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T forklarede på dansk blandt andet, at han godt vidste hvem V1 var, men at han ikke kendte 

hende før denne episode. 

T var i byen aftenen før den 9. juni 2019, hvor han mødte V1 i værtshuset […].  

T husker ikke hvad tid det var han mødte V1 i byen, men han husker det var om natten.  

T havde drukket den aften, han kan ikke sige hvor meget han fik at drikke, da det er noget 

tid siden.  

T oplyser at V1 også så ud til at have drukket den aften.  

T havde talt med V1 på […], og stemningen mellem dem havde været fin.  

T havde ikke fulgtes med V1 fra […].  

T var taget med sin kammerat X1 fra […] og de var på vej hjem af, da T havde kontaktet V1 

via messenger og spurgt om hun ville med hjem.  

T havde søgt V1 på facebook og fundet hendes profil og havde så kontaktet hende via 

messenger. Det var omkring lukketid i byen, måske ved 3 tiden.  

T husker ikke rigtigt hvad V1 har sagt til ham da de snakkede, men de har vist snakket om 

efterfest eller noget. V1 var kommet løbende hen til T, vist nok henne ved Brugsen, V1 kom 

fra byen.  

Da V1 kom hen til T tog de hjem til T til […].  

De tog vist nok en taxa, X1 var også sammen med dem på det tidspunkt.  

Da de kommer hjem, havde T serveret noget rom og noget vin til X1 og V1. Det var kun de 

tre som var til stede.  

Der skete ikke rigtigt noget imellem T og V1 på det tidspunkt, måske var der lidt flirt. Den 

flirt havde udviklet sig.  

T og V1 havde haft samleje efter at X1 var gået.  

De havde samleje i Ts soveværelse.  

T bor i en lejlighed som er to plans, soveværelset ligger i stueetagen.  

Det var frivilligt samleje T havde med V1.  

Efter de har haft samleje så vågner T om morgenen, og V1 er der ikke. Han ved ikke hvor 

hun er taget hen.  



T har ikke forsøgt at kontakte V1 efter samlejet.  

Politiet var så kommet om dagen og havde anholdt og sigtet T for forholdet.  

T har ikke udsat V1 for vold under samlejet, og hun havde ingen skader efter samlejet.  

T har ikke fremsat nogen trusler over for V1, og han har ikke på noget tidspunkt været 

voldelig over for hende.  

I lejligheden er der en lille krybekælder.  

T har ikke tvunget sig til sex med V1, ligesom han ikke har fremsat nogen trusler eller 

forhindret V1 i at forlade stedet.  

Der var kun T, X1 og V1 i lejligheden den aften.  

T opfattede V1 som beruset den aften da de tog til efterfest.  

V1 var meget klingrende op af T mens de var på […], og T fornemmede at V1 var ude på at 

få fat på ham.  

T var meget fuld den aften og havde et par black outs, men han husker fint hvad der er 

foregået, ligesom han forklarer at han bestemt ville kunne huske, hvis han havde gjort nogen 

af de ting som han er tiltalt for.  

V1 var nok temmelig beruset.  

T mener med sine black outs, at han ikke husker hele aftenen ned i detaljer. T forklarer at 

der ikke har været brugt kvælning under deres samleje.  

 

[…] 

 

Grønlandsk: 

U qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq, nalunngilluarlugu I1 kinaanersoq, kisiannili pisimasoq 

sioqqullugu ilisarisimanagu. 

U 9. juni 2019 sioqqullugu unnukkut illoqarfimmiippoq, imerniartarfimmilu[…] I1 

naapillugu 

U eqqaasaqanngilaq qassit missaanni I1 illoqarfimmi naapinnerlugu, eqqaamavaali tamanna 

unnuami pisoq. 

U unnuk taanna imerpoq, oqaatigisinnaanngilaa qanoq annertigisumik imernerluni tamanna 

qangali pimmat. 

U-p oqaatigivaa I1 unnuk taanna imersimarpasissoq.  

U-p I1 […] oqaloqatigivaa, akunnerminnilu qiimmisaarsimallutik. 

U-p I1 […] ingerlaqatiginngilaa.  

U-p kammalaatini X1 […] aneqatigivaa angerlassallutik, 

U-p I1 messengerikkut attavigimmagu aperalugulu angerlaqataarusunnersoq. 

U-p I1 facebookikkut ujarsimavaa profilia nassaaralugu messengerilu aqqutigalugu 

attavigalgu. Illoqarfiup matunerata nalaani immaqa nal. 3-p missaani. 

U-p eqqaamarpianngilaa I1 oqaloqatigigamiuk qanoq oqarnersoq, kisianni 

nangigiarnissartik eqqartorunarpaat. I1-p U arpalluni ornippaa Brugsenip 

eqqaaninngaaniigunarpoq, I1 illoqarfiup nalaaniit aggerpoq. 

I1-p U ornimmagu U-mut […]-mut angerlaqatigiipput.  

Taxarunarput, X1 aamma piffissap ilaani ilagivaat. 

Angerlamut apuukkamik U X1-mut I1-mullu romimik aamma viinnimik sassaallerpoq.  

Pingasuinnaapput. 



