
 

NUNATTA EQQARTUUSSISUUNEQARFIANI  

EQQARTUUSSUTIP 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA  

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET  

 

EQQARTUUSSUT 

 

Oqaatigineqartoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit ulloq 5. juuni 2020 sulias-

sanngorteqqitami  

 

Sul.nr. K 021/20 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

Illuatungeralugu  

U 

Inuusoq ulloq […] 1971 

(inatsisileritooq Naja Joelsen) 

 

Siullermeeriffiusumik aalajangeeqqaartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 17. ok-

tober 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. SER-NUU-KS-1115/2019).  

 

Piumasaqaatit  

Unnerluussisussaatitaasunit eqqartuussiviup eqqartuussutaata atuuttussanngortinneqarnissaa 

piumasaqaatigineqarpoq.  

 

U-ip piumasaqaatigaa eqqartuussisit eqqartuussutaannik sakkukinnerpaamik piumasaqaa-

teqarpoq.    

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq eqqartuussisooqataasartunik najuuttoqartillugu suliarineqarpoq.  

 

Suliamut ilassutitut paasissutissiineq 

U inuttut paasissutissanut tunngatillugu nassuiaavoq nammineq initaarsimalluni. Anner-

tuumik imigassamik ajornartorsiuteqarunnaarsimavoq. Annertuumik imerunnaarsimavoq. 
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Nukissaningaatsiarsimavoq namminerlu initaarsimalluni. Kulusummi kommunimut eqqaavi-

lerisutut sulisarpoq. Silami eqqagassanik katersisarpoq. Kommunimi sulilinnginnermini aali-

sartutut inuussutissarsiuteqarsimavoq. Naminneq angallateqanngilaq kisianni ikinngutini 

ilaquttanilu umiatsiaqatigisarpai. Ullut tamaasa aalisarneq ajorpoq periarfissaqartillunili aali-

sartarpoq.  

 

Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutaa inerniliineralu:  

U Sermersuup Eqqartuussiviani eqqartuunneqarnermini P-ip sininnerani utsuatigut inussami-

nik manngussisimaneranut pisuutinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfiani si-

visussusiliilluni suliareqqitassanngortitatut suliarineqarsimavoq.  

 

Aallarniutitut ilisimatitsissutigineqassaaq pisoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, 

nr. 3-mut nuutsinneqarmat.  

 

Pineqaatissiissummik aalajangersaanermi eqqartuussisuuneqarfiup pingaartumik tunngavi-

lersuutigaa naapertuilluanngitsuliorneq P-up angerlarsimaffiani sininneranilu pisimammat, 

unnerluutigineqartorlu tamatuma nalaani P-iup anaanaanik aappaqarami angerlarsimaffim-

mut orniguttarsimalluni. Eqqartuussisuuneqarfiup ilanngullugu tunngavilersuutigaa P-up pif-

fissami pinerliiviusumi arfineq pingasuinnarnik ukioqarnera.  

 

Pineqaatissiissut qaammatini arfinilinni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiinnertut 

aalajangersarneqarpoq. Unnerluutigineqartup inuttut atugai pitsaasut pillugit paasissutissat 

matumunnga nammineq ineqarnera suliffeqarneralu ilanngullugit, allatut inerneqartitsisin-

naanngillat.   

 

Mitagaanermi ajunngitsorsiassat 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata maluginiarpaa 100.000 kr.-nik taarsiineq unnerluussisus-

saatitaasunit piumasaqaatigineqartoq, ilaatigut suliani pinngitsaaliilluni inerluni atoqatigin-

ninnernut tunngasuni tunniunneqartarmata. Suliami matumani pisup pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 3-mut nuutsinneqarnera taamaalillunilu pinngitsaaliinertut taa-

neqarnera allanngunngilaq.  

