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Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup pisuunermik 

apeqqummut naliliinera atuuttussanngortinneqassasoq, taamaattoq imaalillugu, unnerluutigi-

neqartoq suliami pisimasoq 1-mi tukkaanermut pinngitsuutinneqassaaq aamma eqqartuus-

sutigalugu pineqaatissiissut sakkortusaaffigineqassasoq. 

 

U piumasaqaateqarpoq nassuerutiginngisamini pinngitsuutinneqarnissamik aamma 

eqqartuussutigalugu pineqaatissiissummi sakkukillisaaffigineqarnissamik. 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 
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Ilassutitut paasissutissat 

Nalunaarutiginninnermik nalunaarusiamit 25. januar 2021-meersumit ilaatigut ersersinneqar-

poq, suliami pisimasoq 1 I1-mit nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 12. oktober 2020 nakuuser-

nermi suliatut. Piffissaq pinerliiffik oqaatigineqarpoq pisimasoq piffissami 11. oktober 2020 

nal. 03.00 aamma 05.00-p akornani.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiani takutinneqarput mappi assit I1-p kiinnamigut ajoquserneri 

pillugit. Assilineqarsimapput Aasianni politiinit ulloq 12. oktober 2020. 

 

Politiit nalunaarusiaannit 19. august 2021-meersumi (ilanngussaq A-3-2) ilaatigut ersersin-

neqarpoq, politiit sulianut allattuiffianni pisimasut marluk nalunaarsorneqarsimasut, tassani 

I3 aamma U akuullutik: 1) ulloq 1. juli 2020 I3 nalunaaruteqarpoq, angerlarsimaffimminiit 

qimaasimalluni, inummit niaqqumigut annersarneqarsimagami, oqaatigineqarpoq tassaasoq 

U 2) ulloq 31. juli 2021 I4 politiinut sianerpoq nalunaarutiginnilluni, U-p I3 annersaraa.  I4-

p pisimasoq isiginnaarsimavaa.  

 

Nalunaarutiginninnermik nalunaarusiap nanginnerani 7. august 2021-meersumi (ilanngus-

saq A-7-2) ilaatigut ersersinneqarpoq, ulloq 6. august 2021 pinerliffiusumi misissuisoqarsi-

masoq najukkami Nalunnguarfik 26 Aasianniittumi. Nalunaarusiamit ersersinneqarpoq 

ilaatigut aamma, tungermi aammik nassaartoqarsimasoq, aamma uffarfimmi nassaari-

neqarsimasoq allarut qaqortoq aamma aattalik. Taavalu aamma nassaarineqarpoq deoranti 

anartarasaartoq. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut takutinneqarput assinik nalunaarusiaq 6. august 2021-me-

ersoq I3-p ajoqusernerinik assilisat aamma pinerliivittut oqaatigineqartumiit assilisat suliami 

pisimasoq 7-mut tunngasut. 

 

U-p inuttut atukkani pillugit oqaatigivaa, aappaqarluni X11-mik atilik, taanna Danmarkimut 

nuunnikuuvoq. Pinngitsuutinneqassagunilu Danmarkimut nuuffiginiarlugu, tassani sprogsko-

leqqaariarluni kleinsmeditut ilinnialerniarluni.  

 

Nassuiaatit 

U aamma ilisimannittut I1 aamma I3 pingaarnertigut siullermeeriffiusumi nassuiaatigisami 

assinganik nunatta eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarput. 

  

 

U ilassutitut pisimasoq 1 pillugu nassuiaavoq, unnuk taanna kisimi imerniartarfimmiissimal-

luni. Matulerisoq oqarsimavoq anissasoq. Sunaaffa I1-p aamma X2-p anisinniaraat. Tama-

tuma kingornatigut imerpianngilaq X2-p illuanut apuutereernerminni. Tassaniipput nalu-

naaquttap akunnerani ataatsimiit akunnerit marluk tungaanut. I1 assorujussuaq imertinnia-

rsarivaatsik. Nammineq X2-lu imerput, kisianni nammineq ilaannikkuinnaq najorsisarluni. I1 

aamma X2 inimi oqqapput imminnullu ajattaatilerlutik. Susoqarpiarnersoq naluvaa. Aatsaallu 
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nammineq akuleruppoq X2 ajanneqarmat. Namminerlu I1 tilluppaa, taanna nikorfasoq, aam-

malu tilloqqillugu uppimmat. Eqqaamanngilaa I1 qasseriarlugu kasunnerlugu, kisianni im-

maqa pingasoriariarlugu. Tilluinermi siullermi I1 uppippoq. Immaqa I1 uppereersoq marlori-

arlugu tilluppaa. Niaquatigut eqqorpaa aamma taliata assaqquata aapaatigut. Qaquguk-

kulluunniit nammineq I1-mit nukersorfigineqanngilaq. Utoqqatserfigivaa taamatut nammi-

neq I1 pinianngikkaluaramiuk. I1 akuleruttorujussuusarpoq kamassaarisarluni X2-p imminut 

nuunnerata kingornatigut. I1 attornianngikkaluarpaa, kisianni ingasalerami. Nammineq X2 

aapparileramiulli qimannissami tungaanut I1 akuleruttarpoq. 

 

Pisimasut pingajuannut ilassutitut nassuiaavoq I3 niaquata qaavatigut annersarsimallugu. 

Siorngata tungaaniilluni taanna iikkap tungaaniittoq. Saneqquppaa, taannalu isu-

maqarsimavoq saassunneqarluni. Namminerlu kamakkiartulerpoq. Iluamik eqqaamanngilaa 

qanoq pineraani nammineq kamalerami. Issuaaffigineqarpoq apersorneqarnerminit nalunaa-

rusiamik 26. august 2021-meersumik (pisimasoq 3, ilanngussaq C-1-1, qupp. 2, imm. 2), tas-

sani allanneqarsimavoq:”… pasineqartoq issiavimmiit nikuilerluni piaarinani I3 ajattoorpaa. 

I3 kamalerpoq pasineqartorlu kiinaatigut ataasiarlugu tillullugu. Tamatuma kinguneranik pa-

sineqartoq kamalerpoq I3-lu issiavimmi issiasoq marloriarlugu annersarlugu taassuma niaqu-

atigut marloriarlugu tillullugu.” Eqqaamanngilaa taamatut politiinut nassuiaasimanerluni.  

 

Pisimasoq 5 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, tamatuma nalaani kamassaqartorujussuulluni, Al-

lorfimmi aallartinnikuulluni. Qaqiffinniarluni qinnuteqarsimavoq. Katsorsartinneq iluamik 

aallartinnikuunngilaa, taamaammat naluvaa sooq taama kamassaqartiginerluni. Aamma ullut 

ajunngitsunik ilaqarput. Ulluni nuanniitsuni iluamik oqarpiarneq ajorpoq. Imminut katsorsar-

niarsarivoq.  

 

Psimasoq 6-mut ilassutitut nassuiaavoq, nammineq isassimanagu. Ilumoorpoq X9-mut pasi-

simagamiuk, kisianni attornikuunngilaa.  

 

Pisimasoq 7 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, piumassutsiminnik atoqatigiissimallutik. Misiler-

aanissartik eqqartornikuunngilaat, kisianni atoqatigiinnerminni aperivoq deoranti misilissan-

eritsik. Akuersivorlu. Naaggaartoqanngilaq. I3-p oqarneratut iliorput. Malugigamiuk anner-

nartoq oqarlunilu peeqqullugu, taava peerneqarpoq. Deodorantip assinganik takutitsivigi-

neqarluni, (pisimasoq 7, ilanngussaq F-1-2, qupp 1) uppernarsarpaalu taanaasoq deoranti 

atugartik. Nuua sangungaartoq qummut sammisoq taannaavoq itianut mangutaa. Arriitsun-

nguameeqqummani arriitsunnguameerpaa. Iigaq attuumanngilaa. Ilumuunngilaq iikkap tun-

gaanut qajannaarsimaneqarnera. Sanimut innartinneqarpoq, aamma sakkortuumik pisoqan-

ngilaq. Qaqugukkulluunniit naamiinngilaq, piumasimanngikkaluarpat taamaaliorsimassan-

ngikkaluarpoq. Nalinginnaasumik atoqatigiikkaangamik usuup puuanik atugaqarneq ajorput. 
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Atoqatigiinneq sakkortuujunngilaq, aamma nakuusertoqanngilaq. Atoqatigiinneq nalingin-

naasuuvoq. Namminerlu qarnganut inerpoq peersanilu iivaa. Inernermi nalaani qanoq iliuuse-

qanngilaq. Nujaasigut tigumminngilaa. Atoqatigiinnerup kingornatigut I4 uffarfiliarmat 

aatsaat nammineq aak malugilerpaa. Ulloq taanna kingusinnerusukkut aamma 

atoqatigeeqqipput. Arlaleriarlutik atoqatigiinnikuupput nammineq nalunaarutigineqarnissami 

tungaanut. Siorasaarnikuunngilaa. Pinngitsaalinikuunngilaa aamma sakkortuumik 

atoqatiginikuunngilaa. Naluvaa sooq sallunersoq. Siornatigut atoqatigiinnerminni pin-

nguartarnikuuppoq kisianni atortuleratik. Aamma pisimasoq una sioqqullugu itikkoorlugu 

misilinnikuuvaat. Eqqaamanngilaa pisimasoq una sioqqullugu qanga itikkoorlugu 

atoqatiginerlugu. Ilaannikkut nalinginnaasumik atoqatigiittarput, ilaannikkullu tulleriaagin-

narlugit arlaleriarlutik atoqatigiittarlutik. Atoqatigiinnikuunngillat nakuusernertalimmik, 

imaluunniit imminnut qajannaarinertalimmik.  

 

Ilisimannittoq I1 ilassutitut nassuiaavoq, sapaatip akunnerata naanerani tassani eqqaamanagu 

qanga imilersimanerluni. Sulilluni asuuginnarluni imerluni aallartinneq ajorpoq. Unnuk 

taanna imerniartarfimmiinngilaq, angerlarsimaffimmini imerpoq. Nanup silataani naapipput. 

Oqqatilaariarlutik qaaqquvai X2-p illuanut, taamanikkut nammineq tassani najugaqarluni. 

Nammineq X2-p illuani najugaqarluni X2 U-mi najugaqartoq. Iluamik eqqaamarpianngilaa 

suna oqqassutigineritsik. Oqqakkunnaaramik qaaqquvai. Imminukaramik eqqissiivillutik 

imeqatigiipput. U aamma X2 ingerlalerlutik torsuusami U-p unatalerpaani. Tamanna 

aallartippoq nammineq oqarami X2 atoqatigisarnerarlugu. Isortorniarsimanngilaa imminnut 

atoqatigiinnikuunertik. U kamassaarniarlugu oqanngilaq, kisianni tassanngaannarujussuaq 

qisuariarpoq. X2 U-lu silamut anereersimagaluarput, namminerlu matu parnaariartorlugu, 

kisianni U uterluni torsuusamut isersimavoq saassullunilu. Tamatuma nalaani X2 oqaluutin-

ngilaa, aamma X2-mut allatut iliunngilaq. Nammineq X2-lu kamaatinngillat. Qinngamigut 

aalerpoq torsuusami. Inimut U-p malippaani suli tassa U-p unataraani natermullu uppisilluni. 

Eqqaamanngilaa qanoq ililluni U-p uppitinneraani. Natermi nalatilluni U-mit niaqqumigut 

tilluarneqarpoq. Siullermik torsuusami tillutsippoq kingornalu aamma inimi. Eqqaamavaa ar-

laleriarluni tillunneqarluni. Tukkaanermik imaluunniit isimmittaanermik eqqaamasaqanngi-

laq. X2-p uneqqummatik unipput. Ingerlammata nammineq innarpoq. Aqaguani politiinut 

sianerpoq. Politiit oqarfigivaanni ataasinngornermi nalunaarutiginnikkiartoqqulluni. Aamma 

arfininngornermi napparsimmavik attavigigunarpaa kisianni ataasinngornermi aggeqqune-

qarluni. Sulisinnaanngilaq kiinnani sussaanngimmat. Suliffissarsiortarfimmiit napparsiman-

ersiutisivoq napparsimasutut nalunaarsoqqanermini. Eqqaamasani malillugit napparsiman-

ersiutivoq nalunaaquttap akunneranut 60-kr.-inik. Eqqaamanngilaa taamanikkut qanoq anner-

tutigisumik aningaasarsiaqarnerluni. Pedelip ikiortaatut taamani sulivoq.  Sulisarpoq 08-16 

ataasinngornermiit tallimanngornermut. 
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Ilisimannittoq I3 pisimasoq 3 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, taamanikkut nammineq U-lu 

aappariillutik. Qaammatit pingasut missaanni aappariinnikuupput. Aallaqqaammut inger-

lalluarput piffissalli ingerlanerani ajorsiartuinnarluni, naggataatigut misigisimavoq soorluni 

inussiaatitut pineqartutut. Ulloq taanna pineqartoq ualikkut X4 aamma X5 pulaarput. Aap-

passaanik immiaararsiniarami immiaaqqat 16-it pisiarivai. Eqqaamanngilaa qassinngorner-

soq kingullermik immiaaqqat pisiarigamigit. Taamanikkut pisiniarfik nal. 20.00 

matusarunarpoq, matunnginneraniuvoq. Unnukkut annersarneqarami taamaallaat X4 isersi-

mavoq. X4 aalakoortorujussuuvoq, nerrivimmilu sinileqqajaalluni. Unnukkuuvoq, ili-

manarluni unnuakkut. Iteqqilermat ingerlaqquvaa. X5 unnukkut taakaniinngilaq. Naluvaa 

qassinngornersoq annersagaagami, kisianni unnukkuuvoq. Naluvaa qanoq sivisutiginersoq 

pisiniarnerminiit annersarneqarnissami tungaanut. Naluvaa qanoq aallartinnersoq anner-

saalernera. Taliminik qungasiatigut tigummillugu pingasoriarlugu tilluarpaa. Kamalluni. 

Nammineq iluamik naluvaa suna kamaatigineraa, kisianni oqaluttuunnikuuvaani nammineq 

kamaatilersimagini taamaammallu annersarsimagaani. Nammineq seeqqummernasorivoq 

nikueqqikkamilu X4 ingerlaqqusimallugu. Eqqaamasaminik isimmittarneqanngilaq. Politiinit 

apersorneqarnerminit nalunaarusiamik issuaaffigineqarpoq 19. august 2021-meersumik (pi-

simasoq 3, ilanngussaq D-1-1, qupp 2, imm. 5), allanneqarsimammat: ”eqqaamavaa Isamiit 

nutsamigut aamma tuimigut tiguneqarluni – taavalu inimi natermut ammut nusukkaani. Taava 

niaqqumigut pingasorarluni tillunneqarpoq – aamma naamigut isimmitsikkunarpoq. Aper-

sorneqartup eqqaamanngilaa U imminut oqaaseqarnersoq – apersorneqartup eqqaamavaa 

nammineq X4 nilliaffigalugu aneqqullugu, tamannalu malippaa.”  Eqqaamanngilaa taamatut 

politiinut nassuiaasimanini. Tillutsinneq kisiat eqqaamavaa. U-mit iliorfigineqarnini ta-

maaviat niaqqumigut annersarneqarluni eqqaamavaa napparsimmavimmi sinilernissami tun-

gaanut. U naapikkamiuk imerneq ajorpoq aamma angerlarsimaffimmini pujortarneq ajorpoq. 

Angerlarsimaffini eqqiluitsuutippaa, aamma nalinnginnaasumik pulaartorpassuaqarneq ajor-

poq, kisianni U naapereeramiuk pulaartorpassuaqartalerpoq. Aappariinnermi ingerlanerani 

pujortartalerput imertalerlutillu illup iluani. Nalinginnaasumik imigassamik aalakoornartu-

limmik imertilluni silaarunneq ajorpoq, kisianni mianersortalerpoq U imeqatigigaangamiuk. 

Nammineq imminut kamajasutut isumaqarfiginngilaq, kisianni kamassinnaasarpoq naaper-

tuutinngitsumik iliorfigineqaraangami.  

 

Pisimasoq 4 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, unnuup ingerlanerani piffinni assiginngitsuni ar-

lalinniissimallutik, naggataatigut illumi qorsummi, tassanilu pisoqarpoq. Pisimasup kingor-

natigut X7-mukarpoq. Ikerasannguamiillutik U oqarpoq inuit naalliutsissallugit nunan-

narinerarlugit. Tusaava taamatut oqartoq. Aallaamasorujussuuvoq ikinngutini oqaloqatiga-

lugit. Ikinngutaasa sangiatsinniarsarivaat, naggataatigullumi iluatsillugu. Naluvaa qanoq 

oqaluunneraat. Illumiit ingerlagami kamappoq. Namminerlu angugamiuk oqarfigivaa asuli 

nuannariinnarlugu oqalunnerarlugit uppereqqunagit. Uppitippaani niaqqumigullu isimmittar-
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niarsaraluni, kisianni saneqqamigut eqqorpaani. Nunami nerfalalluni nalavoq isimmittar-

niaraani eqqortinnaveersaarluni nuuttaqattaarluni. Naluvaa qasseriarluni eqqorneraani, 

kisianni immaqa pingasoriarluni. Naluvaa qasseriarluni isimmeriaqattaarneraani. Nammineq 

sort guld aamma Underberg imernikuuvai. Immiaaqqat imigai quliusimagunarput. Unnuk 

taanna allanik imernerluni eqqaamanngilaa. Ullut qassinngorneralu pivallaarneq ajoramigit 

taamaammat eqqaamanngilai ullut suut pisimasut pisimanersut.  

 

Pisimasoq 6 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, U piffissami tamatumani kamassimaarlunilu puf-

fassimaarsimasoq. Apersuinnaavippaani. Sømandshjemmemilu nassaarimmanili, nammineq 

takusinnaavaa isaatigut kamattoq. Eqqissisimaniarsaralunilu angerlaqatiginiarluni, kisianni 

tassa isai allatut oqalupput. Angerlaramik pasiinnaavippaani X9 atoqatigisimanerarlugu. 

Namminerlu taamaattoqannginneraaginnaavilluni, kisianni piniinnarpoq puffassimalluni. 

Siullermik U uffarfimmukarpoq. Namminerlu iserfigivaa taavalu uffaqatigiillutik. Uffartil-

lutik isappaani. U kamakkaangami mersernartorujussuusarpoq. Isappaani sangialluni. Assani 

talerperleq atorlugu namminerlu saamimmi tungaatigut eqqorneqarluni. Tassanngaannar-

torujussuarmik pivoq.  

 

Pisimasoq 7 pillugu ilassutitut nassuiaavoq, piumassutsimminnik atoqatigiillutik aallartis-

simallutik. X10 pulaarsimavoq inooqatinilu. Nammineq qaaqqusimagamigit. Suli takkutin-

ngitsut U-p oqarfigisimavaani imeqqunani. Inimi imeqatigiipput. X10-kut pulaartillugit ajun-

ngillat. Atoqatigiinnertik aallartimmat isumaqarluni nalinginnaasumik pisarnermissut 

atoqatigiissallutik. Siniffimmi atoqatigiipput, taanna tikeqqumi iikkamut tulanngavoq. 

Aallartikkamilli peqqarniillisaarpoq, imatut inissikkamini, nammineq aalariarsinnaajunnaar-

silluni, sakkortuumillu atoqatigaluni. Siniffimmi seeqqummeqqavoq, niaqquni iikkap tun-

gaanut saatillugu. Taannalu tunuminiippoq. Anniarnini eqqarsaatigineruvaa. Siniffimmut in-

nartereeramiuk iikkap saavani ajornerulerpoq. Nerfalalluni innangavoq taanna qaaminiittoq. 

Ilaannikkut nissumi akornatigut seeqqummeqqasarpoq. Eqqaamanngilaa kingusinnerusukkut 

nammineq seeqqummeqqanerluni. Itikkoorluni atoqatigivaani. Taava deodoranti tiguvaa 

usuullu puua tassunga ikkullugu. Nammineq deodorantimik arsaarniarsarigaluarpaa oqarf-

galugulu atoqqunagu. Deodoranti taanna sakkortoorujussuarmik annernartumik manguppaa. 

