Vidnet ringede til politiet og T blev anholdt.  

Da vidnet lige pludselig mødte T i trappeopgangen, kunne han lugte spiritus. Vidnet så T`s ansigt 

tydeligt.  

Vidnet ved ikke hvem, der har ødelagt vinduet, men den var intakt, da de gik i seng. 

   

[…] 

 

X9 forklarede på dansk blandt andet, at den 16. november 2018 blev ringet op af vagtselskabet om, 

at der havde været indbrud på Spar ved havnen.  

Vidnet kørte derned og parkerede ved siden af vagtselskabets bil. Da vidnet ankom, sagde vagtman-

den, at han havde set skygger inde i butikken. Vidnet gik bagom butikken for at se, om der skulle 

være nogen deromme. Han så ingen. Da de kom ind i butikken, opdagede de at ledningerne til kas-

seapparatet var revet over. Han besluttede at ringe til butikschefen X13 og bede hende om at 

komme.  

De besluttede at ringe til tømreren X24, da døren skulle repareres.  

Mens tømreren var ved at reparere døren, havde politiet fundet en kasse øl i sneen.  

De satte denne kasse øl inde på kontoret. Vidnet hjalp håndværkerne og pludselig kunne de høre et 

eller andet og kiggede ind til kontoret. De opdagede, at denne kasse øl, som politiet havde fundet 

var væk. Der var kun lidt sne, der hvor ølkassen havde stået. 

Da de opdagede at ølkassen var væk, løb alle udenfor, for at se om de kunne finde tyven.  

Da vidnet kom hen til husflidsværkstedet, mødte han tiltalte og kunne kende ham, da han havde set 

ham på videoovervågningen. Han spurgte manden om hvor han skulle hen og manden begyndte at 

flygte fra vidnet. Vidnet og manden fra tømrerfirmaet løb efter ham og ved Grønlandsbanken fan-

gede de ham og overlod ham til politiet.  

De fandt ikke ølkassen. Vídnet kan idag ikke huske hvad der blev stjålet den nat, det var X13 som 

lavede opgørelsen. Der var ikke stjålet voldsomt meget, men der var ødelagte ting.  

 

[…] 

 

X5 forklarede på grønlandsk blandt andet, at ulloq taanna inuiattut ullorsiormata Sermermiuniissi-

malluni. Ulloq taanna U-imiik messenger-ikkut allagarsivoq, aalateriffigingaani 

Hej-eermat akivaa. U allaqqippoq aperaluni ajunngii? Nammineq akivaa ajunnginnerarluni.  

Kingorna U allappoq X14 qimassimallutik aliasunnerarlunilu annissuiffissaaleqilluni.  

Ilisimannittup allaffigivaa annissuerusukkuni takannaarluni.  

Unnerluutigisamut telefon-normuni tunniuppaa, allallunilu aappanilu naartusoq qimassimasut nalli-

galugit.  

Ilisimannittup allaffigivaa unnerluutigisaq misiginneqatigalugu, nammineq avinnikuungami 

tamakku atoreernikuungamigit.  

Unnerluutigisaq ilisimannittumut suli Sermermiuniittoq allaffigisaqattaarpaa.  

Ilisimannittoq isumaliornikuuvoq kammani X15 nikeqatigissamaarlugu. Sermermiuniik angerlarpoq 

allanik atisaleriartorluni aammalu uffariarluni.  

U allakkaluarpoq pisoqatigerusullugu, kisiannili inuttaa nalungamiuk akuerinngilaa.  
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Uffartilluni unnerluutigineqartumiik U-imiik allagarsisimavoq. U-ip 3.000,00 koruuninik akilerlugu 

atoqatigerusullugu allassimavoq.  

Ilisimannittup U akivaa taamaaliorusunnani kammani ornileramiuk.  

Taxanik bestiiliivoq ingerlaarlunilu. U allappoq ilisimannittoq Butik 56-ip eqqaanut niulaaqqullugu.  

Ilisimannittoq Butik 56-ip eqqaanut niuvoq, U-ip piumasaa malillugu. 

Imertartarfikasiup eqqaani U-ip ilisimannittoq taliatigut tinguaa, imertartarfiullu ilua tungaanut 

eqqullugu.  

Unnerluutigisap ilisimannittoq taliisigut aaliagerlugu qarliivi kivilerpai tunuaniillu usuni utsuuinut 

mangullugu atoqatingalugu, pinngitsaalillugu.  

Ilisimannittup unnerluutigisaq artorlugu malugingamiuk tunniutiinnarpoq.  