 

P-mut ajunngitsorsiassat taarsiissuteqarnissamut akisussaassuseqarnermik inatsimmi § 26 

malillugu 40.000 kr.-nut aalajangersarneqarput. Tamatumunnga naapertuilluanngitsuliorne-

rup suussusaa kiisalu pinerliivigineqartup ukiukinnera tunngavigineqarput.  

 

Ilanngullugu eqqartuussiviup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq.  

 

T AAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 
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Eqqartuussiviup eqqartuussutaa allanngortinneqarpoq pineqaatissiissut qaammatini arfini-

linni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiinnertut aalajangersarneqarluni.  

 

Mitagaanermi ajunngitsorsiassat 40.000 kr.-nut aalajangersarneqarput. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 5. juni 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 021/20 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1971 

(advokat Naja Joelsen) 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 17. oktober 2019 (kredsrettens sagl.nr. 

SER-NUU-KS-1115/2019).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet.  

 

T har nedlagt påstand om rettens mildeste dom.  

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han nu har fået sin egen bolig. Det er et hus, der 

tidligere har tilhørt hans storebror. Det er roligt nu, hvor han har fået sin egen bolig. Det letter 

hans hverdag, at han har fået sin egen bolig. Han har ikke længere et stort alkoholproblem. 

Han er holdt op med at drikke så meget. Det har givet ham en masse styrke, at han har fået 

sin egen bolig. Han arbejder som renovationsmedarbejder for kommunen i Kulusuk. Han 

samler affald udenfor. Inden han blev ansat i Kommunen levede han af at fiske. Han har ikke 
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sin egen båd, men sejler med sine venner og sin familie. Han fiskede ikke hverdag, men så 

godt som.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

T blev ved Sermersooq Kredsrets dom fundet skyldig i at have ført en finger ind i Fs vagina 

mens hun sov. Sagen har for landsretten været behandlet som en udmålingsanke.  

 

Det bemærkes indledningsvist, at forholdet skal henføres til kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3.  

 

Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten lagt betydelig vægt på, at overgrebet 

fandt sted i Fs hjem, at hun sov mens det forgik, og at tiltalte på daværende tidspunkt kom 

fast i hjemmet, idet han var kæreste med Fs mor. Landsretten har endvidere lagt vægt på, at 

F kun var 8 år på gerningstidspunktet.  

 

Foranstaltningen fastsættes til 6 måneders anbringelse i anstalt. Oplysningerne om tiltaltes 

gode personlige forhold, herunder at han nu har sin egen bolig og er i arbejde, kan ikke føre 

til et andet resultat.  

 

Tortgodtgørelse 

Landsretten bemærker, at en godtgørelse for tort på 100.000 kr., som påstået af anklagemyn-

digheden, bl.a. tilkendes i sager, hvor der har fundet en fuldbyrdet overfaldsvoldtægt sted. 

Det forhold, at forholdet i nærværende sag er henført til kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3, og 

således kategoriseres som voldtægt, ændrer ikke derved.  

 

Godtgørelsen for tort efter erstatningsansvarslovens § 26 til F fastættes herefter til 40.000 kr. 

Der er herved lagt vægt på karakteren af overgrebet samt forurettedes unge alder.  

 

I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.  

 

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

 

Kredsrettens dom ændres således, at foranstaltningen fastsættes til 6 måneders anbringelse i 

anstalt.  

 

Godtgørelsen for tort fastsættes til 40.000 kr.  
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Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Mette Munck Grønbæk  

 

 

*** 

 

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

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 17. oktober 2019 

 

Eqqaartuussiviup no. 1115/2019  

Politiit no. 5516-97361-00081-18 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 1971 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 30. august 2019. 

 

U makkuninnga  unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 79 - meeqqamik 15-it inorlugit ukiulimmik inguaas-

siuutaatigut allatut atoqatiginninneq 

Piffissami erseqqissumik oqaatigineqanngitsumi 2018-imi, pinerlineqartoq; P attuualaarlu-

gulu inussani utsuinut mangukkamiuk, naak nalunngikkaluarlugu piffissami pinerluffiusumi 

arfineq. pingasuinnarnik ukioqartoq.  