Deodoranti anillatseqqeriarlugu itianut manguppaa, peqatigitillugulu nammineq usuni utsu-

minut mangullugu. Taava oqarfigivaani ineqqulluni. Taava nutsamigut tiguvaani oqarlunilu 

peersani eeqqullugu, taamaaliorporlu. Aamma assani tamarsuat utsumminut mangunniar-

sarigaluarpaa, annertorujussuarmik. Paasinarsivoq deodoranti itermini sanimut saassimasoq. 

Usuup puua nutsullugu anillatsippaa, namminerlu malugalugu siperpallalluni. Oqarfigivaa 

sakkortuallaarnerarlugu. Oqaluutiinnaavippaa taamatut annernarnerarlugu. Naluvaa nam-

mineq assani atorlugit peertinniarsarisimanerlugu, kisianni arlaatigut iliorsimassaaq. 

Oqaatsini qisuariarfiginngilai. Nammineq eqqarsarpoq qimaaniarluni. Anniarpoq, suna 
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tamarmi allaavoq, imminullu sakkortusaarluni. Naammassimmat uffarfimmukarpoq ermium-

mik allarterniarluni. Kingusinnerusukkut U iserpoq, igaffimmullu anillaqatigiipput. Pisi-

masoq pillugu oqaloqatigiinngillat. Siniffik aaginnaavoq, ermiut aamma usuup puua. Anne-

rusumik eqqartunngilaat. Atoqatigiinnikuunngillat atortoqarlutik, eqqartunngisaannar-

nikuuvaat taamatut misileerusunnerlutik.  

 

Tigummigallagaaqqaneq 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata suliamik suliaqarnerani unnerluutigineqartoq tigummigal-

lagaaqqavoq. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

U eqqartuussisoqarfimmit ulloq 16. marts 2021 eqqartuunneqarpoq rødvini puujasaq ataaseq 

tillissimallugu naleqartoq 179,95 kr. aamma ullormi 2. august 2021 peqateqarluni Dan-

markimiit Kalaallit Nunaannut hashimik 40 grammimik anngiortumik eqqussisimalluni 

tuniniaqqinneqarnissa siunertaralugu. Taakkunani pisuunermik apeqqutit nunatta eqqartu-

ussisuuneqarfianut suliareqqitassanngortinneqanngillat.  

 

I1 nassuiaavoq arlaleriarluni tillunneqarsimalluni siullermik torsuusami kingornalu inimi. 

Nassuiaanera tamanna ikorfartuiffigineqarpoq U nassuiaammat I1 tillussimallugu, I1 nikor-

fasoq, uppereersorlu aamma tilluaqqissimallugu. Taamaalilluni nunatta eqqartuussisuune-

qarfiata uppernarsivaa U eqqartuussisoqarfiup nakuusernermut eqqartuussineratut pisimasoq 

1-mi nakuusersimasutut. Taamaattoq nunatta eqqartuussisuuneqarfia tunngavissaqanngilaq U 

eqqartuutissallugu isimmitsinermut imaluunniit tukersinermut, taakku iliuuserineqartut un-

nerluussissummi allaaserineqarsimanngimmata. Nunatta eqqartuussisuuneqarfianit eqqarsar-

nartoqartinneqanngilaq tunuartissallugu U nassuiaanera imminut illersorniarsimalluni, nas-

suiaatigineqartunit suliamilu uppernarsaasiissutigineqartut sinnerinit tamanna ikorfartuiffigi-

neqanngimmat. Taamaalilluni eqqartuussisoqarfiup pisuunermik apeqqummi aalajangiinera 

pisimasoq 1-mi allannguutit oqaatigineqartut allannguutigalugit atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

U aamma I3 suliami pisimasoq 3-mi tilluineq pillugu assigiimmik nassuiaapput, aamma nas-

suiaatigisaat ikorfartuiffigineqarput suliamut nakorsap paasissutissiineratigut. Taamaattumik 

nunatta eqqartuussisuuneqarfiata uppernarsineqartutut isumaqarfigivaa, U nakuusersimasoq 

eqqartuussisoqarfimmit suliami pisimasoq 3-mi eqqartuunneqarnermisut. Nunatta eqqartu-

ussisuuneqarfianit eqqarsarnartoqartinneqanngilaq tunuartissallugu U nassuiaanera imminut 

illersorniarsimalluni, nassuiaatigineqartunit suliamilu uppernarsaasiissutigineqartut sinnerinit 

aamma nassuiaatinit pisimasoq 3-mut tunngatillugu tamanna ikorfartuiffigineqanngimmat. 

Taamaalilluni eqqartuussisoqarfiup pisuunermik apeqqummi aalajangiinera pisimasoq 3-mi 

allannguutit oqaatigineqartut allannguutigalugit atuuttussanngortinneqarpoq. 
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I3-p nassuiaanera U-p uppitikkaani isimmilluni aamma timimigut tilluarluni unnerluussummi 

pisimasut sisamaanni oqaatigineqartutut, ikorfartuiffigineqarpoq ilisimannittup I5-p nassui-

aaneranit. Nassuiaasoqareerneratigut, aamma nassuiaatit naapertorlugit uppernarsineqan-

ngimmat, I3-p U saassussimagaa taassuma suli uppitinngikkaani, eqqartuussisoqarfiup 

pisuunermik apeqqummut naliliinera suliami pisimasoq 4-mi atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq tunngavissaqanngitsoq I3-p sukumiisumik nas-

suiaanera suliami pisimasoq 6-mut tunuartissallugu, taamaattumik eqqartuussisoqarfiup 

naliliinera pisuunermik apeqqummut suliami pisimasoq 6-mi atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

U-p aamma I3-p suliami pisimasoq 7-mi assigiimmik suliap qiterisaanut arlalinnik nassui-

aateqarput. Taamaalillutik U aamma I3 isumaqatigiipput unnerluussissummi oqaatigineqartu-

tut atoqatigiissimallutik, piumassutsimmik aallaqqaammut aallartittumik. Taamatullu aamma 

isumaqatigiissutigivaat siusinnerusukkut atoqatigiittarnermi atortunik atuisarsimanatik, 

suliami pisimasumi matumani pineqartumi deodoranti I3-p itianut mangunneqarsimavoq. I3 

nassuiaavoq anniartorujussuusimalluni piumaqatigiilluni atoqatigiinneq pinngitsaaliininngor-

mat, tamannalu ikorfartuiffigineqarpoq nakorsap paasissutissiissutaanit itermigut 

ajoquserneri pillugit, aamma assinit takuneqartoq aak tungermi aamma uffarfimmi allarummi 

tunngavigalugit. I3-p sukumiisumik aamma aalangjangiusimallugu nassuiaanera tamakkiisu-

mik uppernassuseqarpoq, tassunga ilanngullugu nassuiaanera, qajannaaqqaneqarsimalluni 

atoqatigiinnerup nakuuserfiginninninngornerani, aamma U oqaluffigigaluarlugu aamma aki-

uuffigigaluarlugu ilaatigut utsuinut aamma itianut deodorantimik mangutsinerani, taamatullu 

aamma pinngitsaalillugu qarngatigut atoqatigisimallugu. Taamaalilluni nunatta eqqartu-

ussisuuneqarfianit uppernarsineqarpoq U siunertaqarluni I3-mut pinngitsaalisoq, taamaam-

mat eqqartuussisoqarfiup naliliinera pisuunermik apeqqummi aamma pisimasoq 7-mi atuut-

tussanngortinneqarpoq. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq eqqartuussisoqarfiup sivisussusiliinera 

pineqaatissiissummik ataatsimut isigalugu naapertuuttuusoq, taamaattorli eqqartuussisuune-

qarfiup oqaatigivaa, pinngitsaaliineq namminermini kinguneqartinneqassammat pineqaatissi-

issutitaqarluni ukiut aappaata affaa ataannagu, taamaallaat suliami pisimasoq eqqartuussute-

qarfigalugu pineqaatissiisoqassagaluarpat. 

 

 

Pineqaatissiissummk aalajangersaanermi aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pin-

gaartippaa, aamma U eqqartuunneqarmat nakuusernernut arlalinnut tilluaanernut aamma 

isimmitsinernut pisimasut ilaanni. Taamatullu aamma siusinnerusukkut nakuusernermut 

eqqartuussaanikuulluni. 
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U arsaarinnissutissanut aamma taarsiissutissanut akerliliinngimmat, tamanna pillugu eqqartu-

ussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

 

Kirsten Thomassen 

 

 

 

 

D O M 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 2. maj 2022 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 009/22 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1986 

(advokatfuldmægtig Thomas Wiemann) 

 

Qaasuitsoq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 8. oktober 2021 (kredsrettens sagl.nr. KS-

QAA-1016-2021).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens skyldvurdering, dog således at 

tiltalte frifindes for tramp i sagens forhold et og skærpelse af den idømte foranstaltning. 

 

T har påstået frifindelse i det ikke erkendte omfang og formildelse af den idømte foranstalt-

ning. 
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Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Det fremgår af anmeldelsesrapport af 25. januar 2021 blandt andet, at sagens forhold et er 

anmeldt af V1 den 12. oktober 2020 som en sag om vold. Gerningstidsrummet er anført til 

den 11. oktober 2020 mellem klokken 03.00 og 05.00.  

 

Der har for landsretten været forevist en fotomappe med billeder af skader på V1s ansigt. 

Billederne er taget af Politiet i Aasiaat den 12. oktober 2020.  

 

Af politirapport af 19. august 2021 (bilag A-3-2) fremgår blandt andet, at der i politiets sags-

styringssystem pr. 19. august 2021 var registreret to hændelser, som involverede V3 og T: 1) 

den 20. juli 2021 havde V3 anmeldt, at hun var flygtet fra sit hjem, fordi hun var blevet slået 

i hovedet af en person, der er angivet som T 2) den 31. juli 2021 har V4 ringet til politiet og 

anmeldt, at T var i gang med at slå V3. V4 holdt øje med episoden.  

 

Det fremgår af den fortsatte anmeldelsesrapport af 7. august 2021 (bilag A-7-2) blandt andet, 

at der den 6. august 2021 blev foretaget en gerningsstedsundersøgelse på adressen 

Nalunnguarfik […] i Aasiaat.  Af rapporten fremgår endvidere blandt andet, at der blev fundet 

blod på et lagen, og der på badeværelset blev fundet et hvidt håndklæde med blodrester. End-

videre blev der fundet en deodorant med afføringsrester.  

 

Der har for landsretten været vist fotorapport af 6. august 2021 med fotos af skader på V3 og 

fotos fra det angivne gerningssted i sagens forhold syv. 

 

T har oplyst om sine personlige forhold, at han har en kæreste, der hedder X11, som er flyttet 

til Danmark. Hvis han bliver frifundet, vil han flytte ned til hende i Danmark, hvor han først 

vil tage på sprogskole og derefter uddanne sig til kleinsmed.  

 

Forklaringer 

T og vidnerne V1 og V3 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

T har supplerende forklaret, at om forhold 1, at det kun var ham, der var på værtshuset den 

aften. Dørmanden sagde, at han skulle ud. Det viste sig, at det var V1 og X2, der ville have 

ham ud. Han drak ikke ret meget efter, at de kom hjem til X2s hus. De var der omkring en til 

to timer. V1 forsøgte at få dem til at drikke meget. Han og X2 drak, men han drak kun ind 

imellem. V1 og X2 skændtes inde i stuen, og de begyndte at skubbe til hinanden. Han ved 
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ikke helt, hvad der skete. Han blandede sig først, da X2 blev skubbet. Han gav V1 knytnæve-

slag, mens han stod op, og han gav ham knytnæveslag igen, da han var faldet. Han husker 

ikke, hvor mange slag han gav V1, men det var måske tre. V1 faldt efter det første knytnæve-

slag. Måske gav han V1 to knytnæveslag efter, at V1 var faldet. Han ramte ham i hovedet og 

på en af overarmene. V1 var ikke på noget tidspunkt fysisk overfor ham. Han sagde undskyld, 

fordi han ellers ikke ville udsætte V1 for den slags. V1 blandede sig meget og var meget 

provokerende efter, at X2 var flyttet hen til ham. Han ville ellers ikke røre V1, men det var 

blevet for meget. V1 blandede sig fra han begyndte at være sammen med X2 til de gik fra 

hinanden. 

 

Han forklarede supplerende om forhold 3, at han slog V3 oven på hovedet. Han var foran 

hende, og hun var hen mod væggen. Han gik forbi hende, og hun troede, at hun blev overfal-

det. Han begyndte at blive vred. Han husker ikke rigtig, hvad hun gjorde ved ham, da han 

blev vred. Han blev foreholdt afhøringsrapport om afhøring den 26. august 2021 (forhold 3, 

bilag C-1-1, s. 2. 2. afsnit), hvor det er noteret: ”… Da sigtede skulle rejste sig fra stolen, kommer 

han til at skubbe V3 ved uheld. V3 blev sur og slog på sigtede med enkelt knytnæveslag i ansigtet. 

Dette indebar, at sigtede blev sur og slog på V3, der sad på stolen, på dennes hoved med 2 knytnæ-

veslag.” Han husker ikke, om han forklarede sådan til politiet.  

 

Om forhold 5 forklarede han supplerende, at han havde meget vrede i sig omkring det tids-

punkt, hvor han var begyndt på Allorfik. Han havde indgivet en ansøgning om at komme på 

Qaqiffik. Han kom aldrig rigtig i gang med behandlingen, så han ved ikke, hvorfor han var så 

vred. Der var også nogle gode dage. De dårlige dage sagde han ikke så meget. Han forsøgte 

at behandle sig selv.  

 

Han forklarede supplerende om forhold 6, at han ikke gav hende en lussing. Det er rigtigt, at 

han beskyldte hende for at have været utro med X9, men han rørte hende ikke.  

 

Om forhold 7 forklarede han supplerende, at det var et frivilligt samleje. De havde ikke talt 

om at eksperimentere, men han spurgte under samlejet, om de ikke kunne prøve med deodo-

ranten. Det accepterede hun. Der var ikke nogen, der sagde nej. De gjorde som V3 sagde. Da 

hun mærkede, at det gjorde ondt og sagde, at den skulle væk, blev den fjernet. Han fik forevist 

et billede af deodorant, (forhold 7, bilag F-1-2, side 1) og bekræftede, at det var den deodorant, 

de brugte. Det var den buede ende, der vendte op af, da han puttede den i hendes anus. Han 

gjorde det langsomt, fordi hun bad om det. Hun rørte ikke ved væggen. Det passer ikke, at 

hun blev fastholdt mod væggen. Hun blev ikke lagt på siden, og der skete ikke noget vold-

somt. Hun sagde ikke nej på noget tidspunkt, og han ville ikke havde gjort det, hvis ikke det 

havde været frivilligt. De plejede ikke at bruge kondom, når de havde samleje. Det var ikke 

et hårdt samleje, og der var ingen, der udøvede vold. Det var et normalt samleje. Han fik 
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udløsning i hendes mund, og hun slugte hans sæd. Han gjorde ikke noget, mens han fik ud-

løsning. Han havde ikke fat i hendes hår. Det var efter samlejet, da hun gik ud på badeværel-

set, at han opdagede blodet. De havde samleje igen senere samme dag. De havde samleje flere 

gange, indtil han blev anmeldt. Han har ikke truet hende. Han har ikke udsat hende for vold-

tægt eller voldsomt samleje. Han ved ikke, hvorfor hun lyver. De havde tidligere leget under 

samleje, men uden at bruge redskaber. De havde også før denne episode haft analsex. Han 

kan ikke huske, hvornår de havde analsex før denne episode. Nogle gange havde de alminde-

ligt samleje, og nogle gange havde de flere samlejer i træk. De har aldrig haft samleje, hvor 

der blev brugt vold, eller hvor de holdt fast i hinanden. 

 

Vidnet V1 har supplerende forklaret, at han ikke kan huske, hvornår han begyndte at drikke 

den weekend. Han plejer ikke at begynde med at drikke lige efter arbejde. Han havde ikke 

været på et værtshus den aften, han havde drukket derhjemme. De mødtes udenfor, ved Na-

noq. Efter, at de havde skændtes lidt, inviterede han dem med hjem til X2s hus, hvor han 

boede på det tidspunkt. Han boede i X2s hus, mens hun boede hos T. Han kan ikke rigtig 

huske, hvad de skændtes om. Han inviterede dem, da de holdt op med at skændes. De gik med 

ham hjem, og de drak sammen stille og roligt. Da T og X2 skulle gå, begyndte T at banke 

ham i gangen. Det begyndte, da han sagde, at han plejede at have samleje med X2. Han ville 

ikke holde det hemmeligt, at de havde haft samleje med hinanden. Han sagde det ikke for at 

provokere T, som reagerede meget pludseligt. X2 og T var ellers gået uden for, og han var 

gået hen for at låse døren, men T gik tilbage og ind i gangen, hvor han angreb ham. Han talte 

ikke med X2 på det tidspunkt, og han gjorde heller ikke andet med X2. Han og X2 var ikke 

oppe og slås. Han begyndte at bløde fra næsen, mens de var i gangen. T fulgte ham ind i stuen, 

hvor T stadig bankede ham, og fik ham til at falde omkuld på gulvet. Han kan ikke huske, 

hvordan T fik ham til at falde. Mens han lå på gulvet, gav T ham knytnæveslag i hovedet. 

Han fik først knytnæveslag i gangen, derefter i stuen. Han kan huske, at han fik flere knytnæ-

veslag. Han husker ikke tramp eller spark. Det stoppede, da X2 sagde, at de skulle stoppe. 

Han gik i seng, da de var gået. Han ringede til politiet dagen efter. Politiet sagde, at han skulle 

komme om mandagen og anmelde det. Han mener også, at han kontaktede sygehuset om 

lørdagen, men han blev bedt om at komme tilbage om mandagen. Han kunne ikke arbejde, 

fordi hans ansigt så forfærdeligt ud. Han fik sygedagpenge fra arbejdsmarkedskontoret, mens 

han var sygemeldt. Så vidt han husker, fik han omkring 60 kr. i timen i sygedagpenge. Han 

husker ikke, hvad han fik i løn dengang. Han arbejdede som pedelmedhjælper. Hans arbejds-

tid var fra klokken 8.00 til 16.00 fra mandag til fredag. 

 

Vidnet V3 har supplerende forklaret om forhold 3, at hun og T var kærester dengang. Deres 

forhold varede i omkring 3 måneder. Det gik godt i begyndelsen, men det blev dårligere med 

tiden, og til sidst oplevede hun det som om, at hun blev behandlet som en slave. Den omhand-

lede dag, om eftermiddagen var X4 og X5 på besøg. Anden gang hun var ude for at købe øl, 



 13 

købte hun 16 øl. Hun husker ikke, hvad klokken var sidste gang, hun købte øl. Dengang luk-

kede butikken vist nok klokken 20.00, og det var inden de lukkede. Om aftenen, hvor hun 

blev slået, var det kun X4, der var til stede. X4 var meget beruset, og han var ved at falde i 

søvn ved bordet. Det var om aftenen, muligvis om natten. Han var ved at vågne igen, da hun 

bad ham om at gå. X5 var der ikke om aftenen. Hun ved ikke, hvad klokken var, da hun blev 

slået, men det var om aftenen. Hun ved ikke, hvor lang tid, der gik. fra de havde handlet til 

hun blev slået. Hun ved ikke, hvordan det begyndte, da han slog hende. Han holdt hende om 

halsen med sin arm og slog hende 3 gange med knytnæve. Han var gal. Hun ved ikke rigtig, 

hvad han var sur over, men han har fortalt hende, at hun var blevet sur på ham, og derfor 

havde han slået hende. Hun mener, at hun kom ned på knæ, og da hun kom op at stå igen, bad 

hun X4 om at gå fra stedet. Som hun husker det, blev hun ikke sparket. Hun blev foreholdt 

politiets gengivelse af hendes forklaring under afhøringen den 19. august 2021 (forhold 3, 

bilag D-1-1, side 2, 5. afsnit), hvor det er noteret: ”Hun kan erindre, at hun blev af T taget fat på 

håret og skulderen- hvorefter han hev hende ned på gulvet i stuen. Derefter blev hun tildelt tre hårde 

knytnæveslag på hovedet- og blev vistnok sparket på maven. Afhørte husker ikke, om T sagde noget 

til hende – afhørte kunne huske, at hun råbte til X4, at han skal ud, som han efterkom.” Hun husker 

ikke, at hun skulle have forklaret sådan til politiet. Hun husker kun knytnæveslag. Hun husker 

hele forløbet fra T slog hende i hovedet og indtil hun faldt i søvn på sygehuset. Da hun mødte 

T hverken drak eller røg hun i sit hjem. Hun plejer at holde sit hjem rent, og hun har normalt 

ikke så mange gæster, men efter hun mødte T, begyndte der at komme mange gæster. I løbet 

af forholdet begyndte de at ryge og drikke indendørs. Hun plejer ikke at få black out, når hun 

drikker alkohol, men hun begyndte at passe på, når hun drak sammen med T. Hun opfatter 

ikke sig selv som temperamentsfuld, men hun kan blive gal, hvis hun bliver uretfærdig be-

handlet.  