Ilisimannittup maluginianngilaa unnerluutigisaq iluminut inernersoq. Tassani aatsaat U inuttarsivaa.  

Ilisimannittup U aappaa X14 nalunngisarivaa attaveqatigiittarlutillu, immaqa U-ip tassanngaaniik 

ilisimannittup profil-ia pissarsiarisimassavaa. 

Unnerluutigisap nassuiarsinnanngilaa, soormi inuup nalusami aggeqummani aggersimanerluni, un-

nuakkut marlup missaani. Unnuk taanna ilisimannittoq baajat pingasut sisamat kisiisa imernikuuai.  

Illersuisumik apersorneqarluni ilisimannittoq nassuiaavoq taxarluni butik 56-ip eqqannut U-ip 

nioqummani niusimalluni. Inunnik allanik ilisimannittoq takusaqanngilaq.  

U ilisimannittup mobil-anut allappoq, ilisimannittoq anilersoq 3.000,00 koruunilerlugu 

atoqatigerusullugu.  

Ilisimannittup akivaa taamaasiorniarani, tassami U aliasummat ornippaa. 

Imertartarfiup ilua tungaanut U-ip isertilluni qarliini peernialermagit ilisimannittup U oqarfigivaa 

taamaalioqqunagu.  

Aperineqarami soormi nilliasimanngitsoq ilisimannittoq nassuiaavoq kiammi tusaassavaanga, ilua-

qutaajunnanngilaq.  

Kujanneq 10 minutit missanni sivisutigivoq.  

Kingorna kammalaatini Naleqamiittoq ornippaa taakanilu baajatorput. 

Aperineqarami soormi ingerlaannaq politiinut nalunaarutiginngikkaa, nassuiaavoq X14 paasi-

simallugu U-ilu allagaqatigiissimasut, taassuma oqarfigimmani aatsaat politiinut nalunaarsimalluni.  

Napparsimavimmi misissorneqarami oqarfigineqarpoq qujanartumik tunniutiinnarsimasoq, immaqa 

ajornermik pineqarsimassanngaluarmat.  

Quttoqqamigut aammalu assami qaavatigut kimillanneqarpoq.  

Napparsimavimmi suna tamaat misissorpaat. U-i sioqqulugu allamik ilaqarnikuunngilaq. 

Ilisimannittoq nassuiaavoq nammineq kukkussutigalugu aatsaat X15 oqarfigimmani nalunaaqqul-

luni, aatsaat nalunaarami. Kammani naleqqami oqaluttuutinngilaa pinngitsaaliinermik.  

Soorunami taakku U-ip akiliutigiumasai 3.000,00 koruunit tigunngilai. U-ip SMS-kut nassippaa 

[…]. Kiap nummer […] normorineraa naluaa.  

Kammanilu X15 nikinniarlutik isumaqatigiinnikuupput. Ilisimannittup nassuiarsinnaanngilaa 

soormi U orninnerlugu.  

Aperineqarluni nassuiaavoq soormi aatsaat nalunaaqutaq ullup qeqqalersoq ullukkut politiinut na-

lannaarnersoq, nassuiaavorlu politiinut anngussinianngikkaluarluni, kisiannili X14 oqarfigimmani 

anngusseqqulluni anngussisimalluni.  

Taamani pinngitsaalisaalluni kujatsikkami talimigut sakkortuumik aaliageqqaneqarpoq. Taxarami 

kisimi imminniik taxarpoq. 

 

[…] 

 

X5 forklarede på grønlandsk blandt andet, at den dag var nationaldag og hun var på Sermermiut. 

Hun fik et messenger besked fra T, han vinkede. 

Da han skrev hej, besvarede vidnet beskeden. T spurgte om hun var ok. Hun svarede, at hun var ok. 

Senere skrev T, at han og X14 var gået fra hinanden og at han var ked af det og manglede en at 

snakke med. Vidnet skrev til T, at han var velkommen til at snakke. 
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Vidnet gav sin mobilnummer til T og skrev samtidig at hun var ked af at han og kæresten var gået 

fra hinanden.  

Vidnet skrev at hun havde medlidenhed med dem, da hun viste, hvordan det var, da hun var blevet 

skilt fra sin mand.  

Tiltalte skrev disse alt imens vidnet var i Sermermiut.  

Vidnet havde tænkt at hun ville i byen sammen med sin veninde X15. Vidnet tog hjem fra Sermer-

miut for at skifte tøj og gå i bad.  

T skrev ellers, og tilbød, at de kunne gå en tur, men hun afslog, da hun ikke kendte tiltalte.  