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

Ukiumi ataatsimi inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  

Mitalliisimasutut 100.000 kr.-inik P-mut taarsiiffiginninnissaa.  

 

 

T har nægtet sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om anbringelse i anstalten for domfældte i maksimum 3 måneder, 

samt tortgodtgørelse på højest 40.000 kroner til F.  
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Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittoq I nassuiaateqarput. 

Unnerluutigineqartoq I nassuiaateqarpoq ulloq 17. oktober 2019. Nassuiaat eqqartuussisut 

suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq. 

 

I nassuiaateqarpoq ulloq 17. oktober 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaf-

fimmi issuarneqarpoq.  

 

Allagartat uppernarsaatit 

Videokkut P-mik apersuinermi januar 2019-meersumi ersersinneqarpoq P-up nassiuaatigi-

gaa U-ip utsumigut attuuasimagaani assanilu mangussimallugu.  

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U inuttut atugarisani pillugit nassuiaavoq, taamanikkut angerlarsimaffeqanngilaq sumilu 

tamaani sinittarluniU katillugit ukiut 30-it angerlarsimaffeqarnikuunngilaq, maannakkut Ku-

lusummi najugaqarpoq. U sanasutut ilinnialeraluarnikuuvoq ukiorli ataaseq ingerlareerluni 

unitsissimallugu. 

U Kulusummi imigassamik aalakoornartulimmik annertuumik atornerluisuuvoq, Kulu-

summi hasheqarpianngilaq kisiannili imertorujussuuvoq. 

U aalisartarpoq pisanilu agguaattarlugit. U aalisartunngeqqikkusuppoq aammalu fabrikkimi 

sulerusulluni. U nammineerluni kinguaassiutitigut atornerlugaanikuuvoq qajannaarsima-

neqarluni pinngitsaalineqarluni. U imminoriarnikuuvoq ajornartorsiutini eqqarsaatinilu pis-

sutigalugit. 

  

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

Suliami pineqartoq tassaavoq U-p piffissami iluamik taaneqanngitsumi 2018-mi P-up 

utsuinut inussani mangussineraa naak ilisimaarigaluarlugu taanna arfineq pingasuinnarnik 

ukioqartoq. 

 

U pisimasumi pisuunnginnerarpoq.  

 

Eqqartuussisut pingaartippaat P-up videokkut apersorneqarnera, tassani ersersinneqarpoq P 

nammineq oqaluttuarimmagu U-ip attualaarsimagaani aammalu assani utsuinut mangussi-

mallugu.  

Tamanna naapertuuppoq ilisimannittup I-up nassuiaataanut, eqqartuussivimmi nassuiaam-

mat P-p I oqaluttuussimagaa U annilaangagisarlugu taassuma utsuni pinnguarisarmagit an-

nialersilluni. 

 

Taamaattumik eqqartuussisut U pisuutippaat unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 79 – meeqqamik 15-it inorlugit ukiulimmik allatut atoqateqarnermut, unner-

luussissummi oqaatigineqarneratut. 
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Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuusseriaaseq malillugu pineqaatissiisoqartarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 79-

imi aalajangersakkat malillugit unioqqutitsinermi meeqqamik 15-it inoirlugit ukiulimmik 

allatut atoqateqarnermi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitaanermik. 

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigivaat ukiumi ataatsimi pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortitsinissaq kiisalu P-up mitagaaneranut ajunngitsorsiassanik 

100.000 kr.-inik akiliisinneqarnissaa.  

 

Illersuisoq piumasaqaateqarpoq annerpaamik qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittussanngortitsisoqarnissaanik aamma mitagaaneranut ajunngitsor-

siassat annerpaamik 40.000 kr.-iunissaannik. 