 

Om forhold 4 forklarede hun supplerende, at de var flere steder i løbet af aftenen, og til sidst 

var de ved et grønt hus, hvor der skete noget. Hun gik hen til X7 efter episoden. Mens de var 

i Ikerasannguaq sagde T, at han godt kunne lide at mishandle mennesker. Hun hørte, at han 

sagde det. Han var meget opfarende og talte med sine venner. Hans venner prøvede at gøre 

ham jaloux, og det lykkedes dem til sidst. Hun ved ikke, hvad de sagde til ham. Han var gal, 

da han gik fra huset. Da hun nåede hen til ham, sagde hun til ham, at de bare sagde det for 

sjov, og at han ikke skulle tro på det. Han væltede hende omkuld og forsøgte at sparke hende 

i hovedet, men han ramte hende på siden. Hun lå på ryggen på jorden og forsøgte at flytte sig 

rundt for at undgå sparkene. Hun ved ikke, hvor mange gange hun blev ramt, men det var 

måske omkring 3 gange. Hun ved ikke, hvor mange gange han forsøgte at sparke. Hun havde 

drukket sort guld og en lille Underberg. Det var nok 10 øl, hun havde drukket. Hun husker 

ikke, om hun havde drukket andet den aften. Hun går ikke så meget op i datoer eller klokke-

slæt, og derfor husker hun ikke, hvilke datoer episoderne skete.  
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Om forhold 6 forklarede hun supplerende, at T hele tiden var sur og hidsig i den periode. Han 

udspurgte hende hele tiden. Allerede da han fandt hende på Sømandshjemmet, kunne hun se 

på hans øjne, at han var gal. Han forsøgte at forholde sig rolig for at få hende til at komme 

med hjem, men hans øjne sagde noget andet. Da de kom hjem, blev han ved med at beskylde 

hende for at have haft samleje med X9. Hun blev ved med at benægte det, men han blev ved 

med at være hidsig. Først gik T ind på badeværelset. Hun gik ind til ham og de tog bad sam-

men. Hun fik lussingen i badet. Når T bliver gal, er han meget frygtindgydende. Han gav 

hende lussingen, fordi han var jaloux. Han brugte højre hånd, og hun blev ramt på venstre 

side. Det skete ret pludseligt.   

 

Hun forklarede supplerende om forhold 7, at det begyndte med et frivilligt samleje. X10 var 

kommet på besøg sammen med sin samlever. Hun havde inviteret dem. Inden de kom, havde 

T sagt til hende, at hun ikke måtte drikke. De drak sammen inde i stuen. Det gik godt, mens 

X10 og dem var på besøg. Da samlejet begyndte troede hun, at det ville være et almindeligt 

samleje, som de plejede at have. De havde samleje i sengen, der står op ad væggen ved hjør-

net. Han var lidt grov fra begyndelsen, idet han fik placeret hende sådan, at hun ikke kunne 

røre sig, og han havde hårdt samleje med hende. Hun lå på knæ på sengen, og hun havde 

hovedet op mod væggen. Han stod bag hende. Hun tænkte mest på sine smerter. Efter, at han 

havde fået hende lagt ned på sengen ved væggen, blev det værre. Hun lå på ryggen, og han lå 

ovenpå hende. Nogle gange lå han på knæ mellem hendes ben. Hun kan ikke huske, om hun 

stod på knæ senere under samlejet. Han havde analt samleje med hende. Han tog deodoranten 

frem, og satte kondom på den. Hun forsøgte at få deodoranten fra ham og sagde, at han ikke 

måtte bruge den. Han stak deodoranten så hårdt ind i hendes skede, at det gjorde meget ondt. 

Han tog deodoranten ud igen, stak den ind i hendes endetarm samtidig med, at han stak sin 

penis ind i hendes skede. Han sagde til hende, at hun skulle få orgasme. Derefter tog han fat 

i hendes hår og sagde, at hun skulle sluge det, som han fik ud, og det gjorde hun så. Han 

forsøgte også at stikke hele sin hånd ind i hendes skede, og det gjorde voldsomt ondt. Det 

viste sig, at deodoranten havde lagt sig på tværs i hendes endetarm. Han trak den ud ved at 

trække i kondomet, og hun kunne mærke, at der var noget, der revnede i hende. Hun havde 

sagt til ham, at det var for hårdt. Hun blev ved med at sige til ham, at det gjorde ondt. Hun 

ved ikke, om hun forsøgte at få ham væk med hænderne, men hun må have gjort et eller andet. 

Han reagerede ikke på det, hun sagde. Hun tænkte ikke på at flygte. Hun havde smerter, alting 

var anderledes, og han var hård ved hende. Da det var overstået, gik hun ud på badeværelset 

for at tørre sig med en vaskeklud. Senere kom T ned, og de gik ud i køkkenet. De talte ikke 

om episoden. Der var blod på sengen, vaskekluden og på kondomet. De talte ikke særlig me-

get om det. De har aldrig før haft samleje, hvor der blev brugt genstande, og de har aldrig talt 

om, at det var noget, som de gerne ville prøve. 

 

Tilbageholdelse 
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Tiltalte har været tilbageholdt under landsrettens behandling af sagen. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

T er i kredsretten dømt for den 16. marts 2021 at have stjålet en flaske rødvin til en værdi af 

179,95 kr. og for den 2. august 2021 i forening med en medgerningsmand at have indsmuglet 

40 gram hash fra Danmark til Grønland med henblik på videreoverdragelse. Skyldsspørgs-

målet i disse forhold er ikke anket til landsretten. 

 

V1 har forklaret, at han fik flere knytnæveslag først i gangen og derefter i stuen. Denne for-

klaring støttes af T forklaring om, at han gav V1 et knytnæveslag, mens V1 stod op og yder-

ligere slag efter, at V1 var faldet. Herefter anser landsretten det for bevist, at T har begået 

vold i det omfang, han er dømt for af kredsretten i sagens forhold et. Dog finder landsretten 

ikke grundlag for at dømme T for spark eller tramp, da disse handlinger ikke er beskrevet i 

anklageskriftet. Landsretten finder det ubetænkeligt at tilsidesætte Ts forklaring om, at han 

handlede i nødværge, da hans forklaring hverken støttes af de forklaringer, der i øvrigt er 

afgivet i forhold et eller af andre beviser i sagen. Herefter stadfæstes kredsrettens afgørelse 

om skyldsspørgsmålet i forhold et med den ovenfor anførte ændring. 

 

T og V3 har til sagens forhold tre forklaret samstemmende om knytnæveslag, og deres for-

klaringer understøttes af de lægelige oplysninger i sagen. Herefter anser landsretten det for 

bevist, at T har begået vold i det omfang, han er dømt for af kredsretten i sagens forhold tre. 

Landsretten finder det ubetænkeligt at tilsidesætte Ts forklaring om, at han handlede i nød-

værge, da hans forklaring hverken støttes af de forklaringer, der i øvrigt er afgivet til forhold 

tre eller af andre beviser i sagen. Herefter stadfæstes kredsrettens afgørelse om skyldsspørgs-

målet i forhold tre. 

 

V3s forklaring om, at T væltede hende, sparkede hende og slog hende med knytnæveslag på 

kroppen, som beskrevet i den rejste tiltale i forhold fire, støttes af vidnet V5s forklaring. Efter 

de afgivne forklaringer, og da det efter de afgivne forklaringer ikke kan anses for bevist, at 

V3 havde angrebet T, før han væltede hende, stadfæstes kredsrettens skyldvurdering i sagens 

forhold fire.  

 

Landsretten finder, at der ikke er grundlag for at tilsidesætte V3s detaljerede forklaring om 

sagens forhold seks, og derfor stadfæstes kredsrettens vurdering af skyldsspørgsmålet ligele-

des i sagens forhold seks. 

 

Ts og V3s forklaringer om sagens forhold syv er samstemmende på en række centrale punkter. 

Der er således enighed mellem T og V3 om, at de havde samleje som beskrevet i anklage-

skriftet, og at det begyndte som et frivilligt samleje. De er ligeledes enige om, at de ikke 
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tidligere har brugt genstande i forbindelse med samleje, og at der i det forhold, der er om-

handlet af denne sag, blev indført en deodorant i V3s endetarm. V3s forklaring om, at hun 

havde stærke smerter, da samlejet udviklede sig fra at være frivilligt til en voldtægt støttes af 

de lægelige oplysninger om hendes skader omkring endetarmen, og af billederne af det blod, 

der blev fundet på lagenet, og på et håndklæde i badeværelset. V3s detaljerede og vedhol-

dende forklaring fremstår i det hele som troværdig, herunder hendes forklaring om, at hun 

blev fastholdt, da samlejet udviklede sig i en voldelig retning, og at T på trods af hendes 

verbale og fysiske modstand blandt andet indførte deodoranten i hendes vagina og endetarm, 

ligesom han tvang hende til oralsex. Herefter finder landsretten, at det må anses som bevist, 

at T forsætligt har begået voldtægt mod V3, og derfor stadfæstes kredsrettens vurdering af 

skyldsspørgsmålet også i forhold syv.  

 

Landsretten finder, at kredsrettens udmåling af foranstaltningen samlet set er passende, idet 

landsretten dog bemærker, at voldtægtsforholdet i sig selv ville medføre en foranstaltning på 

ikke under 1 år og 6 måneder, hvis der udelukkende skulle idømmes en foranstaltning for 

sagens forhold syv.  

 

Ved fastsættelsen af foranstaltningen har landsretten desuden lagt vægt på, at T også dømmes 

for flere voldsforhold med knytnæveslag og spark i et af tilfældene. Desuden er han tidligere 

dømt for vold.  

 

Da T ikke har gjort indsigelse imod kravene om konfiskation og erstatning, stadfæstes kreds-

rettens dom herom. 

 

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

 

Kredsrettens dom stadfæstes. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Kirsten Thomassen 

 

 

 

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

 

Oqaatigineqartoq Qaauitsup Eqqartuussisoqarfianit ulloq 8. oktober 2021 

 

Eqqaartuussiviup no. 1016/2021  

Politiit no. 5509-97351-00140-21 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […]1986 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 6. september 2021. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pisimasoq 1 

j.nr. 5509-97431-01008-20 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - Nakuuserneq 

11. oktober 2020 nal. 03.00-ip missaata aammalu 05.00-ip akornanni Aasianni Niels Egede-

svej […]-mi I1 nakuuserfigigamiuk, unnerluutigineqartup I1 niaquata tunuatungaatigut ki-

inaatigullu arlaeriarlugu tilluttaramiu, taamaalilluni I1 nunamut uppisillugu, tassanilu unner-

luutigineqartup kiinaatigut timaatigullu tilluaqqillugu. 

 

Pisimasoq 2 

j.nr. 5509-97591-00046-21 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 105 - Pisiniarfimmi tillinneq 

16. marts 2021 nal. 18.45-p missaani Aasianni Pisiffimmi, Frederik Lyngesvej […], puu-

jaasaq rødviinni kr. 179,95-inik nalilik tillikkamiuk, unnerluutigineqartup puujaasaq tigoriar-

lugu akileqqaarnagu karsi qaangiinnaramiuk. 

 

Pisimasoq 3 

j.nr. 5509-97431-00746-21 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - Nakuuserneq 

20. juli 2021 nal. 0200-ip aammalu 0400-ip akornanni Aasianni Nalunnguarfik […]-mi I3 

nakuuserfigigamiuk, unnerluutigineqartup I3 nujaatigut tigoriarlugu natermut naqigukka-

miuk, tassanilu kiinaatigut pingasorluartumik tillullugu kiisalu naavatigut ataasiarlugu isim-

millugu. 

 

Pisimasoq 4 

j.nr. 5509-97431-00747-21 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - Nakuuserneq 
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Piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi 31. juli 2021 unnukkut Aasianni Kanger-

lunnguamut […]-ip silataani I3 nakuuserfigigamiuk, unnerluutigineqartup siullermik I3 ki-

inaatigut timaatigullu arlaleriartumik tilluttaramiuk kinguninngua tigoriarlugu nungamut up-

pisikkamiuk, tassanilu tunuatigut naavatigullu arlaleriarlugu isimmigamiuk, aammalu ki-

inaatigut timaatigullu tillullugu. 

 

Pisimasoq 5 

J.nr. 5509-98610-00217-21 

Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, imm. 1, tak. § 1, imm. 2, tak. ikiaroornartut pillu-

git nalunaarummi § 27, imm. 1, tak. § 2, imm. 2, tak. bilag 1, liste A, nr. 1 

2. august 2021 X1, immikkut unnerluutigineqartussaq, peqatigalugu, ingerlateqqinniarlugu 

hashi 40 grami Danmarkimiit Kalaallit Nunaanni Aasiannut anngiortumik eqqukkamikku, 

X1-p Danmarkimiit poortugaq hashimik taaneqartumik imaqartoq nassiukkamiuk, nas-

siussarli Kalaallit Nunaanni akitsuuserisunit unitsinneqarpoq unnerluutigineqarpoq tunniun-

neqannginnerani. 

 

Pisimasoq 6 

J.nr. 5509-97431-00748-21 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - Nakuuserneq 

Piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi 2. august 2021 Aasianni Nalunnguarfik […]-mi 

uffarnermi, I3 isakkamiuk. 

 

Pisimasoq 7 

J.nr. 5509-97351-00140-21 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 1 - Pinngitsaaliilluni atoqatiginninneq 

4. august 2021 nal. 06.00-ip missaata aammalu 08.00-ip akornanni Aasianni Nalunnguarfik 

[..]-mi sinittarfimmi, nakuuserluni imaluunniit nakuusernissamik sioorasaaraluni, I3 pinngit-

saalillugu atoqatigigamiuk allatulluunniit kinguaassiuutaatigut atoqatigalugu, unnerluutigi-

neqartup I3-p atoqatiginerani, aalajangeqqallugu aammalu timimigut nukittunerunermigut, I3 

pinaaserluartoq ajugaaffigalugu pinngitsaalillugu naammagittartikkamiuk Nivea Deodorant 

usuup puulerlugu itianut utsuanullu mangullugu, aammalu aalajangeqqalugu siullermik as-

sani kinguninngualu usuni utsuanut itianullu mangullugu, naak I3 pinaaserarluartoq oqalul-

lunilu ”Tassa”, kinguninngualu unnerluutigineqartup I3 nujaatigut tigoriarlugu aammalu 

pinaaseraluartoq niaqua usummi tungaanukartippaa, aammalu inernissami tungaanut milutsi-

llugu, tamakkulu kinguneranik I3 itia aanaartilerlugu. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq ukiuni 2-ni qaammatinilu 6-ni 

Pineqaatissinneqarsimasunut Inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

Haship 40 gramip arsaarinnissutigineqarnissaa. 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 2 naapertorlugu suliami aningaasartuutit ilai 

akilissagai. 

Aammattaaq taarsiissuteqarnissamut akisussaassuseqarnermik inatsit § 26 naapertorlugu, mi-

tallerneqarneq pillugu I3 sinnerlugu taarsiivigineqarnissaq 100.000 kr.-inik annertussusilik 

piumasarineqarpoq.  

Aammattaaq I3, I1 aammalu Aasianni Pisiffik sinnerlugit unnerluussisussaatitaasut 

taarsiivineqarnissamik piumasaqaateqarsinnaanera sillimaffigineqassaaq. 
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U pisumi 1-mi ilaannakuusumik pisuunerarpoq, pisumi 2-imi pisuunerarpoq, pisumi 3-imi 

ilaannakuusumik pisuunerarpoq, pisumi 4-mi pisuunerarnanilu pisuunnginnerarsinnaanngi-

laq, pisumi 5-mi pisuunerarpoq, pisunilu 6- aamma 7-imi pisuunnginnerarpoq.  

 

 

U sinnerlugu illersuisoq Thomas Wiemann piumasaqarpoq immikkoortoq 1-imi (pinerluttu-

lerinermi inatsisip §-iisa 9-at toqqammavigalugu), 3-mi, 4-mi, 6-mi (eqqartuussisarnermi 

inatsisip §-iisa 437-at toqqammavigalugu) aamma 7-imi pinngitsuutitaanissaq. Immikkoor-

tuni 2-mi aamma 5-imi nassuerutigisai pillugit pingaarnertut piumasaqaatigineqarpoq inui-

aqatigiinni akissarsiaqarani sulisitaaneq unnerluutigisap inuttut atugai pitsaatut tunngavi-

galugit. Tulliatut eqqartuussaasimasunut inissiisarfimmut inissinneqarneq qaammatini mar-

lunni ullormilu ataatsimi (tigummigallagaalernermiit eqqartuussuteqarnissap tungaanut). I3-

p taarsiissutissartut piumasaqaatai nakuusernernut tunngasut itigartitsissutigineqassapput 

aamma mitagaasimanermut taarsiissutissanik piumasaqaammit pinngitsuutitaanissaq 

eqqartuussisarnermi inatsisip §-iisa 476-iani, imm. 2, naapertorlugu. 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut I1, I2, I3, I4 aamma I5 nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 6. oktober 2021. Nassuiaat eqqartuussisut su-

liaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq.   

 

I1, I2, I3, I4 aamma I5 nassuiaateqarput ulloq 7. oktober 2021. Nassuiaatit eqqartuussisut 

suliaannik allassimaffimmi issuarneqarput:  

 

 

Allagartat uppernarsaatit 

Ukunannga ersersinneqarpoq: 

 

Pisimasoq 1: 

Ilanngussaq E-1-2, I1 pillugu politiinut uppernarsaasiissut: 

”Imm. 5, misissuinermi paasisat: 

Assaannik najugasui alliit saamiup tungaani nalaatigut naqittarlugit napisoqarsimaneranik 

malunnartoqanngilaq. Puai naalaartarlugit ajoquteqanngillat.  

Imm. 7a: 

Qanoq suliarineqarpa? Suliarineqanngilaq. 

Imm. 10: 

Maannakkuugallartoq nalilerneqarpa ajoqusertoq  

a: qaangiuttussamik ajoqusersimasoq? Napparsimasutut nalunaarutigineqarpoq 12.-16.10.20 

b: ataavartumik ajoqusersimasoq? Naamik.” 

 

Ilanngussaq F-1-1, mappi assinik imalik: 

Assi 1-ip takutippaa pinerlisaq I1 isimi talerpilliup ataatungaatigut tilluusersimasoq aamma 

ersammigut saamerlikkut kimillanneqartoq. Assi 2-p takutippaa ajoqusertup isaa talerpilleq 

aavianititersimasoq, assi 3-p takutippaa ajoqusertup kimillanneri ersaani saamerlermi, assi 4-
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p takutippaa ajoqusertup siutaata talerpilliup tunuatungaani aappillersimasoq aamma 5-ip 

takutippaa ajoqusertup qungasiata talerpiata tungaani kimillannerit. 

 

Ilanngussaq F-2-1. mappi assinik imalik: 

Assi 1-ip takutippaa pasisap U-p assaa talerpilleq aamma assi 2-p takutippaa pasisap assaa 

saamerleq amerluuteqarneranut takussutissalik. 

 

Immikkoortoq 2: 

Ilanngussaq A-7-2, pisiniarfimmi tillinniarneq pillugu nalunaarutiginninneq, unnerluutigisap 

tillissimagaa puiaasaq rødviinni Makana.   

 

Immikkoortoq 3: 

Ilanngussaq A-3-1, nalunaarutiginninnermut nalunaarusiaq. Aasianni Politiit ulloq 06-08-

2021 nal. 14.14 nalunaarfigineqarput nakuusersimanermut tunngasumik pisimasoq ulloq 20-

07-21 najukkami Nalunnguarfik […]-mi. 