Mens vidnet var i bad, havde hun fået en SMS fra T. T havde tilbudt vidnet 3.000,00 kr. for et sam-

leje. Vidnet skrev tilbage, at det kunne hun ikke gøre, da hun skulle møde sin veninde.  

Vidnet bestilte en taxa og kørte afsted. 

Men hun kørte taxa skrev T om hun ikke kunne stå af ved Butik 56. Vidnet stod af ved Butik 56 ef-

ter T ønske. Ved siden af taphuset tog T vidnet i armen og trak hende ind i taphuset. Inde i taphuset 

holdt T fast i vidnets hænder og begyndte at tage hendes bukser ned og stak sin penis i vidnets 

skede og gennemførte samleje med hende, mod hendes vilje. 

Da vidnet fandt ud af, at T var stærkere end hende, holdt hun op med at modsætte sig. 

Vidnet har ikke bemærket om T havde udløsning inde i hende. Det var først der hun så T.  

Vidnet kender T kæreste og de havde kontakt med hinanden i telefonen, det var nok der, at T havde 

fået hendes profil. 

Vidnet kan i retten forklare, hvorfor hun kom hen til en hun ikke kendte, midt om natten ved 2-ti-

den. Vidnet havde drukket 3 - 4 øl den nat.  

Adspurgt af tiltaltes forsvarer forklarede vidnet, da T bad hende om at stå af ved taphuset, var stået 

af der. Vidnet så ikke andre personer den nat.  

T havde skrevet til vidnets mobil, at han ville give vidnet 3.000,00 kr. for et samleje. Vidnet havde 

skrevet til T, at det kunne hun ikke, men hun kom hen til ham, da han var ked af det, da de var gået 

fra hinanden. 

Da T begyndte at tage vidnets bukser ned inde i taphuset, sagde vidnet til T, at det måtte han ikke.  

Da forsvareren spurgte, hvorfor hun ikke råbte om hjælp, svarede vidnet, hvem skulle høre hende, 

hvad skulle det hjælpe. 

Samlejet varede i ca. 10 minutter.  

Efter samlejet gik vidnet hen til sin veninde inde på Naleraq og de drak øl. Adspurgt om hvorfor 

hun ikke havde kontaktet politiet med det samme, forklarede vidnet, at det var først, da X14 havde 

fundet ud af, at hun og T havde kontakt via mobiltelefon og X14 havde sagt til hende, at hun 

skulle kontakte politiet, at hun gjorde dette.  

Da hun blev undersøgt på sygehuset, blev hun fortalt, at det var godt, at hun ikke gjorde modstand, 

ellers var det måske gået værre.  

Hun havde skrammer på hoften og ovenpå fingeren. De undersøgte alt på sygehuset.  

Hun havde haft sex før voldtægten af T.  

Vidnet forklarede, at det var hendes fejl, at hun ikke kontaktede politiet med det samme, men først 

da X14 fortalte hende, at hun skulle.  

Da hun kom til Naleraq og mødte sin veninde, fortalte hun ikke hende om voldtægten. 

Selvfølgelig fik hun ikke de 3.000,00 kr. T brugte mobilnummer […]. Vidnet ved ikke hvem num-

meret […] tilhører.  

Vidnet og veninden X15 var enige om at gå i byen sammen. Vidnet kan ikke forklare, hvorfor hun 

tog hen til T.  

Adspurgt om hvorfor vidnet først anmeldte voldtægten ved 12-tiden, forklarede vidnet, at hun ellers 

ikke ville anmelde voldtægten, men først da X14 sagde, at hun skulle gøre det, gjorde det.  

Da vidnet blev voldtaget, blev hun holdt hårdt i armene. Hun kørte taxa alene.  

 

Tiltalte forklarede supplerende, at han havde tilbudt hende 3.000,00 kr. for samleje, at X5 kom. Han 

har ikke voldtaget hende, samlejet var frivilligt. Der kom ellers folk forbi, da taphuset ligger lige 

ved siden af vejen, han kunne høre dem snakke.  
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[…] 

 

X7 forklarede på grønlandsk blandt andet, at ulloq 31. juli 2019, nal. 18.00 missaani oqaatiginnit-

toqartoq tillinniartoqarpasittoq.   

Ilisimannitoq pisiniarfiullu ittua taanna tillinniarnerangaasoq sissuerpaat. Takuaat siullermik kaffe-

nik karsi saneqqutiinnarlugu annissisoq. Aappassaannik annissimmat unitsippaat, tassani tillis-

simavai baajat karsi aammalu savap quttorai marluk. Taakku savap quttorai marluk kavaajami ilua-

nut toqqorsimavai. 