Tamatuma nalaani Up I1-llu akornanni iluamik pisoqanngilaq, immaqa qaninnialaarput. 

Qaninniarnerallu taanna pileriartorsimalluni. 

U I1-lu atoqatigiipput X1-p ingerlareernerata kingorna. 

U-p sinittarfiani atoqatigiipput. 

U inissiami qalialimmi ineqarpoq, sinittarfik ataaniilluni. 

U-p I1 kajumissutsiminnik atoqatigivaa. 

Atoqatigeereerlutik U ullaakkut iterpoq, I1 peqanngilaq. Naluvaalu sumunnarsimanersoq. 

Atoqatigeereernermi kingornatigut U-p I1 attaviginiarsarisimanngilaa.  

Ullukkut politiit takkussimapput U-lu pisimasumut atatillugu tigusarisimallugu. U-p I1 

atoqatigitillugu nakuuserfiginngilaa, aamma atoqatigeereernerup kingorna 

ajoquserneqanngilaq. 

U I1-p tungaanut siorasaarinikuunngilaq, qaqukkulluunniit tungaanut 

nakuuserfiginninngilaq.  

Inissiaq mikisumik naqqup ateqarpoq. 

U I1-p tungaanut pinngitsaaliilluni atoqatiginninngilaqq taamatullu aamma 

siorasaasimanani anitsaaliuisimananilu.  

Unnuk taanna U, X1 aamma I1 inissiamiipput. 

U-p I1 unnuk taanna nangikkiaramik aalakoortutut paasivaa. 

Daddyssimiinnerminni I1 U-mut nippusimasorujussuuvoq, U-llu malugisinnaavaa I1-p 

pisariniarsarigaani. 

U unnuk taanna aalakoortorujussuuvoq marlussoriarlunilu silaaruttarluni, eqqaamalluarpaali 

susoqarnera, taamatullu aamma nassuiarlugu eqqaamalluarsimassagaluarlugu 

unnerluutigineqarnermisut iliorsimagaluaruni. 

I1 aalakuungaatsiarunarpoq. 

U-p silaaruttarsimanerminut atatillugu imatut isumaqarnerarpaa, unnuk tamaaviat pisut 

sunannguaq tamaat eqqaamannginnamiuk. U nassuiaavoq atoqatigiinnerminni 

toqqusassiisoqarsimanngitsoq. 

 

[…] 

 

V1 forklarede på dansk blandt andet, at hun godt vidste hvem T var men kendte ham ikke 

før denne episode, de var ikke venner eller kærester, og de har ikke haft noget seksuelt 

forhold før.  

Aftenen før den 9. juni 2019, var V1 til en venindes sommerfest, de var taget i byen et par 

stykker, hvor V1 møder T på Daddys. 

På Daddys havde V1 siddet sammen med sine venner og T havde siddet sammen med sine 

venner.  

T og V1 havde flirtet og snakket i løbet af aftenen, og der var en god stemning.  

T og V1 havde snakket sammen på Daddys, da byen lukkede var T og hans venner gået og 

havde sagt farvel til V1.  

Der havde V1 så også tænkt at hun bare skulle tage hjemaf. 

Da V1 var på vej ned gennem midtbyen, havde T ringet til V1 via messenger, det viste sig at 

T og hans venner stod lidt længere nede af vejen hvor de prøvede at få fat i en taxa.  



T havde sagt at de vil vente på V1, og hun var gået hen til dem, klokken var nok omkring 

halv fire om natten.  

V1 havde fået noget at drikke i løbet af aftenen, men hun var ikke meget beruset.  

T var vist heller ikke meget beruset, de havde kørt en af Ts venner hjem som var meget 

beruset. 

Efter det var de var kørt hjem til T, sammen med en af Ts venner.  

De kørte hjem til T på […] i Nuussuaq, de var tre personer der tog ind i stuen i lejligheden. 

De havde hældt lidt whiskey op, det er ikke noget som V1 rigtigt drikker, men hun havde 

siddet og duftet og nippet lidt med for stemningens skyld.  

Det hele var meget stille og roligt, og V1 og T havde siddet ved siden af hinanden, mens Ts 

ven havde siddet overfor T. På et tidspunkt havde T bidt V1 på skulderen, V1 mener det var 

kærligt ment, men det så voldsomt ud dagen efter.  

T havde på et tidspunkt smidt bukserne og var i bar underbukser, hvor Ts ven så havde sagt 

at det var meget normalt at T gjorde det.  

Det hele var på det tidspunkt meget stille og roligt.  

Ts ven var gået lidt efter klokken fem, hvor T så havde taget V1 med over i sofaen hvor de 

var begyndt at kysse og havde været lidt sammen.  

V1 havde prøvet at sige til T at hun gerne ville have at de brugte kondom, men T var ikke 

helt modtagelig for dette, og de havde efterfølgende sex på sofaen.  

T havde bagefter spurgt om de skulle gå ned i soveværelset som ligger nedenunder.  

De havde så også haft sex i soveværelset, det hele havde været frivilligt, og da de var 

færdige med at have sex der, så var det at T var vendt 180 grader, og der begyndte det 

mærkelige.  