 

Ilanngussaq E-1-2, I3 pillugu politiinut uppernarsaasiissut: 

” Imm. 5, misissuinermi paasisat: 

a) Niaqqumi tunuatigut aassialersorneqarsimavoq. Uuttorlugu 10 cm-ip missaani atitugisumik. 

Ammaanartunik ajoqusersimanngilaq. Sakkortuumik najuusernermeersutut ajoqusernertut 

isikkoqarpoq.  

b) niaqorlunneq. Immaqa qaratsamik sajuppillattoornikkut niaqqumigut annersarneqarnermi 

kinguneranik. Maannakkuugallartoq qaratsamigut aanaartoorsimanera pasitsaanneqanngilaq, 

kisiannili taamaattoqarsimasinnaanera qaangiinnarneqarsinnaanngilaq.  

c) Assaata saamerliup qavani aassialersorneq. Pakkiinermeeersuusinnaavoq. Napisoqarsimasin-

naanernik pasitsaanneqanngilaq. 

d) Isimigut illugiitsigut taqaarai qattorarsimapput. Isimi eqqaatigut aasiialersorneqarsimanngi-

laq. Saneqqutiinnarneqarsinnaanngilaq toqqusassineqarsimasuusinnaasut imaluunniit imi-

gassartorsimanerup kingunerigai.  

Toqqusassineqarsimanerup kinguneranik allanik takussutissaqanngilaq soorlu qinngakkut aa-

naarsimanermik imaluunniit qungatsikkut ajoqusersimanermik.  

Imm. 7a: 

Qanoq suliarineqarpa? qaatusserneqarpoq. Qaratsamigut sajuppillattoorsimasinnaanera 

pillugu nakkutigisaavoq. 

Imm. 8:  

Nakorsamut immikkut ilisimasalimmut innersuunneqarpa?: Naamik 

Imm. 9:   

Nassaarisat pinngorsimasinnaappat 

a. Piffissami oqaatigineqartumi? aap 

b. taamaaliorneqarnikkut? aap 

Imm. 10: 

Maannakkuugallartoq nalilerneqarpa ajoqusertoq  

a. qaangiuttussamik ajoqusersimasoq? aap aamma aap. Qaangiuttussamik ajoqusersimassagun-

arpoq soorlu niaqorlunnermik qaratsaminik sajuppillaattornermi kinguneranik. Tassungalu 

atasumik nakorsiartoq qasoqqasinnaavoq, silalulluni, aallussinissamut ajornartorsiuteqarluni 

aammalu qaamasumik isigerpiarsinnaassanani.  

Immaqa sulisinnaassanngilaq qaammatip ataatsip missaani.  
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b. ataavartumik ajoqusersimasoq? naamik, tamanna ilimagineqanngilaq, maannakkuugal-

lartorli tamanna qaangiinnarneqarsinnaanngilaq.” 

 

Immikkoortoq 4: 

Ilanngussaq A-4-1, nalunaarutiginninnermut nalunaarusiaq. Aasianni Politiit ulloq 06-08-

2021 nal. 14.14 nalunaarfigineqarput nakuusernermut tunngasumik pisimasoq ulloq 31-07-

2021 nal. 21.50 Kangerlunnguamut […]-p silataani. 

 

Immikkoortoq 5:  

Ilanngussaq A-5-2, pinik paaqqutarisassanik tigusinermut nalunaarut ilanngaaserisumit 

ikiaroornartumut tunngasoq, ikiaroornartoq nassiunneqarsimasoq allakkatut tammatsaaliuk-

katut. Tigusisussatut allassimavoq U, najugaqartoq Akunnikasik […], 3950 Aasiaat, nas-

siussisutullu allassimalluni X1, najugaqartoq Frederiksborgvej […], 2400 København NV. 

 

Ilanngussaq F-1-1, mappi assinik imalik. Assi 1-ip takutippaa allakkat/poortugaq nassiussaq, 

tammatsaaliukkatut nassiunneqarsimasoq. Assi 2-p takutippaa puussiaq annoraamineq. Assi 

3-p takutippaa allakkat/poortukkap imai. Assi 4-p takutippaa hashi poortuutilik, 

toqqorneqarsimasoq allarutip ataanut, oqaatigineqartoq assimi 3-mi. Assi 5-ip takutippaa 

haship oqimaassusia poortuutitaqarluni aamma 6-ip takutippaa haship poortuutitaqarani 

oqimaassusia. 

 

Ilanngussaq K-1-1, pinik tigusanut nalunaarusiaq 40 gram hash pillugu. 

 

Ilanngussaq I-1-1, 40 gram haship kiisalu allarutip qaqortup, anngiortumik eqqussinermi 

matusissutigineqarsimasup, arsaarinnissutigineqarnerinut nalunaarut atsiorneqarsimasoq un-

nerluutigisamit. 

 

Immikkoortoq 6: 

Ilanngussaq A-6-1, nalunaarutiginninnerup ullua. Aasianni Politiit ulloq 06-08-2021 nal. 

14.14 nalunaarfigineqarput nakuusernermut tunngasumik pisimasoq ulloq 02-08-2021 Nalun-

nguarfik […]-mi uffartarfimmi. 

 

Immikkoortoq 7: 

Ilanngussaq A-7-1, nalunaarutiginninnermut nalunaarusiaq. Aasianni Politiit ulloq 06-08-

2021 nal. 14.14 nalunaarfigineqarput pinngitsaaliilluni atoqateqarsimanermut tunngasumik 

pisimasoq 04.08.21 nal. 6.00-ip aamma 04.08.21 nal. 8.00-ip akornanni sinittarfimmi 

tummeqqat eqqaanni Nalunnguarfik […]-mi Aasianni. 

 

Ilanngussaq E-1-2, timikkut misissuiffigineqarnimmut akuersissut, tassani pinerlisaq atsior-

simavoq. 

 

Ilanngussaq E-1-3, I3 pillugu politiinut uppernarsaasiissut: 

” Imm. 5, misissuinermi paasisat: 

1) Quttoraani saamerlermi saneraani: tilluusat marluk qanganisaanerisut. Angis-

suseqartut 4x3-ip aamma 2x2 cm-ip missaanik. 

2) Quttoraani talerpillermi tunuani nuluanilu: Qalippersimasut, ullunik 1-4-nik pisoqaas-

susillit qaappiaananrtut kilernerit aamma aappillersimaneq mikisoq 0,5x0,5 cm-itut 

atsigisoq. 
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3) Nal. 6 utsuisa ammut naapiffianni takussaavoq 0,5x0,5 cm-ip missaanik annertutigi-

sumi assingusoq ameraasaata qattorarsimaneranik. Aassialersorneqarsimaneranik 

tilluusersimaneranilluunniit takussaasoqanngilaq.   

4) Nal. 12 itiani qummut killingani ippinnartoq 1x0,5 cm-itut atsigisoq ikeq, ameraasaata 

qattorarsimaneratut isikkulik. 1-2mm-ip missaanik ititigisoq, naqqa tungujortissi-

masoq. 

Imm. 7a: 

Qanoq suliarineqarpa? Suliarineqanngillat – namminneerlutik mamissapput.  

Imm. 8, Nakorsamut immikkut ilisimasalimmut innersuunneqarpa? Naamik 

Imm. 9:  Nassaarisat pinngrsimasinnaappat 

a. Piffissami oqaatigineqartumi? b. taamaaliorneqarnikkut? 

1) Qularnarput pisumut attuumassuteqartut, qangarnisaarpasipput 

2) Qularnarput pisumut attuumassuteqartut  

3) Qularnarput pisumut attuumassuteqartut  

4) Qattorarnermut assinguvoq ullut 1-5-imik pisoqaassusilik. Allaaserineqartutut pil-

iarineqarsimasinnaavoq. 

Imm. 10, maannakkuugallartoq nalilerneqarpa ajoqusertoq  

a. qaangiuttussamik ajoqusersimasoq? Naamik 

b. ataavartumik ajoqusersimasoq? Naamik 

Imm. 11. oqaaseqaatigiumasinnaasat: 

Nammineerluni ajoqusernerit 1, 2 aamma 3 malugisimanngilai, oqaatigali ajoqusernerup 3-p 

eqqaa ippigalugu. Aak parngunnikoq piiarnikuuvaa ajoquserneq 4-meersoq aammalu taanna 

assut anneralugu.  Tamatua saniatigut utsuuisa itiatalu ameraasai malunnartoqanngillat.” 

 

Ilanngussaq F-1-1, mappi assinik imalik nakorsamit assilisat, pinerlisap ajoqusernerisa misis-

sorneqarneri aamma pinerliiffiusimasumit. Assi 1-ip takutippaa quttoqqami saamerlermi 

tilluusaq. Assi 3-p aamma 4-p takutippaat itip eqisalunnerani ikeq qarsuusamik kajortumik 

tikkuarneqartoq. Assi 5-ip aamma 6-ip takutippaat quttoqqap talerpilliup tunuatungaa aamma 

quttoraq talerpilleq nulorlu, qalippersimasut ullut sisamat missaanik pisoqaassusillit 

kilernerit. Assi 7-ip takutippaa nulumi talerpillermi kilernerit qalippersimasut. Assi 15-ip 

takutippaa eqqaavik puussiaq qaqortoq, tassani nassaarineqarsimallutik usuup puui aamma 

assi 16-ip takutippaa tungermi aammik simertiternerit. 

 

F-1-2, assinik nalunaarusiaq. Assi 1-ip takutippaa uninut tipigissaat Nivea qorsorpaluttumik 

similik, malugiuk nalunaaqutaani anamineq. Assi 3-p takutippaa erruutit uffartarfimmi tigun-

eqarsimasut. Malugiuk aak parngussimasoq qernertumik/sukkulaajusamik qalipaatillit. Iller-

suisoq: uppernarsineqanngilaq aajusoq, kisianni allarut simertitersimasoq. 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq:  

 

01 Takkutinngitsoornermi eqqartuussut 

Ulloq 13.01.15 Horsensip Eqqartuussivianit 

Akiliisitsissut kr. 3500,00 Allanngortinneqarsinnaasoq parnaarussaalluni pil-

laammut ulluni arfinilinni 

Ikiaroornartut pillugit inatsit § 3, toqqammavigalugu ikiaroornartut pillugit 

nalunaarut § 27, imm. 1, toqqammavigalugu § 2, imm. 1, toqqammavigalugu 
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ilanngussaq 1, allattuiffik A, no. 1 aamma ileqqorissaarnissamut nalunaarut 

§ 18, imm. 1, toqqammavigalugu § 3, imm. 1. 

 

02 Eqqartuussut utaqqisitaq 

Ulloq 12.02.16 Qaasuitsup Eqqartuussivianit 

Parnaarussaalluni pillaat qaammatini sisamani 

Piumasaqaatit atuutissapput ulloq 17.11.16 tikillugu 

Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 102-at (tillinneq), §-iisa 113-iat (pinik in-

narliineq) aamma §-iisa 114-iani, imm. 2 (oqaqqaarani atuineq) aamma Ka-

laallit Nunaanni aqqusinertigut angallannermut inatsisip §-iisa 13-iani, imm. 

1, aamma §-iisa 9-ani, imm. 2. Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 129-at 

naapertorlugu misiligaaneq ukiuni marlunni. 

 

03 Eqqartuussut 

Ulloq 17.11.16 Qaasuitsup Eqqartuussivianit 

Parnaarussaalluni pillagaaneq qaammatini arfinilinni 

Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 98-ianik (sioorasaarineq), §-iisa 88-ianik 

(nakuuserneq) aamma §-iisa 102-anik (tillinneq). Pinerluttulerinermi inatsi-

sip §-iisa 124-at aamma §-iisa 130-at ataatsimoortumik pineqaatissiissut 

eqqartuussut 12. februaari 2016-imeersoq ilanngullugu. 

Iperagaavoq ulloq 19.12.17 

Piffissaq misiligaaffiusoq ulloq 19.12.19 tikillugu. 

Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup aalajangersagaa 11. decembari 2017-

imeersoq malillugu misiligummik iperagaavoq ukiuni marlunni misiligaaffil-

erlugu, taakkuani ukioq ataaseq Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit nak-

kutigineqassalluni maleruagassartalimmik. Pillaatip sinneruttui ullut 67-it. 

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, Akunnikasik […]-mi anaanamini najugaqarpoq. 

Aalisartuugaluarpoq raajarniutinut inuttaasarluni. Kingullermik Polar […]-mi fabrikschef-

itut inissisimagaluarpoq. Ullunut 14-nut 15.000 kr.-nit missai isertittarsimavai. Pisut pinngin-

neranni niunikuuvoq, tassa I3-p nuunuutini meerarsiatut tunniummagu pisariaqartimmani ni-

unikuuvoq. Kilisaammut ikeqqinniaraangami sianiinnartarpoq. Kingusinnerulaartukkut 

kilisaammiit sianertaaraluarput, I3-lli nuannarivallaarsimanngilaa Nuummut niuseriataaraan-

gata. Meeraqanngilaq. Allorfik aqqutigalugu kattorsarnissaq siunertaavoq inuttut imminut 

nassaarinissani angorusukkamiuk. Kinaassutsimigut kamammik pigisaqarsimanini paasiar-

tulersimagaluarpaa, aallerteqqaarami nammineerluni tamanna takusinnaasimanngilaa, ta-

manna Allorfiup ingerlanerani paasingaluarpaa. Qaqiffik eqqarsaatiginikuunagu aallartikka-

luarpaa tigusaagaluarlunilu, tigusaaneranili unippoq. Suli tamanna kissaatigaa, misilikkalu-

arpaalu Ilulissaniinnermini Kriminalforsorgen aqqutigalugu, taassumali nalaani tigusaagami 

ingerlaqqinngilaq. Piffimmi tassani imminut takunermini taakku aqqutiginissaat massakku-

mut eqqarsaatigeqqaarniarlugit eqqarsarsimavoq, pisut sakkortuut soorlu pinngitsaaliinermut 

tunngasut pillugit. Timikkut tarnikkullu peqqittuuvoq. A/S INI-mut akiittoqarpoq missilior-

lugu 20.000 kr.-nik. Politiit atsiortissimagaluarpaat taakku eqqartuussutigissagai, apeqquti-

gigaluaramigilli qaqinneqarsimanngillat.   

 

U suliap ingerlanerani kiffaanngissusiaagaanikuuvoq eqqartuussaanissani tikillugu ulloq 7. 

august 2021-mi sassartinneqarneraniit aallartittumik.   
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Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

Unnerluussissut 31. aggusti 2021-meersuuvoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 

6. septembari 2021. Immikkoortoq 1 nakuusernermut tunngasoq piliarineqarsimavoq ulloq 

11. oktobari 2020 ukiup ataasingajaap matuma siornatigut, immikkoortoq 2 tillinnermut tun-

ngasoq ulloq 16. marsi 2021 qaammatit arfineq-marlungajaat matuma siornatigut, immik-

koortoq 3 nakuusernermut tunngasoq ulloq 20. juuli 2021, immikkoortoq 4 nakuusernermut 

tunngasoq ulloq 31. juuli 2021, immikkoortoq 5 ikiaroornartumut tunngasoq aamma immik-

koortoq 6 nakuusernermut tunngasoq ulloq 2. aggusti 2021, immikkoortorlu 7 pinngitaaliil-

luni atoqateqarneq ulloq 4. aggusti 2021. 

 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

Immikkoortoq 1 

 

Unnerluutigisaq ilaannakortumik pisuunnginnerarpoq, taamaallaat pinerlisaq I1 qanoq amer-

latiginerinik ilisimaneqanngitsunik kiinaatigut tilluttarsimagamiuk timaatigullu ataasi-

aannarlugu tukersimallugu, I1 natermut nunamuungitsorlu uppimmat. Unnerluutigisap 

arnaatikua X2 pinerlisarlu oqqateqqaalersimapput taavalu annersaatilersimallutik, taamaat-

tumik unnerluutigisaq akunnermiliussimavoq ajoqusertorlu tillullugu, taamaalillunilu 

ajoqusertoq kiinaatigut ajoqusersorlugu. 

 

Ilisimannittoq I1 ilisimannittutut akisussaaffeqarluni nassuiaavoq, unnerluutigisap kiinnami-

gut qasseriaraluarnerluni tilluttaraani paarlerni aamma inimi natermilu nalalluni, 

oqarsimagami X2 atoqatigisarlugu. Ajoqusertup isaata aappaa mamitinneqangajassimavoq 

nakorsamillu napparsimasutut nalunaarutigineqarluni sapaatip akunnerata ataatsip missaani. 

Ajoqusertup eqqaamanngilaa kilerneqarsimanerluni timimigullu annerisaqarsimanngilaq. 

 

Nakorsap ilanngussaq E-1-2-mi erseqqissaatigisimavaa, ajoqusertoq misissorneqarsimasoq 

ulloq 14. oktobari, nakuuserfigineqarsimallunilu sapaatip akunnerata naanerani 10.-11. ok-

tobari. Nakorsap taamaallaat erseqqissaatigisimavaa, ajoqusertoq timimi saamiatungaatigut 

najungasuminik allernik marlunnik napisoqarsimanngitsoq, puaalu ajoquteqanngitsut. Na-

korsaq allattugaqarsimangilaq kiinnami ajoqusersimaneranik. Nakorsaq immikkoortoq 10-mi 

erseqqissaasimavoq, ajoqusersimasoq napparsimasutut nalunaarutigineqartoq piffissami 12. 

– 16. oktobari 2020. 

 

Ajoqusertup assingi, ilanngussaq F-1-1-imi, ersersippaat, assiliineq pisimasoq ulloq 12-10-

20. Ajoqusertoq isimi talerpilliup ataatungaatigut tilluusersimavoq ersaminilu saamerlermi 

kimillatsitersimalluni, isaa talerpilleq aavianilluni, siutimi talerpilliup tunuani aap-

pillerneqarsimavoq, kimillannerit qungasiata talerpiata tungaani. Mappi unnerluutigisap as-

singinik imalimmi, ilanngussaq F-2-1, takutinneqarpoq unnerluutigisap assaa talerpilleq 

aamma saamerleq allaaserineqarsimanngitsulli. 

 

Illersuisup pinngitsuutitsinissaq piumasaqaatigaa pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 9-at 

naapertorlugu allatut iliorsinnaajunnaarnermi taamaaliortariaqarsimammat, unnerluutigisaq 
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aallarniisuusimanngimmat unnerluutigisarlu allatut iliorsinnaajunnaarami qanoq iliuuseqarsi-

masoq, taamaattumilllu taamaaliornissamut siunertaqarani taamaaliortariaqarsimammat. 

Eqqartuussisut itigartippat allatut iliorsinnaajunnaanermi iliuuseqarsimaneragaaneq, unner-

luutigisap inuunera ulorianartorsiortinneqarsimanngimmat, unnerluutigisap amaangaatsiar-

luni ajoqusertoq annersarsimammagu, ajoqusertoq X2-lu annersaammata, taamaalillunilu 

ajoqusertup unnerluutigisaq saassussimanagu. 

 

Nassuiaatit toqqammavigalugit eqqartuussisut uppernarsivaat, unnerluutigisap ajoqusertoq 

kiinaa-tigut qasseriaraluarnerlugu tilluttarsimavaa ataasiarlugulu timaatigut tukerlugu, 

ajoqusertoq natermut nunamuunngitsorlu uppimmat. Unnerluussissutip qallunaatoortaani 

ilaatigut unnerluutigineqarpoq timaatigut annersarneqarsimasoq. Annersaaneq tassaasin-

naavoq tilluineq imaluunniit tukersineq isimmitsinerlu, unnerluutigisallu nammineerluni nas-

suiaataanit uppersineqarpoq, unnerluutigisap ilaatigut ajoqusertoq timaatigut ataasiarlugu 

tukersimagaa. Taamaalilluni unnerluutigisap unioqqutissimavaa pinerluttulerinermi inatsisip 

§-iisa 88-iat - nakuuserneq, ajoqusertoq kiinaatigut qasseriaraluarnerlugu tilluttarsimaga-

miuk, niaquata tunuatiguunngitsoq, taamaalilluni ajoqusertoq natermut uppissimalluni, taa-

valu kiinaatigut tilluttaqqissimallugu timaatigullu tukerlugu. 

 

Immikkoortoq 2 

 

Unnerluutigisaq misianngivilluni nassuerpoq Pisiffimmiit rødviinnimik tillissimalluni 

pisiniarfimmiit anninniarsimavaa akilernagu, sulisunilli unitsinneqarsimalluni. 