 

[…] 

 

X7 forklarede på grønlandsk blandt andet, at den dag var der en som fortalte, at der var måske en 

som stjal. Han og butikchefen holdt øje med vedkommende. 

De så at vedkommende tog en kasse kaffe forbi kasseapparatet uden at betale. Da han kom forbi 

kasseapparatet uden at betale stoppede de ham. Han havde der stjålet en kasse øl og 2 lammekøller.  

Disse 2 lammekøller havde han inde under jakken.  

 

[…] 

 

F1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at unnuakkut soraarami qasunermut ingerlaannaq siniler-

simalluni. Iterpoq angut atisaqanngitsoq qipimmi qaavanut pisimasoq. Ilisimannittoq iterami taanna 

angut aperivaa tammartajaannginnersoq. Ilisimannittup aperivaa kinaavit, akinngimmallu nipittor-

luni aperivaa kinaanersoq, taannalu angut akivoq U-iunerarluni.  

Ilisimannittup U oqaluuppaa anisariaqartoq.  

U-ili oqarpoq ilisimannittoq kujakkusullugu Nuummili kujannikkami suli kujanneqqissimanngin-

nami.  

Ilisimannittup U sakkortuumik oqarfigivaa anisariaqartoq.  

Tassani U oqarpoq:"Timit takulaarlara." U-ip ilisimannittoq qipiup qaavatigut attuuaalaarnia-

rsarivaa. Ilisimannittoq qipik tigummillugu nikuippoq U-illu qipik tinguaa nusullugulu, tassanilu 

ilisimannittup mobilia nakkarpoq natermut.  

U-ip qipik peersinnarlugu ilisimannittup trussii siillugit peerpai.  

Ilisimannittoq immaqa tupannermut sivikitsumik eqqaamasaaruppoq. Qaatuppoq nammattakkami 

qaavanut U ilisimagaani nallartilluni, qaaminullu U pisimalluni usunilu tissartoq utsuumminut 

mangunniarsarigaa.  

Ilisimannittup U peertinniarsaralugu artorsaatigivaa, tassanilu usua imaluunniit issui assamminik 

tinguai. Uip ilisimannittup usumminik tissartumik utsuuisa itiatalu eqqaatigut toortarpaa an-

nernartumik.  

Ilisimannittup U peerumanngimmat tigumisani sakkortuumik tinguaai, tassanilu U-ip pissusaa ar-

riillivoq, aammami ilisimannittup U qungasersinikuuaa. U peerpoq, sinittarfimmiillu anilluni, 

atisaqarani.  

U ilisimannittup illusimaffiata I1-p ernerivaa. U imigassartornikuuvoq.  

Aperineqarpoq soormi ullut pingasut aatsaat qaangiuttut politiinut nalunaarsimanersoq, ilisimannit-

toq nassuiaavoq aallartussaagami Uummannami politeeqarfimmut ornigukkaluarsimalluni kisiannili 

matoqqammat Nuummut vagt-imut nalunaarsimalluni.  

Imatut U ilisarisimanngilaa. Ilisimannittoq U-ip anaanaani illusimmaveqarpoq taamani.  

Nuummi nakorsamik misissorneqarpoq. Kaaliinakkunni najungaqarami ilaanni U-imut, imaluunniit 

isersimasumut allamut matuersaat tunniuttarpaa.  

Unnuaq taanna I1 oqarfigivaa annilaanganguni immini tukkusinnaasoq, tukkuvorlu. 

 

[…] 
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F forklarede på grønlandsk blandt andet, at hun den nat var meget træt da hun fik fri og var faldet i 

søvn med det samme. Hun vågnede ved, at en nøgen mand var kommet ovenpå hendes dyne. Da 

vidnet vågnede, spurgte hun denne mand, om han ikke havde taget fejl. Vidnet spurgte manden 

hvem han var og da han ikke svarede, spurgte hun ham højere og han svarede, at han var T. Vidnet 

sagde til T, at han måtte gå. T sagde, at han ville have samleje med vidnet, da han ikke havde haft 

samleje siden i Nuuk.  

Vidnet sagde i en hård tone, at T måtte gå. Da sagde T: "Må jeg se din krop?" 

T prøvede at beføle vidnet uden på dynen.  