T var først blevet meget afvisende over for V1, og han ville ikke have at V1 rørte ved ham, 

og havde givet udtryk for at der er ikke var nogen der skulle komme tæt ind på livet af ham, 

V1 havde syntes at det var lidt mærkeligt.  

V1 forstod ikke helt hvorfor Ts adfærd pludselig ændrede sig sådan, efter de lige havde 

været intime med hinanden.  

V1 havde stadig prøvet at komme ind på T og forstå hvad det var som skete, T havde sagt til 

hende at han ikke ville have nogen kom tæt ind på ham.  

Det er så på det tidspunkt at T havde taget et fladt kvælertag på V1, hvor han ville se 

hvordan hun reagerede.  

V1 havde prøvet ikke at reagere på det, men til sidst da V1 kunne mærke at nu hun skulle 

trække vejret, havde hun forsøgt at føre hans hånd væk fra sin hals.  

T havde fortalt V1 at han var psykopat, og at han havde lært at leve efter samfundets normer 

og at han vidste hvordan samfundet gerne ville have at han skulle være.  

V1 husker at hun tænkte om det var en eller anden syg form for humor da T sagde det til 

hende, fordi hun ikke kendte T særlig godt.  

Men T havde ikke kun sagt sådan til V1, han havde også over for V1 forhindret hende i at 

gå. Det havde han gjort ved at holde hende tilbage, og ved at lægge hele sin overkrop oven 

på hende så hun ikke kunne flytte sig.  

T havde sagt til V1, ”du kommer ikke ud herfra, du bliver nummer 9, der ligger 8 andre 

nede i kælderen.”  



V1 tænkte ikke at det var rigtigt at der lå 8 andre nede i kælderen, men hun blev bange og 

tænkte hvad mon han kan finde på.  

T havde flere gange over for V1, udtrykt at hun ville blive nummer 9, og ikke kom ud 

derfra.  

Derfor ville V1 ikke gøre modstand, hun ville bare give udtryk for, at hun ville forsøge at 

forstå ham og hjælpe ham.  

V1 kunne mærke på T at han var meget forundret over at han sagde de her ting til V1, T 

havde sagt at der var meget få som vidste til de her ting om T. 

T holdt aldrig hårdhændet fast i V1, men når hun gjorde tegn til at hun ville gå, så gav han 

udtryk for at hun ikke skulle gå, hvor han gentog det med at hun ikke kom ud derfra.  

T havde ikke sagt hvad det var som skulle ske med V1 når han sagde at hun ikke kom ud 

derfra.  

På et tidspunkt, kunne V1 mærke at hun var meget skræmt over hvad der kunne ske, men 

hun ville ikke vise det overfor T.  

T havde flere gange spurgt V1 hvordan det kunne være at hun stadig var der, når han havde 

sagt de her ting til hende, hvortil V1 fik sagt til T at hun troede på at der var noget godt i 

alle folk. Og hun fik spurgt ham om han havde været sådan her over for sin eks, V1 prøve at 

udtrykke at hun ville være Ts ven, fordi hun ikke turde vise noget foragt eller andet over for 

ham.  

V1 havde været rigtigt skræmt og ligget og tænkt om hvad det skulle ende i, om det ville 

ende med at hun skulle løbe ud derfra uden tøj på kroppen.  

V1 mener at fra de var i sofaen og til V1 forlod stedet var der gået 3 timer.  

Der hvor V1 var allermest bange, havde hun sagt til T at hun havde 2 børn som hun skulle 

hjem til.  

Da V1 havde sagt det, var T helt kold og havde sagt at han var kold og ikke havde nogen 

følelser. Der blev V1 meget skræmt og bange. 

T havde holdt V1 tilbage, ved at ligge sin kropsvægt på hende.  

V1 havde forsigtigt forsøgt at rejse sig fra sengen, men blev holdt tilbage, og hun havde 

ikke turdet at gøre noget andet.  

T havde ikke på noget tidspunkt skubbet V1 ned i sengen, han fastholdt hende dog på en 

eller anden måde så hun ikke kunne forlade sengen.  

Det som V1 havde gjort var at lade T have det indtryk at V1 gerne ville ham. V1 ville ham 

ikke mere på det her tidspunkt, men hun gjorde det for at overleve.  

Da V1 sagde til T at hun havde 2 børn hun skulle hjem til, så faldt der tårer ned af hendes 

kinder, hvor T havde spurgt hende hvorfor hun var ked af det, og hvor han virkede meget 

interesseret og nærmest virkede høj over det.  

V1 havde sagt at det var fordi de lige havde haft noget intimt sammen, og at hun var ked af 

at han pludselig var vendt, selvom det var fordi hun var bange for om hun ikke skulle hjem 

til sine børn.   

V1 havde flere gange taget Ts hånd og ladet ham røre ved sig, så hun kunne vende ham til at 

det skulle blive noget kærligt igen, det havde hun tænkt skulle være hendes vej ud derfra.  

V1 havde også spurgt T om de ikke skulle tage hjem til V1, men det ville han ikke. 

Det var noget hun sagde, blot for at hun kunne komme væk derfra hun havde ikke tænkt sig 

at lukke ham ind i sit hjem.  



V1 havde fået T til at få lyst til hende igen, og de havde sex igen, V1 havde brugt sin 

kvindelighed for at komme væk fra det her.  