 

Ilisimannittoq I2 ilisimannittutut akisussaaffeqarluni nassuiaavoq, unnerluutigisap 

matungajalernermi rødviinni 3 literi qarliimi sullisit saavani kaasarfianut toqqorsimagaa 

aniartortorlu rødviinni akileqqaarnagu, taamaattumillu unnerluutigisaq unitsissimavaa allaff-

immukaallugulu. 

 

Sanilliullugu pisiniarfimmi tillinnermut nalunaarutiginninneq, ilanngussaq A-7-2, eqqartu-

ussisut uppernarsivaat, unnerluutigisap unioqqutissimagaa pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 

102-at – pisiniarfimmi tillinneq soorlu unnerluussissummi allaaserineqarsimasutut. 

 

Immikkoortoq 3 

 

Unnerluutigisaq eqqartuussisunut nassuiaavoq, taamaallaat pingasoriarlugu niaquatigut til-

lussimallugu. Aqaguani ajoqusertoq napparsimmavimmut cigaretsinik pajukkamiuk, kiinaani 

ajoqusernernik takusaqarsimanngilaq. 

 

Ilisimannittoq I3 ilisimannittutut akisussaaffeqarluni nassuiaavoq, unnerluutigisap niaqqumi-

gut pingasoriarluni tillussimagaani, aammalu eqqaamanagu allatut qanoq iliorfigi-

neqarsimanerluni, taamaalineqarnermigullu qaratsaminik sajuppillattoorsimalluni, unitsinne-

qarsimallunilu ulluni marlunni. 

 

Nakorsap misissuinermini paasisimavaa niaqqumi tunuatigut aassialersorneqarsimasoq 

ammaannartunik ajoqusernertaqanngitsunik, ajoqusernerillu nakuusernerup kinguneranik 

pinngorsimasutut isikkoqartut, ajoqusersimasorlu niaqorluttoq immaqa qaratsaminik saj-

uppillattoornerup kinguneranik niaqqumigut annersarneqarsimanermi kinguneranik. Assaata 

saamerliup qaavani aassialersorneq, immaqa annersarneqarnermini pakkiisaqattaarnerup 
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kinguneranik pinngorsimasoq, isai illugiillutik aavianitsitersimapput, qinngamigut aassiman-

ngilaq qungatsimigullu ajoquserneqarsimanani, ajoqusertorlu qaatusserlugu qaratsamigullu 

sajuppillattoorsimanera pillugu nakutigisassaammat unitsinneqarsimavoq.  

 

Eqqartuussisut nassuiaatit aamma nakorsap uppernarsaasiissutaata immikkoortuisa 5-iat 

toqqammavigalugit ilaannakortumik uppernarsivaat, unnerluutigisap ajoqusertoq niaquatigut 

pingasoriarlugu tillussimagaa, kiinaatiguunngitsoq, taamaaliornermigullu unioqqutis-

simallugu pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 88-iat - nakuuserneq. 

 

Eqqartuussisut unnerluutigisaq pinngitsuutippaat ajoqusertup nujaanik tigusisimasutut, nater-

mullu nallarteriarlugu naavatigut isimmitsisimanermit. 

 

Immikkoortoq 4 

 

Unnerluutigisaq nassuersinnaananilu pisuunnginnerarsinnaanngilaq, eqqaamasaqanngin-

nami. Ajoqusertumit I3-mit taamaallaat tusarsimavaa tamanna, namminerli naluvaa sallun-

ersoq, ajoqusernerinik takusaqarfigisinnaannginnamiuk. 

 

Ilisimannittoq I3 ilisimannittutut akisussaaffeqarluni nassuiaavoq, unnerluutigisaq malis-

simallugu, taanna kammalaatiminit qinngasaarneqarluni kamalersimammat, assamminillu at-

torsimavaa, tamatumalu kingorna unnerluutigisamit nunamut uppitinneqarsimalluni, taavalu 

qasseriarnerluni timaata talerpiata tungaatigut isimmittarsimallugu, assamminillu illugiinnik 

niaquatigut tigusimallugu, aammalu timaatigut tukkarsimallugu nunami nalasoq. 

 

Ilisimannittoq I4 ilisimannittutut akisussaaffeqarluni nassuiaavoq, pisumik takusaqarpallaar-

simanani. Takuaa ajoqusertup unnerluutigisaq malikkaa angullugulu, tuviatigut tigugaa im-

minullu saatsillugu. Ajoqusertup unnerluutigisaq ajappaa, tamatumalu kingorna takullugu un-

nerluutigisap ajoqusertoq ajakka, tamatumalu kingorna tarrittut. Tamatuma kingorna 

ajoqusertup ilisimannittoq tikippaa qialluni anniarlunilu. Ajoqusertoq ersarissunik ajoquser-

simanngilaq atisaali taamaallaat sioraannaapput. 

 

Ilisimannittoq I5 ilisimannittutut akisussaaffeqarluni nassuiaavoq, takugini unnerluutigisap 

ajoqusertoq uppitikkaa taavalu timaatigut pingasoriarluni-sisamariarluni isimmik-kaa tim-

maatigullu marloriarluni tillukkaa. Ajoqusertoq anniarpoq, suaartarluni qiallunillu. Ilisi-man-

nittup qularutiginngivippaa unnerluutigisaq ajoqusertorlu, nalunngisani, ilisarigamigit. 

 

Nassuiaatit toqqammavigalugit, ingammik I5-p ilisimannittutut nassuiaataa, taanna kisimi 

amaanngitsuusoq, eqqartuussisut uppernarsivaat, unnerluutigisap ajoqusertoq tigusimagaa 

nunamullu uppitissimallugu taavalu pingasoriarluni-sisamariarluni isimmillugu aamma tunu-

atigut naavatigullu marloriarluni tillullugu. Eqqartuussisut uppernarsinngilaat, unner-

luutigisap ajoqusertoq arlaleriarlugu annersittarsimaneraa kiinaatigullu toqqillugu, taa-

maallaat timaatigut, uani assinik nakorsallu uppernarsaasiissutaanik takussaasoqanngimmat. 

Unnerluutigisap taamaalilluni unioqqutissimavaa pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 88-iat – 

nakuuserneq. 

 

Immikkoortoq 5 
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Unnerluutigisap misianngivilluni unnerluussut soorlu unnerluussissummi allaaserineqarsi-

masut malillugu pisuunini nassuerutigaa, taamaaliorsimallunilu aningaasakillioramni, Al-

lorfimmi katsorsartittussaagami. 

 

Paaqqutarisassatut tigusanut nalunaarut sanilliullugu, ilanngussaq A-5-2, mappi assinik ima-

lik, ilanngussaq F-1-1, pinik tigusanut nalunaarusiaq, ilanngussaq K-1-1 aamma ar-

saarinninnermut nalunaarut, ilanngussaq I-1-1, tunngavigalugit eqqartuussisut uppernar-

sivaat, unnerluutigisap unioqqutissimagaa ikiaroornartut pillugit inatsit § 3, imm. 1, 

toqqammavigalugu § 1, imm. 2, toqqammavigalugu ikiaroornartut pillugit nalunaarut § 27, 

imm. 1, toqqammavigalugu § 2, imm. 2, toqqammavigalugu ilanngussaq 1, allattuiffik A, no. 

1, soorlu unnerluussissummi allaaserine-qarsimasutut. 

 

Immikkoortoq 6 

 

Unnerluutigisaq pisuunnginnerarpoq, I3 isassimannginnamiuk. 

 

Ilisimannittoq I3 ilisimannittutut akisussaaffeqarluni nassuiaavoq, unnerluutigisaq sangi-

attoq, taavalu uffartarfimmi ilisimannittoq isassimallugu. 

 

Illersuisup piumasaqaataa eqqartuussisarnermi inatsisip §-iisa 437-at malillugu pinngitsuuti-

taanissaq itigartinneqarpoq, qanoq iliuuserisaq unnerluussissummi allaaserineqareersimam-

mat naammassineqarlunilu, § 437, imm. 4, toqqammavigalugu. Kikkut tamarmik nalunngilaat 

isatsineq qanoq isumaqartoq. 

 

Assinik nakorsamillu uppernarsaammik uppernarsaasiisoqanngilaq. Ajoqusertup ilisimannit-

tutut akisussaaffeqarluni nassuiaataa taperserneqarpoq nalunaarutiginninnermut 

nalunaarusiamit, ilanngussaq A-6-1-imit, tassani takuneqarsinnaammat, ajoqusertoq qanoq 

iliuuseqarfigineqarsimasoq. Eqqartuussisut pingaartutut isigaat ajoqusertup nassuiaataa up-

pernartoq, unnerluussissummut tulluuttoq, tamannalu toqqammavigineqarpoq, taamaalillun-

illu uppernarsineqarluni, unnerluutigisap unioqqutissimagaa pinerluttulerinermi inatsisip §-

iisa 88-iat – nakuuserneq, soorlu unnerluussiissummi allaaserineqarsimasutut. 

 

Immikkoortoq 7 

 

Unnerluutigisaq pisuunginnerarpoq, nammineq ajoqusertorlu aallaqqaammut nalingin-

naasumik atoqatigiissimagamik, tamatumalu kingorna isumaqatigeereerlutik pinnguari-

simallugu uninut tipigissaat usuup puulerlugu, tamannalu ajoqusertup akuerisimavaa, aamma 

nakuusertoqanngilaq. Uninut tipigissaat taamaallaat ajoqusertup itianut mangunneqarpoq, 

aamma usuni ajoqusertup qanianut mangunneqarsimavoq taamaalilluni oqaq atorlugu 

atoqatigiissimallutik pinngitsaaliinertaqanngitsumik. Unnerluutigisap assani ajoqusertup 

utsuuinut mangussimavaa akerlilerneqarnani, pinnguarnerlu unitsinneqarpoq ineramik. Un-

nerluutigisap taamaallaat ajoqusertoq oqartoq tusarpaa, itimigut aanaarunarluni, aammalu 

nammineq aatsaat aak siniffimmiittoq aqaguani takusimavaa. 

 

Ilisimannittoq I3 ilisimannittutut akisusaaffeqarluni nassuiaavoq, ilumoortoq aallartis-

simallutik nalinginnaasumik atoqatigiillutik, tamannali sakkortoorujussuanngorsimavoq, al-

laat itimigut aanaalersimalluni. Tusaanngitsuusaarneqartutut pinngitsaalineqarlunilu 

atoqatigineqartut misigisimavoq, unnerluutigisamut oqarsimagaluarami, sakkortuvallaartoq 
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unittariaqartorlu, tamannali malissimanngilaa akerlianilli timaa iikkamut talisissimavaa, aala-

jangerlugu usunilu itianut mangussimallugu sakkortoorujussuarmillu atoqatigalugu assut an-

nernartumik. Taava nallartissimavaa atoqatigalugulu, uninut tipigissaat tigusimavaa, ili-

simannittullu arsaarniarsarisimagaluarpaa, siornatigut atornikuunnginnamikku, iluatsis-

simanngilaali, aammalu taassuma atornissaa isumaqatigiissutigisimanngilaat. Taava unner-

luutigisap ilisimannittoq sakkortuumik tigusimavaa, timaa naqigullugu aalariartissinnaajun-

naarlugu, uninullu tipigissaat usuup puulersimavaa taavalu sakkortuumik itianut mangullugu 

taavalu atoqatigalugu. Unnerluutigisap tamatuma kingorna uninut tipigisaat ilisimannittup iti-

ata iluaniittoq sanimut saatissimavaa arriitsumillu amujartuaarsimallugu assorujussuaq anner-

narsimavoq allaat ilisimannittoq qiasinnaasimanani. Uninut tipigisaat utsuuminiittoq ili-

simannittoq unnerluutigisap peqqussutaa malillugu inersimavoq, aammalu allaat assassuani 

angisooq utsuuinut mangunniarsarisimagaluarlugu, ilisimannittoq anniarsimavoq assullu 

avaanngunarsimalluni. Taava unnerluutigisap ilisimannittoq tulliivi illugiissillugit tigusima-

vai peqqullugulu angissasoq peersani iissagaa, ilisimannittorlu allatut ajornartumik taa-

maaliortariaqarsimavoq. Ullunik marlunnik kingusinnerusukkut nalunaaarutigisimavaa 

Qaammaavimmut oqaloqa-tiginnikkiartornerminut atatillugu, Qaammaavimmi isu-

maalugisimavaat, ilisimannittup unnerluutigisaq ersigimmagu, taakkulu tamanna nalunngi-

laat.  

 

Nakorsap uppernarsaasiissutaa malillugu nakorsap paasisiimavaa utsuuisa paavata amer-

aasaani qattorarneq 0,5 x 09,5 cm-itut annertutigisoq, aassialersorneqarsimanngilaq 

tilluusaqaranilu, ikeq annertusiartuaartoq 1 x 0,5 cm-itut 1-2 mm-itullu ititigisoq itiata amer-

aasaata eqisalunnerini, taanna ameraasaani qattorarnermut assingusoq, naqqani tungujuusat-

toq, aammalu taanna allaaserisatut pinngorsimasinnaasoq. Nakorsap allassimavaa 

oqaaseqaatigisassani immikkoortoq 11-mi, ajoqusertup utsuumi paavisa ameraasaani ippigi-

saqaratoq, allartersimavaa itianit aanaarneq parngussimasoq aammalu tamanna assut anner-

igaa. Utsuuisa iluani ameraasaa malunnartoqanngillat. 

 

Mappimi assinik imalimmi assi 3 aamma 4, ilanngussaq F-1-1-imi, takutinneqarpoq itip amer-

aasaani eqisalunnerit, assi 15-ip takutippaa uninut tipigissaat anaminertalik siniffiup ner-

riveerartaaniittoq aamma eqqaavimmi puussiami usuup puua, assilu 16-imi takutinneqarpoq 

tungeq aammik simertitersimasoq, taakkkulu ajoqusertup unnerluutigisallu takusimavaat. 

 

Ajoqusertup nassuiaataa uppernartoq, unnerluussisussaatitaasunit uppernarsaatitut saqqum-

miunneqartoq nalunaarutiginninnermut nalunaarusiaq sanilliullugu, ilanngussaq A-7-1, 

politiinut uppernar-saasiissut, ilanngussaq E-1-3, aamma mappi assinik imalik, ilanngussaq 

F-1-1, eqqartuussisut isumaqatigiillutik uppernarsivaat, unnerluutigisap nalinginnaasumik 

atoqatigiinnerup nalaani nukittunerunini atorlugu ajoqusertup pinaasernera ajugaaf-

figisimagaa iikkamut naqigullugu aalajangersimallugu, sakkortuumillu itiatigut 

atoqatigisimallugu, nallartissimavaa uninullu tipigissaat itianut aamma utsuuinut man-

gussimallugu atoqatigisimallugulu naak ajoqusertoq pinaaseraluartoq, allaat assani utsuuinut 

mangunniarsarisimagaluarlugu, tulliivi illugiit tigusimallugit pinngitsaalillugulu usuni mi-

lutsissimallugu peersanilu iitissimallugu, tamakkulu kingunerinik ajoqusertoq itiminit aanaar-

simavoq. 

 

Unnerluutigisap taamaalilluni unioqqutissimavaa pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 77-iani, 

imm. 1-imi, no. 1 – pinngitsaaliilluni atoqateqarneq soorlu unnerluussissummi allaaser-

ineqarsimasutut. 
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Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisut isumaqarput, unioqqutitsinerit nakuusernermut tunngasut immikkoortuni 1-

imi, 3-mi, 4-mi aamma 6-imi, pisiniarfimmi tillineq immikkoortoq 2-mi, ikiaroornartut im-

mikkoortoq 5-imi aamma pinngitsaaliilluni atoqateqarneq immikkoortoq 7-imi, unner-

luutigisap piliarisimasai, pillugit aallaaviusariaqartoq inissiisarfimmut inissiineq utaqqisi-

taanngitsoq pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 146-ani, imm. 1-imi, no. 2, naapertorlugu, 

inatsisinik unioqqutitsinerit peqqarniissusii eqqarsaatigalugit, ingammik unnerluutigisaq si-

usinnerusukkut taakkununnga eqqaanartumik pinerluuteqarsimasutut eqqartuussaareerniku-

ummat. 

 

Politiit ullormut peqqussutaat malillugu immikkoortoq 7-imi pineqarput aappariinni pin-

ngitsaaliilluni atoqateqarneq, tamannalu pillugu pineqaatissiissoqarsinnaalluni inissiisarfim-

mut inissinneqarneq ukiumi ataatsimi. Eqqartuussisut uppernarsivaat, unnerluutigisaq pin-

ngitsaaliilluni atoqateqarsimasoq taamani arnaatigisaminik I3-mik. 

 

Nakuusernerit immikkoortut sisamat ataatsimut nalilerneqarput ukiumik ataatsimik pineqaa-

tissiissuteqarfigineqarsinnaasut, unnerluutigisaq siusinnerusukkut nakuusersimammat, 

aamma immikkoortuni 1-imi, 3-mi aamma 4-mi pineqarmata tilluinerit arlallit isim-

mitsinerillu. Tillinneq ikiaroornartumullu tunngasoq ataatsimut nalilerneqarput qaammatinut 

pingasunut, taamaattumillu eqqartuussisut isumaqarput naleqquttuusoq inissiisarfimmut inis-

siineq ukiuni marlunni qaammatinilu pingasuni pineqaatissiissutigineqarpat pinerluttuler-

inermi inatsisip §-iisa 147-at naapertorlugu. 

 

Sakkukilliliissutaasussatut eqqartuussisut isumaqarput, unnerluutigisaq immikkoortoq 3-mi 

ilaannakortumik pisuutinneqarmat taamaallaat pingasoriaannarluni tilluisimasutut, unner-

luutigisarlu pin-ngitsuutinneqarluni I3 nujaasigut tigusisimasutut natermullu uppisis-

simallugu naavatigullu isimmitsimasutut.  

 

Pinerluttulerinermi inatsisip §-iisa 166-iani, imm. 1-imi, no. 1, malillugu hashi 40 gram un-

nerluuti-gisamit arsaarinnissutigineqassaaq. 

 

Taarsiissutissat 

 

Immikkoortoq 1-imi ajoqusertoq I1 piumasaqaateqarpoq anniaateqarsimanermut taarsiivigi-

neqarnissamik. Naak ajoqusertoq oqarsimagaluartoq, sapaatip akunnerata ataatsip missaani 

napparsimasutut nalunaaqqasimalluni, nakorsap uppernarsaasiissutaani imm. 10a-mi na-

korsap nalilersimavaa qaangiuttussamik ajoquseqqassasoq piffissami 12. - 16.10.2020, taa-

maattumillu eqqartuussisut naatsorsorpaat ullunut tallimanut. Taarsiisussaatitaanermut aki-

sussaaffimmik inatsit malillugu 2020-imi ulloq ataaseq naleqartinneqarpoq 210,- koruuninik, 

taamaalilluni unnerluutigisaq pisussaatinneqarpoq taarsiissutitut akiliisussatut 1.050,- 

koruuninik ajoqusertumut I1-imut. 

 

Immikkoortoq 2-mi tillitaq Aasianni Pisiffimmut utertinneqarsimavoq, taamaattumik taarsi-

issutissa-nik piumasaqaateqartoqanngilaq. 
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Immikkoortuni nakuusernermut tunngasuni 3-mi, 4-mi aamma 6-imi ajoqusertup I3-p ator-

tunut ajoquserneqarsimasunut taarsiissutissatut piumasaqaataa saqitsaannermik suliassatut in-

nersuunneqarpoq, taakku uppernarsaaserneqarsimanngimmata. 

 

I3-p anniaateqarsimanermut taarsiissutissanik piumasaqaataa immikkoortuni 3-mi, 4-mi, 6-

imi aamma 7-imi ataatsimut nalilerneqarput, immikkoortunimi 3-mi 7-imilu taamaallaat na-

korsamit uppernarsaatit pigineqarmata, nakorsamiillu uppernarsaamik soqarani immik-

koortuni 4-mi aamma 6-imi. Nakorsap uppernarsaasiissutaata immikkortuisa 10-ani immik-

koortumi 3-mi nakorsaq naliliisimavoq qaangiuttussamik sulisinnaassuseqassanngitsoq 

qaammammi ataatsimi, ajoqusertoq qaratsaminik sajuppillattoorsimammat. Immikkoortoq 7-

imi nakorsaq allassimangilaq ajoqusertoq qaangiuttussamik qanoq sivisutigisumik ajoquser-

simassanersoq. 