Vidnet stod op med dynen på sig, men T hev dynen fra hende, hvor vidnets mobiltelefon faldt ned 

på gulvet. Da T havde hevet dynen fra vidnet, hev han vidnets trusser af hende, så de gik i stykker.  

Måske på grund af forskrækkelse havde vidnet mistet hukommelsen et kort øjeblik og da hun kom 

til sig selv, kunne hun mærke, at T havde lagt hende på ryggen, ovenpå hendes rygsæk og havde 

lagt sig oven på hende og prøvede at stikke sin erigerede penis i hendes skede.  

Vidnet prøvede at få T væk, men kunne ikke, og der tog vidnet fat i enten T penis eller testikler. T 

stak tiltalte med sit erigerede lem omkring hendes skede og anus, så det gjorde ondt på vidnet.  

Da T ikke ville flytte sig, klemte vidnet hårdere om det hun havde fat i og tog T i halsregionen, 

hvorefter T begyndte ikke at være så vedholdende mere. T gik fra vidnet og gik fra soveværelset, 

nøgen.  

T er søn af V1, som vidnet bor til leje hos. T var fuld. 

Vidnet blev spurgt om hvorfor, der skulle gå 3 dage, inden hun meldte forsøget på voldtægt, sva-

rede vidnet, at hun skulle rejse og at hun ellers var ved politistationen, men at der var lukket. Hun 

meldte episoden til vagttelefonen.  

Vidnet kendte ikke T, hun har dog afleveret nøglen enten til T eller en anden en i huset, når hun 

skulle gå. 

Hun blev undersøgt af lægen i Nuuk.  

V1 spurgte hende den nat om hun ville overnatte hos hende den nat og hun overnattede hos hende.  

 

[…] 

 

V1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at sinittarfitik sanileriittut. 

Unnuaq taanna nipiliortoqarmat allakkarsimallugu susoqarnersoq. U atisaqarani P sinittarfianiik 

anillappoq. Tassani P oqarfigivaa sineqatigerusukkumma tukkuniarit, tassanilu P tukkuvoq. 

Aqanguani 1 allamut nuuppoq. U anillakkami oqarpoq kujaqqoriarluni piumannginnerarlugu.  

Vidnet blev foreholdt sin forklaring til politiet den 16. september 2019, forhold 13, bilag D-2, side 

1, sidste afsnit:"Afhørte forklarede at den nat omkring gernigngstidspunktet vågnede hun og kunne 

høre noget larm fra forurettedes værelse og afhørte kunne høre forurettede sagde:"tassa" over-

sat:"Hold op!", hvorfor bankede hun til forurettedes værelse, derfra kom T nøgen ud fra F værelse 

og sagde:"Kujaqqoriarluni", oversat "hun ville have sex". Forurettede sagde ikke noget.  

Ilumoorpoq taamannak nassuiaasimalluni, tassami tusaramiuk P taamaartoq, kasuttorpoq.  

U arnamik allamik eqqussinikuungaluarpoq taannali inimi artuleqqavoq.  

Kingorna silami U ilisimannittup pujortaqatigivaa tassanilu U oqarpoq silaqarsimanani. 

 

[…] 

 

V1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at hendes og F soveværelser er lige ved siden af hinan-

den. Vidnet forklarede, da der kom larm fra F værelse, havde kigget derind, for at se hvad det var. 

Vidnet sagde til F, at hun kunne overnatte hos vidnet, hvis hun var utryg, og F overnattede inde hos 

hende. F flyttede et andet sted dagen efter. Da T kom ud af værelset, sagde han, at hun først ville 

have sex, men ville ikke alligevel.  

Vidnet blev foreholdt sin forklaring til politiet den 16. september 2019, forhold 13, bilag D-2, side 

1, sidste afsnit:"Afhørte forklarede at den nat omkring gerningstidspunktet vågnede hun og kunne 
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høre noget larm fra forurettedes værelse og afhørte kunne høre forurettede sagde:"tassa" over-

sat:"Hold op!", hvorfor bankede hun til forurettedes værelse, derfra kom T nøgen ud fra F værelse 

og sagde:"Kujaqqoriarluni", oversat "hun ville have sex". Forurettede sagde ikke noget." 

Det var rigtigt, at hun havde forklaret sådant, da hun hørte F sagde tassa, at hun havde banket på dø-

ren. 

T havde ellers haft en anden dame med hjem, men hun sov sin brandert ud i stuen. 

Efter episoden røg vidnet sammen med T og han fortalte vidnet, at han ikke kunne huske hvad der 

skete. 

 

[…] 

 

 

Nicolaj Geisler  

Kredsdommer 
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