De havde almindelig sex der, og T havde til sidst ført V1s hoved ned til sit lem fordi han 

ville have oralsex, og V1 havde gjort det og fortsat indtil T blev træt.  

V1 turde ikke gøre modstand da T ville have oralsex.  

Da T blev træt, havde V1 lagt sig væk fra ham og da han faldt i søvn, var V1 listet væk og 

havde samlet sine ting sammen, og lyttet efter Ts vejrtrækning for hvis han vågnede ville 

hun løbe hurtigt ud af lejligheden.  

Under forløbet blev V1 ikke udsat for hård vold, det var som om at T var meget bevist om 

hvordan han holdt V1 på halsen, for at teste og se hvordan hun ville reagere. V1 viser retten 

med sin hånd hvordan T havde holdt hende på halsen.  

Da T holdt V1 på halsen, gjorde det ondt til sidst, og det samme når T lagde sin kropsvægt 

på hende, så gjorde det ondt til sidst, men hver gang hun viste at hun gerne ville gå, så sagde 

T at ”du kommer ikke ud herfra”.  

V1 er ikke nem at skræmme, det er første gang i hendes liv at hun har været så bange at hun 

har set billeder inde i sit hoved, hvor hun havde forestillinger om hvad mon der sker nu, 

kommer jeg ud.  

V1 mener ikke at en normal person vil sige at han er psykopat og har lært at leve efter 

samfundets regler.  

V1 følte, at den eneste måde hun kunne komme væk derfra, var ved ”at spille med på det”, 

hun prøvede ikke at råbe om hjælp og hun ved ikke hvad der ville være sket hvis hun havde 

gjort det.  

Da V1 forlod stedet, havde hun ringet til sin veninde V2, og havde sagt til hende at hun 

skulle komme og hente hende, ligesom hun havde sagt hun ikke havde troet at hun ville 

komme levende ud derfra.  

Herefter var V2 kommet og hentet V1, hun mener det var henne ved skolen ved […].  

Der var klokken nok omkring halv ni, eller kvart i ni om morgenen, de var kommet hjem og 

havde siddet i V2s sofa hvor V1 fortalte hvad der var sket.  

V1 husker ikke om V2 havde snakket om at anmelde forholdet, V1 var meget påvirket af 

situationen.  

Da V1 vågner hjemme hos V2, var V2 kommet og de havde snakket lidt om det, og V2 

havde sagt at V1 skulle anmelde det, men det havde V1 ellers slet ikke lyst til.  

V1 ville ikke ned til folk som hun kendte, og det ville bare være det nemmeste at lade være.  

V2 havde spurgt om hvad V1 ville have gjort hvis det var omvendt og det var V2 som var i 

den situation, og der var V1 så ikke i tvivl om at det skulle anmeldes.  

Og havde derefter kontaktet politiet.  

Grunden til at V1 har anmeldt det, er fordi hun ikke ønsker at der er nogen andre som 

opleve det som hun har oplevet.  

Da V1 blev afhørt blev der taget nogen billeder af hendes hals, og hun blev taget ned på 

lægeklinikken.  

Forholdt sin afhøringsrapport af den 9. juni 2019, side 3, afsnit 6 og 7:  

”Men A var vred at se på og sagde ”tror du virkelig, at du ikke kommer levende herfra? Du bliver 

den 9. vil du med ned i kælderen og se de andre 8 døde?” 



Til dette forklarer V1 at T aldrig har sagt noget som nogen døde, men at han sagde du bliver 

nummer 9 og vil du med ned i kælderen og se de 8 andre. 

”Anmelder blev urolig og ville derfor gå, da det hele blev for mærkeligt for hende, men da hun 

forsøgte at sætte sig op, skubbede A hende med sin hånd ned i sengen igen. Han gentog ”tror du at 

du kommer væk i live?” 

Til dette forklarer V1, at det har hun ikke forklaret til politiet, T har sagt til V1 ”tror du at 

kommer væk herfra” og han skubbede hende ikke men lagde sig ovenpå hende og holdt 

hende med sin kropsvægt. 

V1 arbejder i økonomiafdelingen ved politiet.  

 

[…] 

 

Grønlandsk: 

I1 qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq, nalinngilluarlugu U kinaanersoq, kisiannili pisimasoq 

sioqqullugu ilisarisimanikuunagu, ikinngutigiinngillat aamma aappariinngillat, aamma 

siusinnerusukkut atoqatigiittarnikuunngillat. 

9. Juni 2019-imi unnuk sioqqullugu I1 ikinngutimi aasaanerani fiistertitsineraniippoq, 

arlaliullutillu illoqarfiliarsimapput, tassani I1-p U Daddyssimi naapippaa.  

Daddyssimi I1-p ikinngutini issiaqatigivai U-llu ikinngutini issiaqatigalugit. 

U I1-lu unnuup ingerlanerani imminnut qaninniakujussimapput nuannaarlutilli. U I1-lu 

Daddyssimi oqaloqatigiissimapput, illoqarfillu matummat U ikinngutaalu ingerlasimapput 

I1 paajeersimallugu. Tassanilu I1 eqqarsarsimavoq aamma nammineq angerlaannarniarluni.  