 

Erseqqissaatigineqartut tunngavigalugit ajoqusertoq I3 immikkoortoq 3-mi pisup kingorna 

ullut isikkanillit qaangiummata suliartorsimavoq. Nakorsap immikkoortoq 3-mi, ilanngussaq 

E-1-2-mi, immikkoortoq 10a-mi, taamaallaat allassimammagu, ajoqusertoq immaqa qaangi-

uttussamik sulisinnaassuseqassanngitsoq qaammatip ataatsip missaani, eqqartuussisut 

naleqquttutut isigaat, ajoqusertup nammineerluni nassuiaataa tunngavigalugu anniaateqarsi-

masutut taarsiivigineqassasoq ulluni isikkanilinni 2021-mi akit atuuttut malillugit ullormut 

215,- koruuninik, taakkulu naatsorsorneqarput annertussuseqassasut 2.365,- koruuninut, taak-

kulu unnerluutigisap I3-mut akilissavai. 

 

Eqqartuussisaaseq malillugu mitagaasimanermut taarsiissutissat annertussuseqartut 100.000,- 

koruuninik naleqqututut isigineqarput unnerluutigisap I3-mut akilissagai pinngitsaaliilluni 

atoqateqarsimanermut tunngasut immikkoortoq 7-imi. 

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi 480, imm. 2 naapertorlugu U-p suliamut aningaasartuutinik 

4.028,- koruuninik akiliinissaa tulluartinneqarpoq ikiaroornatulerinermi periuseq malillugu, 

taannalu nalunaaquttap akunnerinut marlunnut naleqquppoq ikiaroornartulerinermi suliaq 

kisat suliarineqarsimagaluarpat. Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu sin-

neruttut naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai.  

 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U ukiuni 2-ni qaammatinilu 3-ni Pineqaatissinneqarsimasunut Inissiisarfimmiittussan-

ngortinneqarpoq. 

 

U-mit 40 gram hashi arsaarinnissutigineqarpoq. 

 

U 1.050,00 koruuninik I1-ip anniaatineqarsimaneranut taarsiisussanngortinneqarpoq.  

 

U 2.365,00 koruuninik I3-p anniaateqarsimaneranut aamma 100.000,00 koruuninik mita-

gaaneranut taarsiisussanngortinneqarpoq.  

 

U-p ikiaroortartumut tunngatillugu ilaannakuusumik 4.028,00 koruuninik akiliiussan-

ngortinneqarpoq, sinnerilu naalagaaffimmit akilerneqassapput.  
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Eleonora Steenholdt Mørch 

Eqqartuussisoq 

 

 

 

*** 

 

 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 8. oktober 2021 

 

Rettens nr. 1016/2021  

Politiets nr. 5509-97351-00140-21 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […]1986 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 6. september 2021. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af  

 

Forhold 1 

j.nr. 5509-97431-01008-20 

Kriminallovens § 88 - Vold 

ved den 11. oktober 2020 i tidsrummet mellem ca. kl. 03.00 og 05.00, på adressen Niels Ege-

desvej […] i Aasiaat, at have udøvet vold mod V1, idet tiltalte tildelte V1 adskillige slag på 

baghovedet og i ansigtet, hvorved V1 faldt til jorden, hvor tiltalte tildelte han yderligere slag 

i ansigtet og på kroppen. 

Forhold 2 

j.nr. 5509-97591-00046-21 

Kriminallovens § 102 - Butikstyveri - 

ved den 16. marts 2021 ca. kl. 18.45 i Pisiffik Aasiaat, på adressen Frederik Lyngesvej […] i 

Aasiaat, at have tilegnet sig en flaske rødvin til en værdi af kr. 179,95, idet tiltalte tog flasken 

og passerede kasselinjen uden at betale for varen. 

Forhold 3 

j.nr. 5509-97431-00746-21 

Kriminallovens § 88 - Vold - 

ved den 20. juli 2021 mellem kl. 0200 og 0400 på adressen Nalunnguarfik […] i Aasiaat, at 

have udøvet vold mod V3, idet tiltalte tog fat i håret på V3, rev hende ned på gulvet og tildelte 

hende 3 knytnæveslag i ansigtet samt et spark på maven. 

Forhold 4 
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j.nr. 5509-97431-00747-21 

Kriminallovens § 88 - Vold - 

ved på et ikke nærmere angivet tidspunkt om aftenen den 31. juli 2021 uden for adressen 

Kangerlunnguamut […] i Aasiaat, at have udøvet vold mod V3, idet tiltalte først tildelte V3 

flere slag i ansigtet og på overkroppen og herefter tog fat i V3 og væltede hende ned på jorden, 

hvor han tildelte hende adskillige spark på ryggen og i maven, ligesom han slog hende i an-

sigtet og på kroppen. 

Forhold 5 

J.nr. 5509-98610-00217-21 

Lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bekendtgørelse om euforise-

rende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1. 

Ved den 2. august 2021, i forening med X1, hvis sag behandles særskilt, med henblik på 

videreoverdragelse, at have indsmuglet 40 gram hash fra Danmark til Aasiaat i Grønland, idet 

X1 fra Danmark sendte en pakke indeholdende den nævnte hash, hvilken forsendelse dog 

blev stoppet i tolden i Grønland før den blev udleveret til tiltalte. 

Forhold 6 

J.nr. 5509-97431-00748-21 

Kriminallovens § 88 - Vold - 

ved på et ikke nærmere angivet tidspunkt den 2. august 2021 i badet på adressen Nalunnguar-

fik […] i Aasiaat, at have tildelt V3 en lussing. 

Forhold 7 

J.nr. 5509-97351-00140-21 

Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 - Voldtægt - 

ved den 4. august 2021 i tidsrummet mellem ca. kl. 06.00 og 08.00 i soveværelset på adressen 

Nalunnguarfik […] i Aasiaat, ved vold eller trussel om vold at have tiltvunget sig samleje og 

andet seksuelt forhold med V3, idet tiltalte i forbindelse med samleje med V3, under fasthol-

delse og ved hjælp af sin fysiske overlegenhed, overvandt V3s modstand og herunder tvang 

hende til at tåle, at han indførte en Nivea Deodorant med påført kondom i hendes anus og 

vagina, ligesom han, under fastholdelse, først stak sin hånd og derefter sin penis ind i hendes 

vagina og anus, alt imens V3 modsatte sig og sagde "Tassa", oversat til dansk "Stop", hvor-

efter tiltalte tog fat i V3s hår og under overvindelse af hendes modstand tvang hendes hoved 

ned til sin penis, og tiltvang sig oralsex til han fik udløsning, alt hvilket blandet andet medførte 

blødning fra V3 endetarm. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om anbringelse i Anstalten for Domfældte i 2 år 

og 6 måneder. 

Konfiskation af 40 gram hash. 

Delvis betaling af sagen omkostninger i medfør af Retsplejelovens § 480, stk. 2. 

Anklagemyndigheden nedlægger endvidere på vegne af V3 påstand om godtgørelse for tort 

på 100.00 kr. i medfør af erstatningslovens § 26. 

Anklagemyndigheden tager endvidere på vegne af V3, V1 og Pisiffik Aasiaat forbehold for 

påstand om erstatning/godtgørelse. 

 

T har erkendt sig delvis skyldig i forhold 1, erkendt sig skyldig i forhold 2, erkendt sig delvis 

skyldig i forhold 3, kunne hverken erkende eller nægte sig skyldig i forhold 4, erkendt sig 

skyldig i forhold 5 og nægtet sig skyldig i forhold 6 og 7.  
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På vegne af T har forsvarer Thomas Wiemann fremsat påstand om frifindelse i forhold 1 (jf. 

kriminallovens § 9), 3, 4, 6 (jf. retsplejelovens § 437) og 7. For det erkendte i forhold 2 og 5 

er den principielle påstand ulønnet samfundstjeneste på baggrund af tiltaltes gode personlige 

forhold. Subsidiært anbringelse i Anstalten for Domfældte i 2 måneder og 1 dag (fra tilbage-

holdelsestidspunkt til dom). V3s erstatningskrav afvises i voldsforholdene og frifindelse for 

torterstatningskravet i medfør af retsplejelovens § 476, stk. 2. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af V1, V2, V3, V4 og V5. 

 

Tiltalte T har afgivet forklaring den 6. oktober 2021. Forklaringen er refereret i retsbogen.   

 

V1, V2, V3, V4 og V5 har afgivet forklaring den 7. oktober 2021. Forklaringerne er refereret 

i retsbogen.   

 

 

Dokumenter 

Det fremgår af følgende: 

 

Forhold 1: 

Bilag E-1-2, politiattest af V1: 

”Pkt. 5, det objektive fund: 

Ved palpation af de to nederste ribben på venstre side er der ikke tegn på fraktur. Ved steto-

skopi af lunger er der normale forhold. 

Pkt. 7a: 

Hvilken behandling blev foretaget? Ingen behandling. 

Pkt. 10: 

Skønnes det efter det foreliggende, at tilskadekomne vil få  

a: forbigående mén? Sygemelding 12.-16.10.20 

b: varige mén? Nej.” 

 

Bilag F-1-1, fotomappe: 

Foto 1 viser forurettede V1 med blåt mærke under højre øje og skrammer på venstre kind. 

Foto 2 viser skadelidtes højre øje blodsprængt, foto 3 viser skadelidtes skrammer på venstre 

kind, foto 4 viser skadelidte med rødt mærke bag højre øre og 5 viser skadelidtes skrammer 

på højre side af halsen. 

 

Bilag F-2-1, fotomappe: 

Foto 1 viser sigtede Ts højre hånd og foto 2 viser sigtedes venstre hånd med phoriasis mærker. 

 

Forhold 2: 

Bilag A-7-2, anmeldelse om butikstyveri, hvor tiltalte havde stjålet en flaske rødvin vin af 

mrk. Makana.   

 

Forhold 3: 
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Bilag A-3-1, anmeldelsesrapport. Aasiaat Politi fik den 06-08-2021 kl. 14.14 anmeldelse om 

vold sket den 20-07-21 på adressen Nalunnguarfik […].  

 

Bilag E-1-2, politiattest af V3: 

”Pkt. 5, det objektive fund: 

a) Blodansamling i baghovedet. Måler ca. 10cm i diameter. Ingen åbne læsioner. Ligner 

læsion efter stum vold. 

b) hovedpine. Formodentligt grundet hjernerystelse efter hovedtraume. På nuværende 

tidspunkt ingen mistanke om hjerneblødning men dette kan ikke udelukkes. 

c) Blodansamling i ve. håndryg. Kan være efter at have afværget. Ingen mistanke om 

brud. 

d) blodsprængninger i begge øje. Ingen blodansamling omkring øjnene. Kan ikke ude-

lukkes at det skyldes kværkning eller rusmiddelpåvirkning. 

Der findes ingen andre tegn på kværkning såsom næseblod eller læsioner på hals. 

Pkt. 7a:  

Hvilken behandling blev foretaget? afrusning. Observation for hjernerystelse. 

Pkt. 8:  

Henvist til speciallæge: Nej 

Pkt. 9:   

Kan det forefudne antages at være fremkommet 

a. på den angive tid? ja 

b. på den angivne måde? ja 

Pkt. 10: 

Skønnes det efter det foreliggende, at tilskadekomne vil få 

a. forbigående mén? ja og ja. Får sandsynligvis forbigående men i form af hovedpine 

grundet hjernerystelse. Dertil kan patienten forbigående træthed, svimmelhed, kon-

centrationsbesvær og lysfølsomhed. 

Bliver sandsynligvis forbigående uarbejdsdygtig i ca. 1 mdr. 

b. varige mén? nej, det forventes ikke, men kan på nuværende tidspunkt ikke udelukkes.” 

 

Forhold 4: 

Bilag A-4-1, anmeldelsesrapport. Aasiaat Politi fik den 06-08-2021 kl. 14.14 anmeldelse om 

vold sket den 31-07-2021 kl. 21.50 ud for Kangerlunnguamut […].   

 

Forhold 5:  

Bilag A-5-2, beslaglæggelseserklæring fra tolden vedr. narkotika, som var sendt som rekom-

manderet post. Som modtager var oplyst T, boende Akunnikasik […], 3950 Aasiaat, og som 

afsender var oplyst X1, boende Frederiksborgvej […], 2400 København NV. 

 

Bilag F-1-1, fotomappe. Foto 1 viser forsendelsesbrevet/pakke, som blev sendt rekommande-

ret. Foto 2 viser stofpose. Foto 3 viser indholdet af brevet/pakken. Foto 4 viser hash med 

emballage, gemt ind under håndklæde, benævnt i foto 3. Foto 5 viser vægten på hashklump 

med emballage og foto 6 viser vægten uden emballage.  

 

Bilag K-1-1, kosterrapport af 40 gram hash.   

 

Bilag I-1-1, konfiskationserklæring af 40 gram hash samt hvidt håndklæde, som blev brugt til 

dække for indsmugling, underskrevet af tiltalte.  
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Forhold 6: 

Bilag A-6-1, anmeldelsesdato. Aasiaat Politi fik den 06-08-2021 kl. 14.14 anmeldelse om 

vold sket den 02-08-2021 på badeværelset i Nalunnguarfik […].  

 

Forhold 7: 

Bilag A-7-1, anmeldelsesrapport. Aasiaat Politi fik den 06-08-2021 kl. 14.14 anmeldelse om 

voldtægt sket mellem 04.08.21 kl. 6.00 og 04.08.21 kl. 8.00 på soveværelset ved trappen i 

Nalunnguarfik […] i Aasiaat.  

 

Bilag E-1-2, samtykkeerklæring til legemsindgreb, hvor skadelidte har skrevet under. 

 

Bilag E-1-3, politiattest af V3: 

”Pkt. 5, det objektive fund: 

1) Ydersiden af venstre lår: 2 blåmærker af ældre dato. Størrelse ca. 4x3 cm og 2x2 cm. 

2) Bagside af hø. lår og balle: Skorpebelagte, men 1-4 dage gamle helt overfladiske rifter 

og et lille rødt mærke på 0,5x0,5 cm 

3) Kl. 6 ved samlingen af de små skamlæber ses 0,5x0,5 cm område, som ligner en spræk-

ning af slimhinden. Der ses ikke blodudtrækning eller misfarvning. 

4) Kl. 12 analt ses i analfolderne et startende fibrinbelagt, ømt 1x0,5 cm sår, der ligner en 

sprækning i slimhinden. Ca. 1-2mm dybt, blåligt i bunden. 

Pkt. 7a, hvilken behandling blev foretaget? Ingen behandling – det hele af sig selv.  

Pkt. 8, henvist til speciallæge? Nej 

Pkt. 9, kan det forefundne antages at være fremkommet På den angivne tid? B. på de angivne 

måde?  

1. Ikke sikkert relateret til traumet, ser ud af ældre dato 

2. Ikke sikkert relateret til traumet 

3. Ikke sikkert relateret til traumet 

4. Ligner en sprækning som er mellem 1-5 dage gammel. Kunne godt 

være fremkommet på den beskrevne måde. 

Pkt. 10, skønnes det efter det foreliggende, at tilskadekomne vil få 

a. Forbigående mén? Nej 

b. Varige mén? Nej 

Pkt. 11. eventuelle bemærkninger: 

Har ikke selv bemærket læsionerne 1, 2 og 3, men angiver ømhed omkring læsion 3. Har 

tørret størknet blod væk fra læsion 4 og har meget ondt der. Vaginal- og rektalslimhinde er i 

øvrigt upåfaldende.” 

 

Bilag F-1-1, fotomappe taget af lægen, besigtigelse af FOU´s skader og gerningsstedet. Foto 

1 viser blåtmærke på venstre lår. Foto 3 og 4 sår på analfolderne markeret med gul pil. Foto 

5 og 6 viser bagsiden af højre lår og balle, skorpebelagte ca. -4 dage gamle rifter. Foto 7 viser 

skorpebelagte rifter på højre balle. Foto 15 viser hvid affaldspose, hvor kondomerne blev 

fundet og foto 16 viser blodpletter på sengelagen.  

 

F-1-2, fotorapport. Foto 1 viser Nivea-deorulle med grøn hætte, bemærk afføringsrest på mær-

katet. Foto 3 viser håndklæde sikret i badeværelset. Bemærk indtørret blod herunder dele med 

sort/brunlig nuance. Forsvarer: det er ikke bevist at det er blod, men plettet håndklæde. 
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Personlige oplysninger 

T er tidligere foranstaltet: 

03 Udeblivelsesdom 

Den 13.01.15 af Retten i Horsens 

Bøde kr. 3500,00 Forvandlingsstraf i 6 dage 

For lov om Eufo. Stoffer § 3, jf. Bekg. Om Eufo. Stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, 

stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 og Ordensbekg. § 18, stk. 1, jf.  § 3, stk. 1. 

 

02 Betinget dom 

Den 12.02.16 af Qaasuitsup Kredsret 

Fængselsstraf i 4 mdr. 

Betingelser indtil den 17.11.16 

For Kriminallovens § 102 (tyveri), § 113 (tingsbeskadigelse) og § 114, stk. 2 

(brugstyveri) og Grønlandsk Færdsl. § 13, stk. 1 og § 9, stk. 2. I medfør af 

Kriminallovens § 129 mod en prøvetid på 2 år. 

 

03 Dom 

Den 17.11.16 af Qaasuitsup Kredsret 

Fængselsstraf i 6 mdr 

For Kriminallovens § 98 (trusler), § 88 (vold) og § 102 (tyveri). I medfør af 

Kriminallovens § 124 og § 130 samlet foranstaltning med dom af 12. februar 

2016. 

Løsladt den 19.12.17 

Prøvetid indtil den 19.12.19 

Ifølge Kriminalforsorgens resl. Af 11. december 2017 prøveløsladt mod en 

prøvetid på 2 år, heraf 1 år under tilsyn af Kriminalforsorgen på vilkår. Rests-

traf 67 dage.  

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han bor hos sin mor på adressen Akunnikasik 

[…]. Indtil videre er han fisker, hvor han har hyre om bord på rejekuttere. Sidste gang om 

bord på Polar […], hvor han var fabrikschef. Han havde haft indkomst på ca. 15.000 kr. hver 

14. dag. Inden episoderne var han gået i land, idet V3 havde fået sit barn sat i pleje, og hvor 

hun havde brug for hans tilstedeværelse. Når han ville om bord på trawleren, plejede han bare 

at ringe. Lidt senere havde de ellers ringet fra trawleren, men V3 var ikke så glad for det, når 

de indhandlede pludseligt i Nuuk. Han har ingen børn. Han har til hensigt gennem Allorfik at 

komme i behandling, idet han ønsker at finde sig selv som person. Han er ellers begyndt at 

indse, at han har en indestængt vrede, og dette kunne han ikke selv se, da han startede be-

handlingen, hvilket han først indså under behandlingen i Allorfik. Han havde ikke tænkt på 

Qaqiffik, da han ellers startede behandlingen der, men dette stoppede, da han blev anholdt. 

Han ønsker fortsat at gennemføre behandlingen der, og dette prøvede han ellers gennem Kri-

minalforsorgen i Ilulissat, men da han blev anholdt omkring dette tidspunkt, var han ikke 

kommet videre. Da han omkring dette tidspunkt så sig selv som person, havde han tænkt på 

først at tænke over dette på grund af de grove forhold, som for eksempel voldtægt. Han er 

fysisk og psykisk rask. Han har gæld på omkring 20.000 kr. til A/S INI. Politiet havde ellers 

fået hans underskrift for at få ham dømt på det, og da han spurgte ellers om dette, var sagen 

ikke taget op.  
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T har under sagen været frihedsberøvet op til hovedforhandlingen siden fremstillingen den 7. 

august 2021. 

 

 

Sagsbehandlingstid 

Anklageskriftet af den 31. august 2021 blev modtaget af kredsretten den 6. september 2021. 