 

Suliami matumani eqqartuussisut pineqaatissiissutissamik toqqaanerminni pingaartumik 

pingaartippaat, U-ip P utsuisigut attualaarsimammagu aammalu inussani mangussimallugu 

piffissami tamatumani arfineq pingasuinnarnik ukioqartoq sinitsillugu, taamaattumik 

peqqarniitsumik pinerluttulerinermi inatsimmik unioqqutitsineruvoq. Suliami sakkukillisaa-

taasinnaasumik takussutissaqanngilaq. Eqqartuussisut naapertuuttutut isigivaat U eqqartuun-

neqassasoq ukiumi ataatsimi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortil-

lugu, tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 146, imm. 1, nr. 1 aamma nr. 2 unioqqutitsinermut 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 79 meeqqamik 15-nit inorlugit ukiulimmik allatut 

atoqateqarneq. 

 

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1 naapertorlugu suliami aningaasartuutit naal-

gaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

  

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U eqqartuunneqarpoq ukiumi ataatsimi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortinneqarluni. 

 

U-ip P-up mitagaaneranut ajunngitsorsiassaatut akilissavai 100.000 kr.-it. 

 

 

Suliami aningaasartuutit naalgaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

Pia Hjort Andersen 

Eqqartuussisoq 

 

 

 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 17. oktober 2019 
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Rettens nr. 1115/2019  

Politiets nr. 5516-97361-00081-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 1971 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 30. august 2019. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Kriminallovens § 79 - anden kønslig omgang med barn under 15 år. 

Ved på et ikke nærmere oplyst tidspunkt i 2018 at have befølt, samt stukket en finger op i 

vagina på forurettede; F, velvidende, at hun på gerningstidspunktet kun var 8 år gammel.  

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

1 års anstaltsanbringelse.  

Godtgørelse for tort på 100.000 kr. til F.  

 

 

T har nægtet sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om anbringelse i anstalten for domfældte i maksimum 3 måneder, 

samt tortgodtgørelse på højest 40.000 kroner til F.  

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af V. 

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 17. oktober 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen. 

 

F har afgivet forklaring den 17. oktober 2019.  Forklaringen er refereret i retsbogen. 

 

Dokumenter 

 

Videoafhøring dateret januar 2019, af F, der viser F som forklarer at T har rørt ved hendes 

vagina og stukket sin hånd ind i hende.  

 

Personlige oplysninger 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han dengang var hjemløs og sov rundt om-

kring. T var hjemløs i samlet cirka 30 år, han bor nu i Kulusuk. T har læst til tømrer men 

stoppede da han manglede et år af uddannelsen.  
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T har et stort misbrug af alkohol i Kulusuk, der er ikke meget hash i Kulusuk men han drik-

ker meget.  

T fisker og dele ud af sin fangst. T vil gerne blive fisker igen og vil gerne arbejde på fabrik. 

T er selv blevet seksuelt misbrugt hvor han blev holdt fast og voldtaget. T har forsøgt selv-

mord, på grund af alle de problemer og svære tanker som han har.  

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldsspørgsmålet 

 

Sagen omhandler hvorvidt T på et ikke nærmere angivet tidspunkt i 2018 har befølt og stuk-

ket en finger op i vagina på F selvom han vidste at hun kun var 8 år gammel.  

 

T har nægtet sig skyldig i forholdet.  

 

Retten har lagt vægt på videoafhøringen af F, hvoraf det fremgår at F selv fortæller at T har 

befølt hende og stukket sin hånd ind i hendes vagina.  

Dette stemmer overens med vidnet Vs forklaring, da hun i retten har forklaret at F har fortalt 

V at T gjorde hende nervøs fordi han plejede at lege med hendes vagina så hun fik ondt.  

 

Retten finder det derfor for bevist at T er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 79 – an-

den kønslig omgang med barn under 15 år, som beskrevet i anklageskriftet.  

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmel-

ser om overtrædelse af kriminallovens § 79 – anden kønslig omgang med barn under 15 år, 

med anbringelse i anstalten for domfældte.  