I1 illoqarfiup qeqqatigut ingerlatilluni U I1-p messengeriatigut sianerpoq, sunaaffa U 

ikinngutaalu aqqusernermi tassani ungasialaarlutik taxassarsiortut. U oqarsimavoq I1 

utaqqiniaritsik, ornissimavaalu, nalunaaqutaq unnuami sisamat qeqqata missaaniussaaq. 

I1 unnuup ingerlanerani imigassartorsimavoq, kisiannili aalakoortorujussuunngilaq. U 

aamma aalakoortorujussuugunanngilaq, U-p ikinngutaasa ilaat aalakoortorujussuaq 

angerlaateqqaarpaat. 

Tamatuma kingorna U-mukarput U-p ikinngutaa ilagalugu. Biilinik U-p inaanukarput […] 

Nuussuarmiittumi, inuit pingasuullutik inissiap inaanukarput. Whiskeymik 

kuisilaarnikuullutik I1-li taamaattumik imerpiarneq ajorami issialluni 

najorsimineerallattaavoq nuannaarnissaq pinerullugu. 

Eqqissiivillutik nipaallutik pipput, I1 U-lu sanileriillutik issiapput, U-llu ikinngutaa U-p 

akiani issialluni. Piffissap ilaani U-p I1 tuiatigut kiivaa I1 isumaliorpoq asannilluni 

taamaaliortoq, kisianni aqaguani isikkua sakkortugalugu. 

Piffissap ilaani U-p qarluni peerpai ikiaqutaannanngorluni, U-llu ikinngutaa oqarpoq 

nalinginnaasorujussuusoq U-p taamaaliortarnera. 

Tamatuma nalaani nipaapput eqqissiivillutik. 

U-p ikinngutaa tallimat qaangilaarnerani ingerlavoq, U-llu I1 sofamukaappaa tassanilu 

kunissuutilerput ilagiilaarlutillu. 

I1-p U oqarfiginiarsarigaluarpaa usuup pooqarnissartik piumagaluarlugu, kisianni U 

isumaqataavallaanngilaq, taavalu sofami atoqatigiipput.  

Kingorna U-p aperivaa ataaniittumut sinittarfiliassanerlutik.  



Aamma sinittarfimmi atoqatgiipput, piumassutsimminnik atoqatigiipput, tassanilu 

atoqatigereerlutik U 180 gradimik allanngoriataarpoq, tassanilu eqqumiitsortai aallartillutik.  

Siullermik U I1-p tungaanut akuersaanngitsumik pissuseqalerpoq, I1-mut attoqunani, 

oqaatigivaalu nammineq inuunermi qanillineqassanani, i1-lu tassani eqqumiilliulerluni.  

I1-p paaserpianngilaa sooq U-p pissusilersornerata allanngoriataarnera aatsaannguummat 

taama qanitsiginikuullutik.  

U-p suli misilittaraluarpaa U qanilliniarsaralugu paasiniarsaralugu susoqarnera, U-lli 

oqarfigivaani kinaaluunniit imminut qanillitinniarnagu.  

Tamatuma nalerpiaani U-p I1 assamminik siaaqqasumik toqqusassivaa takuniarlugu qanoq 

qisuariaateqassanersoq. 

I1 tamanna qisuariarfiginaveersaaraluarpaa, kisianni naggataatigut I1-p 

malugisinnaanngoramiuk anersaartornaveerluni, assaa qungatsiminiit peertinniarsarivaa.  

U-p I1 oqaluttuussimavaa psykopatiunerarluni, aammalu inuiaqatgiinni ileqqut malillugit 

inuunissani ilikkarsimallugu aammalu nalunagu imminut inuiaqatigiit qanoq 

inuuneqaqqusinerat nalunagu. I1-p eqqaamavaa eqqarsarnini quiasaarnera ingasagalugu 

taamatut U imminut oqarmat, tassami U nammineq ilisarisimarpiannginnamiuk.  

U taamatut I1mut oqaannanngilaq, aamma I1 anitsaaliorpaa. Taamaaliorporlu kiasini tamaat 

atorlugu qallerlugu taamaalilluni nikissinnaajunnaarluni. 

U I1-mut oqarsimavoq, ”maanngaaniit aninavianngilatit, normu 9-ussaatit, allat  

8-t  kiilerimi nalapput.” 

I1 eqqarsarpoq ilumoorsinnaanngitsoq allat 8-t kiilerimi nalaneri, kisianni annilaangalerpoq 

eqqarsarlunilu qanormita iliuuseqarsinnaava.  

U-p arlaleriarluni I1mut oqaatigivaa normu 9-iussasoq tassanngaaniit anisinnaanngitsoq.  

Taamaammat I1 akiuukkusunngilaq, takutikkusullugu paasinnikkusunnini aamma 

ikiorusukkini.  

I1-p malugisinnaavaa U-p tupigusuutigisorujussuugaa taamatut I1-mut oqarnini, U-lu 

oqarpoq tamakkua U-mut tunngasut inuit ikittuararsuit nalunngikkaat. 