Forhold 1 for vold blev begået den 11. oktober 2020 for næsten 1 år siden, forhold 2 for tyveri 

den 16. marts 2021 for næsten 7 måneder siden, forhold 3 for vold den 20. juli 2021, forhold 

4 for vold den 31. juli 2021, forhold 5 for euforiserende stoffer og forhold 6 for vold den 2. 

august 2021, og forhold 7 for voldtægt den 4. august 2021. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

  

Forhold 1 

 

Tiltalte har til retten nægtet sig delvis skyldig, da han kun havde tildelt skadelidte V1 ukendt 

antal knytnæveslag i ansigtet og en enkelt tramp i kroppen, da V1 faldt på gulvet, og ikke på 

jorden. Tiltaltes ekskæreste X2 og skadelidte begyndte at skændtes først og sloges, hvorfor 

tiltalte kom imellem dem og slog skadelidte, så han pådrog skadelidtes skader i ansigtet.   

 

Vidnet V1 har under vidneansvar forklaret, at tiltalte tildelte ham ukendt antal knytnæveslag 

i ansigtet inde i entreen og inde i stuen, mens lå han på gulvet, da han sagde, at han bollede 

X2. Skadelidtes ene øje blev næsten lukket og var af lægen sygemeldt en uges tid. Skadelidte 

husker ikke, om han pådrog sig rifter og havde ikke haft smerter i kroppen.  

 

Lægen har under bilag E-1-2 oplyst, at skadelidte var til undersøgelse den 14. oktober og at 

han blev udsat for vold i weekenden 10.-11. oktober. Lægen har kun oplyst, at der ikke var 

tegn på fraktur i skadelidtes to nederste ribben på venstre side og at lungerne er normale. 

Lægen har ikke noteret skader i ansigtet. Lægen har under pkt. 10 oplyst, at skadelidte skal 

sygemeldes i tiden 12.-16.oktober 2020. 

 

Fotoene af skadelidte, bilag F-1-1, viser, at disse var optaget den 12-10-20. Skadelidte har 

blåt mærke under højre øje og skrammer på venstre kind, blodsprængt højre øje, rødt mærke 

bag højre øre, skrammer på højre side af halsen. Fotomappen af tiltalte, bilag F-2-1, viser 

tiltaltes højre og venstre hånd uden beskrivelse.  

 

Forsvareren har påstået frifindelse i medfør af kriminallovens § 9 for nødværge, da det er ikke 

tiltalte, der starter og han handlede i nødværge, så det er ikke en forsætlig handling. Retten 

afviser, at der er tale om nødværge, da tiltalte ikke var i overhængende livsfare, da han i ret 

beruset tilstand slog skadelidte, som efter tiltaltes forklaring sloges med X2, så skadelidte har 

ikke udsat tiltalte for angreb.   

 

På baggrund af forklaringerne har retten fået det bevist, at tiltalte har tildelt skadelidte ukendt 

antal knytnæveslag i ansigtet og en enkelt tramp i kroppen, da skadelidte faldt på gulvet, og 

ikke på jorden. I det danske anklageskrift er tiltalen blandt andet slag på kroppen. Slag kan 

både være slag med knytnæve eller tramp og spark, så efter tiltaltes egen forklaring er det 
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bevist, at tiltalte blandt andet har trampet skadelidte på hans krop i enkelt tilfælde. Dermed 

har tiltalte overtrådt kriminallovens § 88-vold, ved at have tildelt skadelidte ukendt antal knyt-

næveslag i ansigtet, og ikke på baghovedet, hvorved skadelidte faldt til gulvet, og yderligere 

slag i ansigtet og tramp på kroppen. 

 

Forhold 2 

 

Tiltalte har uforbeholdent erkendt sig skyldig i at have tilegnet sig rødvin fra Pisiffik for at 

tage den ud af butikken uden at betale, men blev stoppet af personalet.  

 

Vidnet V2 har under vidneansvar forklaret, at tiltalte lige før lukketid havde gemt vistnok en 

3 liters rødvin i sin arbejdsbuksers forlomme og var på vej ud medbringende rødvinen uden 

at betale, så han stoppede tiltalte og bragte ham til kontoret.  

 

Sammenholdt med anmeldelsen om butikstyveri, bilag A-7-2, har retten fået det bevist, at 

tiltalte har overtrådt kriminallovens § 102 – butikstyveri som beskrevet i anklageskriftet. 

 

Forhold 3 

 

Tiltalte har til retten forklaret, at han kun havde tildelt 3 knytnæveslag i hendes hoved. Da 

han kom med cigaretter til skadelidte dagen efter til sygehuset, hvor hun var indlagt, så han 

ingen skader på hendes ansigt.  

 

Vidnet V3 har under vidneansvar forklaret, at tiltalte tildelte hende 3 knytnæveslag på hove-

det, og at hun ikke husker, at hun blev udsat for noget andet, så hun pådrog sig kun hjernery-

stelse, og var indlagt i 2 dage.  

 

Lægen har under undersøgelsen fundet blodansamling i baghovedet uden åbne læsioner, som 

ligner læsion efter vold, så skadelidte havde hovedpine formodentlig grundet hjernerystelse 

efter hovedtraumet. Blodansamling i venstre håndryg, formentlig opstået ved afværgning, 

blodsprængninger i begge øjne, ingen tegn på næseblod eller læsioner på halsen, og skadelidte 

var indlagt til afrusning og for observation for hjernerystelse.  

 

Retten har på baggrund af forklaringerne og lægeattestens pkt. 5 fået det delvist bevist, at 

tiltalte har tildelt skadelidte 3 knytnæveslag i hovedet, og ikke i ansigtet, hvorved har han 

overtrådt kriminallovens § 88-vold.  

 

Retten frifinder tiltalte for at have taget fat i skadelidtes hår, lagt hende ned på gulvet og 

sparket hende i maven.  

 

Forhold 4 

 

Tiltalte kunne hverken erkende eller nægte, da han intet husker. Han har kun hørt om det fra 

skadelidte V3, men han ved ikke, om hun lyver, da han ikke så skader på hende.    

 

Vidnet V3 har under vidneansvar forklaret, at hun fulgte efter tiltalte, da han blev sur efter at 

været blevet drillet af sine kammerater, rørte ved ham med sin hånd, hvorefter tiltalte væltede 
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hende ned på jorden, sparkede hende ukendt antal gange ved hendes højre side, Torben Ge-

neser hendes hoved med begge sine hænder, og tildelte hende tramp på kroppen, mens hun lå 

på jorden.   

 

Vidnet V4 har under vidneansvar forklaret, at hun så ikke meget af episoden. Hun så skade-

lidte følge efter tiltalte og nåede ham, Torben Geneser fat i hans skulder og fik ham drejet 

mod sig. Skadelidte skubbede til tiltalte, og hun så efterfølgende, at tiltalte skubbede til ska-

delidte, hvorefter de forsvandt ude af syne. Skadelidte kom bagefter til vidnet grædende og 

ømmede sig. Skadelidte havde ingen synlige skader og hendes tøj var kun dækket af sand. 

 

Vidnet V5 har under vidneansvar forklaret, at hun så tiltalte vælte skadelidte omkuld og til-

delte hende 3-4 spark på hendes krop og 2 knytnæveslag på hendes krop. Skadelidte havde 

ondt, råbte og græd. Vidnet var helt sikker på, at hun genkendte tiltalte og skadelidte, som 

hun kendte.  

 

På baggrund af forklaringerne, navnlig efter V5s vidneudsagn, som var den eneste, der var 

ædru, har retten fået bevist, at tiltalte Torben Geneser fat i skadelidte, væltede hende ned på 

jorden og tildelt hende 3-4 spark og 2 knytnæveslag i ryggen og i maven. Retten har ikke fået 

det bevist, at tiltalte slog skadelidte adskillige slag og ramt hende i ansigtet, men kun på krop-

pen, da der ikke ses fotos og lægeattest. Tiltalte har dermed overtrådt kriminallovens § 88 – 

vold.  

 

Forhold 5 

 

Tiltalte har erkendt sig uforbeholdent skyldig i tiltalen som beskrevet i anklageskriftet, som 

han overtrådte grundet manglende penge, da hun skulle til behandling i Allorfik.   

 

Sammenholdt med beslaglæggelseserklæringen bilag A-5-2, fotomappen bilag F-1-1, koster-

rapport bilag K-1-1 og konfiskationserklæringen bilag I-1-1, har retten fået det bevist, at til-

talte har overtrådt Lov om euforiserende stoffer § 3, stk. 1, jf. § 1, stk. 2, jf. bekendtgørelse 

om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, som beskrevet i 

anklageskriftet. 

 

Forhold 6 

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig, da han ikke har tildelt V3 en lussing.  

 

Vidnet V3 har under vidneansvar forklaret, at tiltalte var jaloux, så han tildelte hende en lus-

sing inde i badeværelset.  

 

Forsvarerens påstand om frifindelse efter retsplejelovens § 437 afvises, da handlingen i an-

klageskriftet er allerede beskrevet og opfyldt, jf. § 437, stk. 4. Alle ved, hvad en lussing be-

tyder. 

 

Der er ikke dokumenteret fotos og lægeattest. Skadelidtes forklaring under vidneansvar støt-

tes af anmeldelsesrapporten, bilag A-6-1, som viser, at der var sket en handling mod skade-
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lidte. Retten har lagt vægt på skadelidtes troværdig forklaring, som stemmer med anklage-

skriftet, til grund, og har dermed fået det bevist, at skadelidte har overtrådt kriminallovens § 

88 – vold, som beskrevet i anklageskriftet. 

 

Forhold 7 

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig, da han og skadelidte først havde almindeligt samleje, hvorefter 

de efter aftale legede med en deodorant med kondom, som hun havde accepteret, og der var 

ingen vold. Deodoranten blev kun indført i skadelidtes anus, og han havde også fået sin penis 

ind i skadelidtes mund og fået oralsex uden tvang. Tiltalte havde stukket sin hånd i hendes 

vagina uden modvilje, og at legen stoppede, da de fik udløsning. Tiltalte hørte kun skadelidte 

sige, at hun nok blødte fra sin endetarm, og han så først blodet på sengen dagen efter.  

 

Vidnet V3 har under vidneansvar forklaret, at det er rigtigt, at de startede med almindelige 

samleje, men så udviklede det sig voldsomt, så meget at hun blødte i endetarmen. Hun følte 

sig overhørt og voldtaget, da hun ellers sagde til tiltalte, at han var for voldsom og må stoppe, 

som han ikke fulgte og i stedet lagde hendes krop mod væggen, fastholdt hende, stak sin penis 

ind i hendes anus og plejede samleje med hende rigtig hårdt, så det gjorde meget ondt. Så 

lagde han hende ned og plejede samleje med hende, Torben Geneser en deodorant, som hun 

prøvede at fratage ham, da de ikke har brugt det før, men det lykkedes ikke, og da de ikke har 

aftalt at bruge den. Så Torben Geneser han hårdt fat i hende, trykkede på hendes krop, så hun 

ikke kunne bevæge sig, Torben Geneser kondom på deodoranten og stak den hårdt ind i hen-

des anus og plejede samleje med hende. Tiltalte drejede bagefter deodoranten inde i hendes 

anus og trak den langsomt ud, som gjorde så meget ondt, at hun ikke en gang kunne græde. 

Mens deodoranten var inde i hendes vagina, fik hun udløsning på befaling af tiltalte, og han 

forsøgte endda at indføre sin store hånd i hendes vagina, så hun havde ondt og det var yderst 

ubehageligt. Så Torben Geneser tiltalte fat i hendes begge tindinger og beordrede hende til at 

sige ja til, at hun skal sluge hans sæd, som hun var nødt til at gøre. Hun anmeldte først sagen 

to dage senere i forbindelse med, at hun var til samtale i Qaammaavik, som var bekymret for 

hende, og da hun var bange for tiltalte, som vidste, at hun var bange for ham.  

 

Efter lægeattesten har lægen fundet sprækket slimhinde på skamlæberne på 0,5x0,5 cm, ingen 

blodudtrædning eller misfarvning, begyndende sår på 1 x 0,5 cm og som er 1-2 mm dyb ved 

analfolderen, der ligner sprækningen i slimhinden, og som er blåligt i bunden, og som kunne 

være fremkommet på den beskrevne måde. Lægen har noteret under bemærkninger under pkt. 

11, at skadelidte havde ømhed omkring skamlæberne, havde tørret og størknet blod fra anal 

og har meget ondt der. Vaginal og rektalslimhinde var upåfaldende. 

 

Foto 3 og 4 under fotomappen, bilag F-1-1, viser sår på analfolder, foto 15 viser deodorant 

med afføringsrester på sengebord og kondom i skraldepose, og foto 16 viser blodpletter på 

sengelagen, som både skadelidte og tiltalte havde set.  

 

På baggrund af skadelidtes troværdige forklaring, sammenholdt med anklagemyndighedens 

dokumenterede anmeldelsesrapport, bilag A-7-1, politiattesten bilag E-1-3 og fotomappen, 

bilag F-1-1, har en enig ret fået det bevist, at tiltalte under almindeligt samleje med sin fysiske 

overlegenhed overvandt skadelidtes modstand ved at fastholde hende mod væggen, plejede 

hårdt analt samleje med hende, lagde hende ned og stak en deodorant ind i både hendes anus 

og vagina og plejede samleje med hende mod skadelidtes modstand, forsøgte endda at føre 
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sin hånd i hendes vagina, Torben Geneser fat i hendes begge tindinger med sine hænder og 

tvang hende til oralsex og fået hende til at sluge sin sæd, således at skadelidte blødte fra sin 

endetarm.  

 

Tiltalte har dermed overtrådt kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 – voldtægt som beskrevet i 

anklageskriftet.  

  

Om foranstaltningen  

 

Det er rettens opfattelse, at overtrædelser for vold i forhold 1, 3, 4 og 6, butikstyveri i forhold 

2, euforisende stoffer i forhold 5 og voldtægt i forhold 7, som tiltalte har begået, som ud-

gangspunkt bør medføre ubetinget anstaltsanbringelse i medfør af kriminallovens § 146, stk. 

1, nr. 2, af hensyn til lovovertrædelsernes grovhed, navnlig da tiltalte tidligere er dømt for 

ligeartet kriminalitet.  

 

Efter politiets dagbefaling er der i forhold 7 tale om parforholdsvoldtægt, som kan foranstaltes 

med 1 års anstaltsanbringelse for fuldbyrdet voldtægt. Retten har fået bevist, at tiltalte havde 

begået fuldbyrdet voldtægt mod sin dengang kæreste V3.      

 

De 4 voldsforhold vurderes samlet til en foranstaltning på 1 år, da tiltalte tidligere har begået 

vold, og da der i forholdene 1, 3 og 4 er tale om flere knytnæveslag og spark. Tyveriforholdet 

og hashforholdet vurderes samlet til 3 måneder, hvorfor retten finder anstaltsanbringelse i 2 

år og 3 måneder passende som foranstaltning i medfør af kriminallovens 147. 

 

Som formildende omstændighed har retten fundet, at tiltalte blev fundet delvis skyldig i for-

hold 3 for kun 3 knytnæveslag, så tiltalte blev frifundet for at have taget fat i V3s hår og revet 

hende ned på gulvet og sparket hende på maven.  

 

I medfør af kriminallovens § 166, stk. 1, nr. 1 vil 40 gram hash være at konfiskere hos tiltalte.  

 

Erstatninger 

 

I forhold 1 har skadelidte V1 påstået erstatning for svie og smerte. Uagtet at skadelidte har 

oplyst, at han var sygemeldt omkring 1 uge, har lægen ifølge lægeattestens pkt. 10a skønnet 

forbigående mén i tiden 12.-16.10.2020, som retten beregner til 5 dage. Efter Erstatningsan-

svarsloven er dagtaksten 210,- kr. pr. dag i 2020, så tiltalte pålægges til at betale erstatning 

på 1.050,- kr. til skadelidte V1.  

 

I forhold 2 er tyvekosten blevet returneret til Pisiffik Aasiaat, så der er ingen erstatningskrav.  

 

I voldforholdene 3, 4 og 6 henvises skadelidte V3s erstatningskrav om tingskader til civilt 

søgsmål, da disse ikke er dokumenteret.  

 

V3s erstatningskrav om svie og smerte i forholdene 3, 4, 6 og 7 vurderes samlet, idet der kun 

findes lægeattest i forhold 3 og 7, og der er ingen lægeattester i forhold 4 og 6. I lægeattestens 

pkt. 10a i forhold 3 har lægen skønnet forbigående uarbejdsdygtighed i 1 måned, da skadelidte 

har pådraget sig hjernerystelse. I forhold 7 har lægen ikke noteret hvor længe, skadelidte 

kunne have pådraget sig forbigående mén.  
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Efter det oplyste er skadelidte V3 taget på arbejde igen 11 dage efter episoden i forhold 3. Da 

lægen under forhold 3, bilag E-1-2, pkt. 10a, kun har noteret, at skadelidte sandsynligvis kan 

pådrage sig forbigående uarbejdsdygtig i ca. 1 måned, finder retten det passende, at skadelidte 

efter sin egen oplysning skal tilkendes erstatning for svie og smerte i 11 dage til dagtaksten 

på 215,- kr. i 2021, som beregnes til 2.365,- kr., som tiltalte skal betale til V3. 

 

Retten finder efter retspraksis en torterstatning på 100.000,- kr. passende, som tiltalte skal 

betale til V3 i forhold 7 for voldtægt.  

 

Efter retspraksis i hashsager skønnes et beløb på 4.028,- kr. passende, som tiltalte selv skal 

betale i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 2, som svarer til 2 timers hovedforhandling, hvis 

alene hashsagen havde været behandlet. Resten af omkostningerne betales af staten i medfør 

af retsplejelovens § 480, stk. 1. 

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes til anstalt i 2 år og 3 måneder. 

 

Hos T konfiskeres 40 gram hash. 

 

T skal til V1 betale 1.050,00 kr. for svie og smerte. 

 

T skal til V3 betale 2.365,00 kr. for svie og smerte, og torterstatning 100.000,00 kr.  

 

T skal betale delvis omkostninger for hashsagen med 4.028,00 kr., og resten betales af staten.  

 

 

Eleonora Steenholdt Mørch 

Kredsdommer 

 

 

*** 

 

 

 

Den 6. oktober 2021 kl. 14.00 holdt Qaasuitsoq Kredsret offentligt retsmøde i bitingsstedet 

Aasiaat.  

Kredsdommer Eleonora Steenholdt Mørch behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 1016/2021 

Politiets nr. 5509-97351-00140-21 

 

Anklagemyndigheden 
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mod 

U/T 

cpr-nummer […]1986 

 

 

[…] 

 

U forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 1: 

Ullormi tassani pisumi ilaannakortumik nassueruteqarpoq. Nunamuunngittoq illup iluani na-

termut I1 nammineq uppimmat timaatigut ataasiaannarlugu tukerpaa. Isersimalaariarlutik 

utoqqatseriarluni anivoq. Suli uppinngittoq kiinaatigut I1 tilluarnikuuaa. Eqqaamasaminik I1-

p nuliakualu X2 marluullutik imerniartarfimmiillutik I1-p aavai.  

Anillaqquneqarami anillakkami I1-p unatarniarlugu oqaluinnaavissimavoq. Tungaanut nam-

mineq aallarami unataanissamik eqqarsanngittoq I1 Nanup qulaani illumut aappaluttumut ka-

suttorpoq namminerminiit unatarneqarnialernerarluni politiinut sianequsilluni, kisianni sia-

nertoqanngilaq. 

Tassanngaannit imerniartarfiliaqqippoq, anillaqqikkamilu I1-nut X2-lu festeriarput blok […]-

mi Niels Egedesvej […]-mut. Tassani ajortoqanngiivikkaluarpoq. I1-p imigaanik assut aar-

loruttaartinniarsarivaa, namminerli amaareerami taamaaliunngilaq, aamma taammaanneq 

ajorami. 

Aniniarlutik piareersalertut I1 kamalermat I1 X2-lu marluullutik paallutik aallartipput. Tas-

sanngaanniit X2 peerteriarlugu paammata nammineq I1 unatatallappaa. Tassanngaannit utoq-

qatserfigeriarlugu ajoratik anipput.  

I1-p kiinaatigut qasseriarnerlugu eqqaamavallaanngilaa, aamma piffissaq sivittormat, 

nalunngilaa kiinaatigut aamma timaatigut ataasiarlugu tukerlugu. Kiinaani illuttut tilluusai 

sorliit piliarinerlugit oqaatigisinnaanngilaa amaarami, nalunngilaali nammineq piliarisinnaal-

lugit. Anigami X2-lu marluullutik angerlarput. X2-p aqanguani I1 alakkarpaa. Kingorna ilagi-

ittarput. Unnuaq taanna I1 takoqqinngilaa, aattaat ullut qassit pinerput qaangiuttut I1 takoq-

qippaa.  