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anbringelse i anstalten for domfældte i et år, 

samt godtgørelse for tort til F på 100.000 kroner.  

Forsvareren har nedlagt påstand om maksimum 3 måneders anbringelse i anstalten for dom-

fældte og tortgodtgørelse på maksimum 40.000 kroner.  

 

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

T har befølt og stukket sin finger op i vaginaen på F som på tidspunktet kun var 8 år gam-

mel og lå og sov, og der er således tale om en grov overtrædelse af kriminalloven. Der har i 

sagen ikke været nogen formildende omstændigheder.  

Retten finder det passende at idømme T anbringelse i anstalten for domfældte i 1 år, jf. kri-

minallovens § 146, stk. 1, nr. 1, og nr. 2, for overtrædelse af kriminallovens § 79 anden 

kønslig omgang med barn under 15 år.   

 

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger. 

  

Thi kendes for ret: 

 



 10 

T idømmes anbringelse i anstalten for domfældte i et år.  

 

T skal betale 100.000 kroner i godtgørelse for tort til F.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Pia Hjort Andersen 

Kredsdommer 

 

 

*** 

 

Den 17. oktober 2019 kl. 13.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygnin-

gen i Tasiilaq Kredsret.  

Kredsdommer Pia Hjort Andersen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 1115/2019 

Politiets nr. 5516-97361-00081-18 

 

Anklagemyndigheden 

T 

cpr-nummer […] 1971 

 

 

[…] 

 

T forklarede på grønlandsk blandt andet, at han ikke husker hvad der er sket, og at han ikke 

genkender Fs forklaring.  

T kender F, han var meget hjemme hos dem dengang. Fs mor er V, de har boet på Prinsesse 

vej, han husker ikke hvad nummer.  

T var meget hjemme hos dem, han havde dog ikke adresse hos dem, men han plejede at 

sove der. T var hjemløs og derfor sov han tit der.  

T ser dem ikke længere, fordi han er flyttet til Kulusuk.  

T husker slet ikke noget om den episode, tit når han var hjemme hos dem, havde de det hyg-

geligt, T drak meget alkohol og røg hash, så han husker ikke så meget fra den periode. T har 

røget hash siden han var ung.  

T var muligvis beruset og skæv den pågældende episode.  

T har haft et hårdt liv og har villet tage sit eget liv.  

Grønlandsk: 

U kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq, qanoq pisoqarsimaneranik eqqaamasaqarani, aamma P-p 

nassuiaatai ilisarinngilai. 
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U-p P ilisarisimavaa taamaanikkut taakkunaniittartorujussuuvoq. P-p arnaa V-uvoq, Prinses-

sevejimiinnikuupput, eqqaamanngilaa normu qassimiunersoq. 

U taakkunaniikkajuttorujussuuvoq, kisiannili taakkunani najugalittut nalunaarsoqqanani, 

taakkunani sinittarpoq. U angerlarsimaffeqanngilaq tassanilu sinikkajuttarluni.  

U-p taakkua takussaarnikuuvai, Kulusummut nuussimanini pissutigalugu. 

U-p pisimasoq taanna eqqaamasaqarfiginngilaa, taakkunaniikkajuppoq, nuannisarlutik, U 

imigassamik aalakoornartulimmik atuisorujussuuvoq aamma hashimik pujortartarpoq, 

taamaattumik piffissaq taanna eqqarmasaqarfigerpianngilaa. U inuusukkallaramili hashimik 

pujortartarpoq. 

Pisimasumi tamatumani U aalakoorlunilu ikiaroorsimagunarpoq. 

U inuupiloornikuuvoq imminoriarnikuullunilu.  

 

[…] 

 

 

V forklarede på grønlandsk blandt andet, at hun sidste år i november 2018 havde anmeldt til 

politiet at hendes datter F havde været udsat for noget.  

F havde sagt til X at T i weekenden var hjemme hos dem, og at F ikke kunne lide at T havde 

rørt ved hendes vagina. Det var X som F havde fortalt dette til.  