U-p I1 sakkortuumik tigunngisaannarpaa, kisianni takutikkaangagu ingerlarusunnini, taava 

oqaatigisarpaa ingerlassanngitsoq, uteqqittarlugu taamaanngaaniit aninavianngitsoq.  

U-p oqaatiginngilaa I1 qanoq pineqassanersoq oqaraangami tassanngaaniit 

aninavianngitsoq.  

Piffissap ilaani I1 imminut malugisinnaavoq ersisorujussuulluni qanoq pineqarsinnaanini 

pillugu, kisiannili U-mut takutikkusunnagu taamaannini.  

Piitaaqqap arleriarluni I1 aperisarpaa sooq suli tamaaniinnersoq uffa taamatut oqarnermisut 

oqarfiginuullugu, I1-lu U-mut oqartarsimavoq upperalugu inuit tamarmik 

ajunngitsortaqartut. Aamma aperivaa aappakuminut taamaaliortarsimanersoq, I1-p 

takutikkusukkamiuk U ikinngutigerusullugu, tassami merserigamiuk tungaanut 

narrunassusiata takutinnissaa.  

I1 ersisorujussuusimavoq eqqarsarsimallunilu qanoq naggateqarumaarneranik, naggataatigut 

timimigut tamataqarani tassanngaaniit anisariaqassanerluni.  

I1 isumaqarpoq sofamiinnerminniit I1-p piffik qimannissaata tungaanut nalunaaquttap 

akunneri pingasut ingerlasimasut. I1-p ersinerpaaffimmini U-mut oqarsimavoq meeqqat 

marlut angerlarfigisussaallugit.  



Taamatut I1 oqareermat U nillertorujussuusimavoq oqarsimallunilu nillernerarluni 

misigissuseqaranilu. Tassani I1 ersisorujussuusimavoq annilaangallunilu. 

Piitaaqqap I1 anitsaaliorsimavaa timimi oqimaassusianik qalleqqallugu.  

I1 mianersortunnguamik siniffimmiit nikueriarsimagaluarpoq, uninngatinneqarsimallunili, 

allatullu iliuuseqarnissani qunugilersimallugu.  

Qaqukkulluunniit U-p I1 siniffimmut ammut ajannikuunngilaa, kisiannili qanoq pinerpoq 

qajannaaqqallugu siniffimmiit peersinnaajunnaarsillugu. 

I1-p U ima iliorfigivaa, U isumaqalersillugu piumagini. Tamatuma nalaani I1-p 

piumajunnaareersimavaa, taamaaliorlunilu inuuginnarumalluni.  

I1-p U oqarfigigamiuk meeqqaminut marlunnut angerlartussaalluni qullipiitigaluni 

ersamigut kuuttunik, -p aperivaa sooq aliasunnersoq, soqutiginnippaluttorujussuulluni 

allaannginnami ikiarsissutigigaa.  

I1-p oqarfigisimavaa aatsaanngummat imminnut taamak qanitsiginikuullutik 

allangoriataarnera liasuutiginerarlugu, naak pissuteqaraluarluni ersiginninnermik meeqqani 

angerlarfiginngitsuussanaspralugit. 

I1-p arlaleriarluni U-p assaa tigusarsimavaa imminut attuaatilluni, taamaalilluni pissusaa 

allanngortinniarsaralugu asannittumik pissusinitseqqinniarsaralugu, eqqarsarluni 

taamaaliornermigut tassanngaaniit aninissaminut tamanna aqqutaasoq.  

I1-p aamma U aperivaa angerlarsimaffimminukassanerlutik, taannali taamaaliorusunngilaq.  

Taamatut oqarpoq tassanngaaniit peerumanaannarluni eqqarsaatigisimanagulu 

angerlarsimaffimmut isertinnissaa.  

I1-p U imminut kajungilerseqqippaa atoqatigeeqqippullu, I1-p arnaassutsini atorlugu 

tassanngaaniit qimagukkusulluni.  

Tassani nalinginnaasumik atoqatigiipput, naggataatigullu U-p I1-p niaqua usumi 

tungaanukartippaa usumigut milutsikkusulluni, I1-lu taamaliorpoq ingerlaannarsimallunilu 

U-p qasulernissaata tungaanut. I1-p qunugisimavaa akerliliinissani U usuminik 

milutsinnialermat.  

U qasulermat I1-p qimaamillugu innarsimavoq, sinilermallu I1-p nipaarsaarluni pigisani 

katersorsimavai U-p anersaartornera tusarnaarlugu itissagaluarpallu inissiamiit arpalluni 

aniniarluni. 

Tamakkua pineranni I1 sakkortuumik nakuuserfigineqanngilaq, soorlumi U-p 

ilisimaareqqissaaraa I1 qanoq ilillugu qungasiatigut tigummissanerlugu misilittarniarlugu 

qanoq qisuariaateqassanersoq. I1-p eqqartuussivimmi takutippaa U-p qanoq ililluni 

qungatsimigut tigummisimaneraani.  

U-p I1 qungasiatigut tigummimmagu naggataatigut annernarsivoq, taamatullu aamma U-p 

timimi oqimaassusia atorlugu qalleqqammani aamma naggataatigut annernarsivoq, kisianni 

tamatigut ingerlaniarnini takutikkaangagu U-p oqarfigisarpaa ”maanngaaniit 

aninavianngilatit”. 

I1 inuk ersitikkuminaatsuuvoq, aatsaavissuaq inuunermini ima ersitigaaq niaqqumigut 

assilianngorlugit isigisutut illugit takorluilluni susoqalerpa, anissanerpunga. 

  

I1 isumaqarpoq inuk nalinginnaasoq oqarnavianngitsoq psykopatiunerarluni aammalu 

inuiaqatgiit malittarisassiaat malillugit inuuneq ilikkarsimallugu. 



I1 misigisimavoq iliuuserisinnaasatuani tassaasoq ”ilarutiinnarniisaq”, 

ikiortissarsiorniarsaraluni nillianngilaq aamma naluvaa taamaalioraluaruni qanoq 

pisoqarsimasinnaanersoq. 

I1-p piffik qimakkamiuk ikinngutiminut I2-mut sianerpoq, taannalu oqarfigalugu aalluni 

aggeqqullugu, aammalu oqarfigisimallugu isumaqarsimagaluarluni uumalluni tassanngaaniit 

aninaviarani. 

Taava I2 takkussimavoq I1 aallugu, atuarfiup eqqaanuugunarpoq […] eqqaani. 

Nalunaaqutap qulingiluat qeqqata missaaniugunarpoq imaluunniit ullaakkut qulingiluanut 

qaleriinnerani apuussimapput I2-llu sofaani issiallutik I1-p susoqarsimanera oqaluttuarigaa.  

I1-p eqqaamanngilaa I2-p eqqartorsimaneraa pisimasup nalunaarutigineqarnissaa, I1 

pisumik assorujussuaq sunnerteqqasimavoq. 

I1 I2-miilluni iterami I2 takkussimavoq pisorlu eqqartulaarsimavaat, I2-lu oqarpoq I1 

nalunaarutiginneqqullugu, I1 taamaaliorusussimanngikkaluarpoq. I1-p inuit ilisarisimasani 

ammukarfigerusussimanngilai, ajornannginnerpaatut isigalugu taamaaliunngikkuni.  

Taava I2 aperisimavoq I1-mut killormooraluarpat I2 taamatut pineqarsimalluni, tassani I1 

qularunnaarpoq nalunaarutiginnittariaqarnermik. 

Tamatuma kingorna politiinut attaveqarsimalluni. 

I1-p nalunaarutiginninneranut pissutaavoq, kissaatiginnginnamiuk allat misigissagaat 

nammineq misigisimasani. 

I1 apersorneqarmat qungasia assilineqarpoq aamma nakorsiartarfiliaanneqarpoq.  

Apersorneqarnermini nalunaarusiamik 9. juni 2019-meersumik, immikkoortoq 6 aamma 7-

imik issuaaffigineqarluni: ”Kisianni A isigalugu kamappasippoq oqarlunilu:”ilumut 

isumaqarpit uummallutit maanngaaniit anissallutik? Normu 9-iussaatit kiilerimut 

ilaarusuppit allallu 8-t toqungasut takullugit?” Tassunga I1 nassuiaavoq U-p 

oqaatigisimanngisaannaraa toqangasut, kisiannili oqarsimasoq normu 9-iussasoq 

kiilerimullu ilaarusuppit allat 8-t takuniarlugit. 

”Nalunaarutiginnittoq eqqissisimajunaarpoq taamaattumik ingerlarusulluni suna tamarmik 

imminut eqqumiillivallaaqimmat, nikueriaraluarmallu A-p assamminik siniffimmut ammut 

ajaqqippaa. Oqaatsinilu uteqqillugu ”isumaqarpit uumallutik anissallutik?” 

Tassunga I1 nassuiaavoq taamatut politiinut nassuiaanikuunani, U-p oqarfigivaani 

”isumaqarpit maangaanniit anissallutik?” aamma ajanngilaa qallerluguli innarfigalugu 

timimi oqimaassusia atorlugu ammooqqatillugu. 

I1 politiit økonomiafdelingiani sulisuuvoq. 

 

[…] 

 

V2 forklarede på dansk blandt andet at, hun kender V1 og at de er rigtigt gode veninder og 

at de har været det siden de var 6 år gamle.  

Den 9. juni 2019 var V2 blevet ringet op klokken 8.30 af V1, og V2 havde syntes det var 

underligt at V1 ringede på det tidspunkt. 

V1 havde grædt og sagt at V2 skulle komme og hente hende, og at V1 ikke troede at hun 

ville komme levende ud.  

Så var V2 kørt for at hente V1 med det samme. V2 havde samlet V1 op omkring Paarnat 

busstuppet.  



V1 havde virket meget chokeret og ved siden af sig selv og sat sig ind i bilen, V1 var brudt 

sammen og begyndt at græde mens de kørte.  

V1 havde fortalt V2 at hun havde været i byen og havde været sammen med T. 

V2 mener at de kørte hjem til V2 og V1 fortalte videre der.  

V1 havde fortalt V2, at hun var blevet holdt tilbage imod sin vilje, og hun hele tiden tænkte 

på sine børn.  

Hjemme hos V2, havde V2 tænkt på at hun så ikke skulle få V1 til at sove, inden hun havde 

fortalt alt hvad der var sket, så V1 ikke ville få traumer af det.  