V havde fået det at vide af X og V var blevet forskrækket og havde gået lidt rastløs rundt i 

byen.  

V havde ledt efter sin datter F, og havde fundet hende i fritidsklubben og sagt at hun ville 

tale med hende.  

F havde først været glad, V havde så spurgt hende hvad der blevet gjort ved hende fra T, der 

var F begyndt at græde og sagt at hun var bange for ham fordi han legede med hende. F 

havde sagt det var T og en anden mand som havde gjort det ved hende.  

Efter hun havde talt med F, de havde henvendt sig på politistationen og var taget sygehuset 

om mandagen.  

F havde fortalt V at det T havde gjort ved hende var sket hjemme hos dem i soveværelset.  

F har sagt til V at T havde rørt ved Fs vagina og det gjorde ondt på hende.  

F og hendes storebror plejede at sove sammen i soveværelset og V i stuen.  

I dag er F i Tasiilaq og bor hjemme hos V.  

V forklarer at hun kender T fra nogen fælles bekendte, han plejede at sove hjemme hos V i 

en periode, V har ikke villet have T hjemme hos sig efter episoden. T sov ofte hjemme hos 

V før episoden. V plejede at smide T ud når han var for beruset. T kom altid tilbage selvom 

V sagde han skulle gå.  

Der var ofte nogen som sov hjemme hos V dengang, men ikke efter episoden. V har tre 

børn, F er midterste barn.  

Grønlandsk: 

I kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq, ukioq kingulleq november 2018-imi politiinut nalunaaru-

tigisimallugu panini P iliuuseqarfigineqarsimammat.  

P X-mut oqarsimavoq U sapaatip akunnerata naanerani imminniissimasoq, aammalu P-p 

nuannarisimanngikkaa U-p utsummigut attuuasimammani. P-p tamanna X-mut oqaluttua-

rivaa.  

Ip X-mit tusarsimavaa aamma I tupassimavoq illoqarfimmilu eqqissiveqarani angalaarsi-

malluni.  

I-p panini P ujarsimavaa nassaarisimallugulu fritidsklubbimi oqarfigisimallugulu oqaloqati-

gerusunnerarlugu.  
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Siullermik P nuannaaraluarpoq, taava I-p aperimmani U susimaneraani P qialersimavoq 

oqarsimallunilu taanna ersiginerarlugu pinnguarisimammani. P oqarsimavoq U-p angutillu 

allap taamaaliorsimagaanni.  

P oqaloqatigereeramiuk politeeqarfimmut saaffiginnissimavoq ataasinngornermilu nap-

parsimmavialersimalluni.  

P oqaluttuarsimavoq U-p taamaaliorsimagaani tamannalu imminni sinittarfimmi pisimasoq. 

P I-mut oqarpoq U-p P utsuisigut attuuasimagaa anniarsimasorlu. P aninilu sinittarfimmi si-

nittarpoq I-lu inimi sinittarluni. 

Ullumikkut P Tasiilamiippoq I-milu najugaqarluni. 

I nassuiaavoq U ilisarisimallugu ilisarisimasatik aqqutigalugit, taannalu piffissap ilaani I-mi 

sinittarsimavoq, pisimasup kingornatigut I-p kissaatigisimanngilaa U-p imminni sineqqin-

nissaa. Pisimasoq pinngikkallarmat U I-mi tukkugajussimavoq. I-p U aalakoorpallaaraangat 

anisittarpaa. U I-mut uteqquttuaannarpoq naak I-p ingerlaqqusaraluaraani. 

Taamanikkut I tukkusoqarajuttarpoq, kisianni pisimasup kingornatigut taamaattoqarunnaar-

nikuuvoq. I pingasunik meeraqarpoq, P meeqqani akulliuvoq.   

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 14.50.  

 

Pia Hjort Andersen 

Kredsdommer 

 

 

 

 