V1 havde fortalt færdig om hvad der var sket, og V2 havde sagt til V1 at det der er ret slemt 

og det skal anmeldes.  

V1 ville ikke anmelde det, hun havde sagt det skulle bare glemmes.  

V1 havde så lagt sig til at sove ved 9 tiden, lige inden havde hun snakket meget om sine 

børn og om at de skulle ud at sejle.  

Klokken 12 var V1 vågen, og V2 var gået ind til hende og havde sagt at de var nødt til at 

anmelde det, fordi V1 var blevet voldtaget og hun havde været bange for dit liv, V2 havde 

sagt til V1 at V1 var i chok.  

V1 havde så sagt til V2 at hun ikke syntes at der er andre som skal opleve det samme som 

V1, og hun havde fået fat i […] ved politiet som hun kendte.  

V2 var taget med V1 på politistationen ved et tiden.  

Da V2 hentede V1 havde hun sit overtøj på og hun havde ikke sagt noget om at hun 

manglede nogen ting. Men V1 havde sagt til V2 at hun var bange for at tage kampen op hos 

T, fordi hun var bange for at skulle forlade stedet nøgen.  

Forholdt sin afhøringsrapport side 2, afsnit 6,  

”V2 var med under anmelders afhøring og oplyste nu ved denne afhøring, at anmelder fortalte 

hende samme historie som ved sin afhøring hos politiet. ” 

Til dette oplyser V2 at det passer at hun har forklaret sådan til politiet.  

 

[…] 

 

Grønlandsk: 

I2 qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq I1 ilisarisimallugu, ikinngutigiilluartuupput arfinilinnilli 

ukioqarallaramik ikinngutigiilersimallutik. 

Ullormi 9. juni 2019-imi I2 I1-mit sianerfigitippoq nal 8.30, I2-lu isumaliorsimalluni 

eqqumiigalugu I1-p taamaalinerani sianernera.  

I1 qiasimavoq oqarsimallunilu I2 aggissasoq aallunilu, aamma oqarsimasoq I1 suli 

uummalluni anissangajunnaarsimagaluartoq. 

Taava I2-p I1 biilinik ingerlaannaq aallugu aallarsimavoq. Paarnanilu bussit unittarfiata 

nalaani ikitissimallugu.  

I1 tuparujussuaqqasutut isikkoqarpoq allaallunilu biilinut ikigami, I1 sapilersimavoq 

ingerlanerminnilu qissasersimalluni.  

I1-p I2 oqaluttuuppaa illoqarfimmiissimalluni U-lu ilagisimallugu.  

I2 isumaqarpoq nammineq angerlarsimaffimminukarlutik tassanilu I1-p oqaluttuani 

nangissimallugu.  



I1 oqaluttuarsimavoq I2-mut piumassuserinngisaminik uninngatinneqarsimalluni, aammalu 

meeqqani eqqarsaatigiinnaavissimallugit. 

I2-p angerlarsimaffiani I2 eqqarsarsimavoq I1 sinitsinniarnagu pisimasumi suna tamaat 

oqaluttuarereertinnagu, taamaalilluni I1 kingunerlutsitsinnginniassammat. 

I1-p suna tammat oqaluttuarivaa qanoq pisoqarsimanera, I2-llu oqarfigivaa 

sualulluinnarnerarlugu nalunaarutigineqassasorlu. 

I1-p nalunaarutigiumanngilaa oqarlunilu puiguinnarneqassasoq.  

I1 innarpoq sininnialerluni nalunaaquttap qulingiluat missaanni, tamanna sioqqutilaarlugu 

meeqqani assut eqqartorpai aallarnissartillu. 

Nalunaaqutaq ullup qeqqartoq I1 iterpoq, I2-llu iserfigivaa oqarfigalugu allatut ajornartumik 

nalunaarutiginnittariaqarlutik, tassami I1 pinngitsaalineqarsimammat aammalu 

inuunerminik annilaangassuteqarsimalluni, I2-llu I1 oqarfigalugu I1 chokkeqqasimasoq. 

I1-lu I2-mut oqarsimavoq misigisani allanit misigineqassanngitsoq, taava politiini […]. 

ilisarisimasani pissarsiarivaa. 

Ataatsip missaani I2-p I1 politeeqarfimmut ilagivaa.  

I2-p I1 aagamiuk qaavatigut atisani atisimavai arlaannillu amigaateqarnerluni 

oqaatigisimanngilaa. Kisianni I1 I2-mut oqarsimavoq U-miitilluni annilaangagisimallugu 

akiuunnissani, annilaangagigamiuk tamataqarani piffiup qimannissaa.  

Apersuinermi nalunaarusiamiit issuaaffigineqarpoq qupperneq, immikkoortoq 6:  

”I2 nalunaarutiginnittup apersorneqarnerani ilaavoq, apersuinermilu tamatumani oqaatigivaa 

nalunaarutiginnittup imminut oqaluttuami assinganik politiini oqaluttuarami 

oqaluttuarigaa.” 

Tassunga atatillugu I2p oqaatigivaa taamatut politiinut nassuiaasimalluni. 

 

[…] 

 