Illersuisuminit apersorneqarluni nangippoq, I1 aamma X2 paalermata nalullugu suna pis-

sutaanersoq. X2 taamani nammineq aapparivaa. I1 X2-p uikorivaa, tamatuma nalaani avere-

ernikuupput, tassa X2 aapparileramiuk avinnikuupput. Pisoq piffissap sivikittup iluani pivoq. 

Taamani I1-p qaaqqusimavai. Paanissamik I1 oqalukkunnaareersoq X2 oqalummat blok-

kinukasassasut tamarmik akueraat. X2-p aamma I1-p tassunga qaaqqummanni ajortussamik 

eqqarsaateqanngilaq, ajoratillu aterput. Pisoqarmat tassani I1 siullerpaalluni nikuippoq, taava 

X2 tulliulluni. I1 X2-mik attorneqarnersoq eqqaamavallaanngilaa.  

X2-lu aappariikkamik anaanamini Akunnik […]-mi najugaqarsimapput.  

Dansk: 

Han erkender sig delvis skyldig på den episode, der skete denne dag. V1 faldt ikke om på 

jorden, men det gjorde han selv inde i huset på gulvet, så han tildelte der et tramp på hans 

krop. Efter at have været inde i kort tid, undskyldte han og gik ud. Inden V1 faldt om, havde 

han tildelt ham flere knytnæveslag i hans ansigt. Efter hvad han kan huske, havde V1 og V1s 

ekskone, der var i værtshuset, begge hentet dem. 

Da han blev anmodet om at gå ud, og da han kom ud, havde V1 hele tiden sagt, at han ville 

tæske ham. Da han selv begyndte at gå hen imod ham uden tanke om at tæske ham, begyndte 

V1 at banke på døren til et rødt hus, idet tiltalte ville til at tæske ham og bad dem om at ringe 

til politiet, men der var ingen, der ringede. 
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Herfra gik han til værtshuset igen, og da han kom ud igen, tog han og X2 til fest til V1s bolig 

i blok 1 på Niels Egedesvej […]. Der skete ellers overhovedet ikke noget der. V1 forsøgte at 

få ham til at drikke stærk spiritus direkte fra flasken, men da han allerede var fuld, gjorde han 

det ikke, også fordi han ikke plejede at drikke sådan 

Da de forberedte sig til at gå, blev V1 vred, og så begyndte V1 og X2 at brydes. Her fik han 

X2 væk, idet de brydes, og han selv tæskede V1 i ganske kort tid. Her undskyldte han over 

for ham og de gik ud. 

Han husker ikke, hvor mange gange han gjorde det ved V1s ansigt, også fordi der er gået lang 

tid siden, han ved bare, at han gav ham tramp en gang i ansigtet og en gang på kroppen. Han 

kan ikke sige, hvilke blå mærker, der kom fra hans slag, idet han var fuld, men han ved, at det 

måtte være ham, der var skyld i de blå mærker. Da han kom ud, gik han og X2 hjem. Dagen 

efter kiggede X2 ind til V1. Senere plejede de at være sammen. Han så V1 ikke igen den nat, 

idet han så V1 igen efter mange dage. 

Afhørt af forsvareren fortsatte han, at han ikke ved, hvad grunden var, da V1 og X2 begyndte 

at brydes med hinanden. Dengang var X2 hans kæreste. V1 er X2s eksmand, og omkring dette 

tidspunkt var de allerede blevet skilt, da X2 blev hans kæreste, var de blevet skilt. Episoden 

varede i ganske kort tid. Dengang havde V1 inviteret dem. Da V1 var holdt op med at tale om 

at brydes, og da X2 sagde, at de skulle til blokkene, accepterede de dette alle sammen. Da X2 

og V1 inviterede ham, havde han ikke tænkt på, at noget ondt kunne ske, og da de gik ned ad 

dertil var alt okay. Da episoden skete der, var det V1, der som den første rejste sig op, og X2 

var den næste. Han husker ikke så meget, om V1 blev slået af X2. 

Da han levede sammen med X2, boede de hos hans mor i Akunnikasik […]. 

 

[…] 

 

U/T forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 2: 

Taamani amaarluni sooq tillikkaluarnerpoq. Tillitani imigassaasivimmiit tiguaa sulilu an-

nisinngikkaa pisiniartitsisumik tiguneqarpoq karsi qaangilaaraalu. Tiguneqarami allaffiliarti-

taavoq. Akiliinissamik eqqarsarsimanngilaq taama isiorami. Taamaallaat pappiliaq upper-

narsaat immersuinnarpaa. uppernarsaat. Rødvin tigugualuarpaa, qanorluunniit sorliunersoq 

takunngilaa.  

Dansk: 

Dengang var han fuld og ved ikke, hvorfor han ellers stjal. Den flaske han stjal, tog han fra 

spiritusafdelingen, og inden han bragte den ud, blev han grebet af en ekspedient, lige efter 

han var gået forbi kassen. Da han blev grebet, blev han ført til kontoret. Da han gjorde det, 

havde han ikke tænkt på at betale. Han udfyldte bare et stykke papir, der skal bruges som 

dokumentation. Han tog ellers rødvin, men han så ikke, hvilket mærke en har. 

 

[…] 

 

U/T forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 3: 

I3-p taamani natermoortinneqarnera ilumuunngilaq natermut tutsinneqannginnami. Aamma 

nujaatigut tiguneqanngilaq naavatigullu isumminneqanngilaq. Niaquatigut pingasoriarluni 

tillullugu eqqaamavaa. Pisoq sioqqullugu I3 nikuimmat sakattoorlugu I3-p kamaammerluni 

kiinnamigut tillukkunarmani kamaammerami attorlugu eqqaamavaa, unippoq pingasoriarluni 

I3 tilloreeramiuk, I3-lu anivoq. Eqqaamasaminik unnuakkut pisimavoq, piffiilli ulloqartin-

ngilai. 
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I3 oqaluukkaluarpaa soqutiginagulu ingerlammat, sunaaffa politeqarfiliarlunilu napparsima-

viliarsimasoq. I3 aqanguani sianerpoq napparsimavimmi unninnganerarluni. Cigarettinik pa-

junnissaarummat unnukkut pajukkamiuk I3 aattaat takoqqippaa. 

Illersuisuminit apersorneqarluni nangippoq, I3-lu taamani marluullutik imersimallutik. Pisoq 

Nalunnguarfik […]-ip iggaviani pivoq, I3-p inaani.  

I3-p kiinaani ajoqusernernik takusaqanngilaq, taamaallaat niaqorlunnerarpoq attorneqarner-

minik aallaavilimmik.   

Dansk: 

Dengang da V3 blev lagt på gulvet, er ikke rigtig, idet hun ikke blev lagt på gulvet. Hun blev 

heller ikke grebet i håret, og hun blev heller ikke sparket på maven. Han husker, at han tildelte 

hende 3 knytnæveslag på hendes hoved. Forud for episoden, og da V3 rejste sig op, kom han 

til at støde ind i hende, og hun blev vred og tildelte ham vist nok et knytnæveslag i ansigtet, 

hvorfor han blev vred og husker, at han slog hende, og han stoppede efter at have tildelt V3 3 

knytnæveslag, og V3 gik ud. Efter hvad han husker, skete dette om natten, men han husker 

ikke datoen. 

Han talte ellers til hende, at hun ikke skulle tage det nær, da hun gik, men det viste sig, at hun 

gik til politistationen og til sygehuset. V3 ringede dagen efter og sagde, at hun var blevet 

indlagt på sygehuset. Da der ikke var nogen, der kunne bringe hende cigaretter, gjorde han 

det om aftenen, og her så han først V3 igen. 

Afhørt af forsvareren fortsatte han, at han og V3 begge to havde drukket. Episoden skete i 

Nalunnguarfik […] i køkkenet, i V3s bopæl. 

Han så ingen skader i V3s ansigt, idet hun oplyste, at hun bare havde hovedpine efter at hun 

var blevet slået der. 

 

[…] 

 

U/T forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 4: 

Ullormi tassani pisoq nassuerutiginagulu miserratigisinnaanngilaa eqqaamasaqannginnami, 

taamaallaat pisoq I3-miit tusarpaa. Kangerlunnguami kikkunniissimanerpat tassani imeramik, 

aningamillu eqqaamasaqanngilaq. Imerniartarfik Tulugaq angujartulerlugu tassani politiit 

uniffigivaat, sunaaffa I3-p matuersaatit tigujumagai. Tunniussinnarlugit ingerlagami politiit 

takoqqinngilai. Aqaguaniugunartoq Sømandshjemmemi I3 sulisoq takoqqippaa, tassani 

matuersaatini I3-p tunniuteqippai.  

I3-p oqaluttuarnera malillugu suliffeqarfik Aasiaat Transport qaangereerlugu pisoq pisima-

nerarpaa, tamannali naluaa imaassiinaagami I3-p salluliuukkaani. Aqanguani I3 takungamiuk 

inuunerat naliginnaasumik ingerlaqqippoq. Takoqqikkamiullu I3 kiinaatigut ajoquserneranik 

takunngilaq kimillanneqannginnami. Imigassartorsimanermi tamatigut pisoqartarpoq, 

imerniaraagamik akissaqassuseq apeqqutaasarluni.  

Dansk: 

Episoden på den pågældende dag kan han hverken erkende eller nægte sig skyldig i, idet han 

ikke husker noget, og han havde kun hørt om episoden fra V3. De havde været hos nogen, 

hvis navne han ikke ved, i Kangerlunnguaq, hvor de havde drukket, og han husker ikke, da 

de gik derfra. Da de var ved at nå værtshuset Tulugaq, stoppede politiet ved dem, og det viste 

sig, at V3 ville have nøglerne. Efter at have afleveret dem, gik han, og han så ikke politiet 

igen. Vist nok dagen efter så han V3, der var på arbejde i Sømandshjemmet, og her afleverede 

V3 sine nøgler igen til ham. 

Efter hvad V3 fortalte, var episoden sket, efter at de var kommet forbi Aasiaat Transport, men 

han vidste intet om det, idet det kunne være, at V3 havde løjet over for ham. Da han dagen 
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efter så V3 igen, fortsatte de deres samliv. Da han så hende igen, var der ingen synlige skader 

i V3s ansigt, ej heller nogen rifter. Når de havde drukket noget, plejede der altid at ske noget, 

og når de ville drikke, er det alt efter, hvor meget de havde råd. 

 

[…] 

 

U/T forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 5: 

Allorfik aqqutigalugu katsorsartinnissani eqqarsaatigileramiuk pinngittoorani oorinik pissar-

sisariaqarami taama isiornikuuvoq, tassa katsorsagaassaguni inuussutissaqartariaqarnera 

peqqutaavoq. Pisut tamarmik uninnikuupput parnaarussaaqqagami. I3 aamma I3-p qa-

tanngutaa X1 pingatsiullugu peqatigiissimapput. Nammineq attaveqarneq ajortuuvoq. 

Ikiaroornartoq 40 gram hash takunngilaa apersuutigineqaannarsimavoq.  

Naluaa sooq nassiussat imminut allagartalerneqarsimanersut, akuerinngikkaluarpaa. Siu-

nertaa unaavoq aningaasassaqarniarneq, tassa taakkuullutik misiliigaluarput, nammineq, I3 

aamma X1. 

Dansk: 

Da han tænkte på at komme i behandling ved Allorfik, og da han nødvendigvis skal have 

penge, gjorde han det, idet de skulle have noget at leve af, mens han var til behandling. Alle 

episoderne blev stoppet, idet han var blevet tilbageholdt. Han havde været sammen med V3 

og V3s bror X1 som den tredje person. Han plejer ikke at have kontakter. Hash på 40 gram 

havde han ikke set, idet der kun er blevet spurgt om den. 

Han ved ikke, hvorfor forsendelsen er blevet adresseret til ham, idet han ikke ellers ikke havde 

accepteret det. Formålet var at have penge, og de var dem, der ellers prøvede det, ham selv, 

V3 og X1. 

 

[…] 

 

U/T forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 6: 

Eqqunngilaq I3 ataasiarlugu isassimagini, uffaqatigiikkamik attunnginnamiuk, nammineq 

uffarfimmik aniinnarpoq. Naluaa sooq I3 taama unnerluussinersoq. Tamatuma nalaani mar-

luullutik qaatusimapput.   

Dansk: 

Det er ikke rigtigt, at han havde tildelt V3 en lussing, idet han ikke havde slået hende, da de 

tog bad sammen, idet han bare gik ud fra badeværelset. Han ved ikke, hvorfor V3 havde 

anmeldt ham for dette. Dengang var de begge to ædru. 

 

[…] 

 

U/T forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 7: 

Unnerluussut malillugu pinngitsaaliisimaneraanini nassuerutigiginngilaa. Naliginnaasumik 

I3-lu atoqatigiipput, apereqqaarpaa taama pinnguarlutik misilissinnaanerlugu, taava I3 akuer-

sivoq, aamma nakuusertoqanngilaq. Deodorant pinnguarivaat I3 akuersimmat, aamma I3 

oqanngilaq tassaartorluni, akuersivormi. Aattaat oqarmat ”tassa” unipput, immaqa itimigut 

aanaalerami. Naammassereerlutik unikkamik I3 uffarfiliarpoq. I3 massakkut aapparinngilaa.   

Deodorant usuup puuanut ikeriarlugu mangoriarlugu atoqatigiillatsiarput, sivisunngilaq 

taama pisoqarnera. Assani utsuanut kaasimavaa, isorineqanngilaq taamaasingami, inerlutik 

naammassigamik unipput.  
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Pinngitsaalineqarsimaneragaanera akisinnaanngilaa, immaqa ikiaroornartup kalaarip 

eqquteqariaraluarnerani oorinnanniarfigineqaannarpoq. Pisumi imersimanerlutik eqqaa-

manngilaa, soorlu imigassartornatik. I3-lu atoqatigiikkamik pissuseqartoqanngilaq, ta-

marmimmi ajorinngisaminnik pigamik, naameerneqarsimagaluaruni taama pisimassanngik-

kaluarpoq. 

Tigusaanissami tungaanut arlaannik inuunerluuteqarsimanerlutik aperineqarami akivoq, I3-p 

ernerata meerarsianngorneraniik malunnartumik inuunerat ammut ingerlasimavoq imerajus-

sisimagamik. Nammineq allarnermi nalaani I3-p ernini meerarsianngortimmagu soorunami 

sunniuteqarpoq. I3-p oqarneraneratuut ernera unnerluutigilerujuusimavoq, ataataa tunniutas-

saralui nammineq tunniuttarsimagamigit. Illup iluani I3-lu marluinnaasimapput. 

Illersuisumit apersorneqarluni nangippoq, I3-lu qammatit sisamat aappariissimallutik. 

Atoqatigiikkaagamik naliginnaasumik atoqatigiittarput. Pinnguaramik unnuk taanna siuller-

mik misiliipput, siornatigut allatut misileraalersimapput.  

Kattorsartinnissani pillugu Allorfimmut qinnuteqarsimavoq unataanerit aallartinnerisa 

missaani. Qaqiffimmut qinnuteqartitsivoq Allorfimmi sulisoq aqqutigalugu. Kommune suliaq 

ingerlalereersoq Politiinit tigusaavoq. I3 Allorfimmi aamma aallartitsiniarluni oqalus-

simavoq, oqaatigaali kattorsaaviit assigiinngitsut misilereersimanerarlugit. I3 ulloq taanna 

imersimanersoq eqqaamanngilaa, imigassartorsimagunanngilaq, imerniaraangamik 

imeqatigiittaramik.  

Deodorant itianut taamaallaat atorpaat. Usuni milutsinnikuuaa atoqatigiikkaagamik taamaat-

toqartarmat. I3-p itimigut aanaalernera takunngilaa, oqaatigiinnarpaa.  Aqanguani aattaat si-

niffimmi aak takuaa.  

Dansk: 

Han kan ikke erkende sig skyldig i tiltalen for voldtægt. Han og V3 havde et almindeligt 

samleje, og han spurgte hende først, om de kunne prøve at lege sådan, og hertil accepterede 

V3 dette, og der blev ikke anvendt vold. De legede med en deodorant, da V3 accepterede 

dette, og V3 sagde heller ikke flere gange, at han skulle stoppe, idet hun havde accepteret 

dette. Først da hun sagde ”hold op”, stoppede de, måske fordi det begyndte at bløde fra hendes 

endetarm. Efter at de var blevet færdige, gik V3 til badeværelset. Han bor i dag ikke med V3. 

Han satte kondom om deodoranten, hvorefter han førte den ind, og de havde herefter et kort 

samleje, og denne episode varede ikke i lang tid. Han førte sin hånd ind i hendes kønsdele, og 

han ikke blev kritiseret, da han gjorde det, og efter at de havde fået udløsning, stoppede de. 

Han kan ikke svare på, når hun havde sagt, at hun var blevet voldtaget, måske er han den, der 

skal betale noget efter forsøget på at få kalar indsmuglet. Han husker ikke, om de ved episoden 

havde drukket noget, men de drak vist ikke. Da han og V3 plejede samleje med hinanden, var 

der ingen problemer, idet de begge gjorde, hvad den anden kan lide, og hvis han havde fået 

nej, ville dette ikke være sket. 

Adspurgt, om de havde haft problemer indtil hans anholdelse, svarede han, efter V3s søn blev 

sat i pleje hos andre, var deres livsførelse gået nedad, idet de var blevet drikfældige. Mens 

han var bortrejst, havde V3 sat sin søn i pleje hos andre, og dette havde selvfølgelig påvirket 

dem. Som V3 havde sagt, havde V3s søn været meget glad for tiltalte, idet han havde givet 

hendes søn det, som faderen ellers skulle give sin søn. Inde i huset var han og V3 alene. 

Afhørt af forsvareren fortsatte han, at han og V3 havde levet sammen i 4 måneder. Når de har 

samleje med hinanden, er det almindeligt samleje, de praktiserede. Da de legede den aften, 

var det første gang, de forsøgte, mens de tidligere havde eksperimenteret på andre måder. 

For at komme i behandling i Allorfik havde han søgt omkring tidspunktet for starten af hans  
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Voldsudøvelser. Han har søgt behandling i Qaqiffik gennem en ansat ved Allorfik. Sagen var 

allerede startet, da han blev anholdt af politiet. V3 havde også sagt, at hun ville starte i Allor-

fik, men hun havde sagt, at hun havde været gennem forskellige behandlinger. Han husker 

ikke, om V3 den dag havde drukket, men hun havde vist nok ikke drukket, idet de plejede at 

drikke sammen, når de drikker. 

De benyttede deodoranten kun på hendes anus. Han havde fået sit kønslem suttet, idet de 

plejede at praktisere det, når de har sex sammen. Han har ikke set, at V3 blødte fra sin ende-

tarm, idet hun bare havde sagt det. Først dagen efter så han blod på sengen. 

 

[…] 

 

 

Sagen udsat til torsdag den 7. oktober 2021 kl. 9.00.  

 

Retten hævet kl. 16.11.  

 

 

Eleonora Steenholdt Mørch 

Kredsdommer 

Den 7. oktober 2021 kl. 09.00 holdt Qaasuitsoq Kredsret offentligt retsmøde i retsbygningen 

i bitingsstedet Aasiaat.  

Kredsdommer Eleonora Steenholdt Mørch behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 1016/2021 

Politiets nr. 5509-97351-00140-21 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

U/T 

cpr-nummer […]1986 

 

 

[…] 

 

I2 forklarede på grønlandsk blandt andet af forhold 2:  

Taamani karsimiigunarpoq, eqqaamavallaanngilaali susoqartoq, kisianni X3-lu suliaqarput. 

Viinni 3 literiugunartoq U-p sullisimi attavillit iluanut ilisimavaa. U aniartuleruttortoq tigu-

nikuuaat matu tikiliivikkunaraa. Nammineq U tigullugu allaffimmut ilageqqugami U allaffi-

liaqataavoq. 

Illersuisumit aperineqarluni nangippoq tillittoq malugisinnaasimallugu. Eqqaamanngilaa 

ulloq sunaanersoq, eqqaamavaa pisiniarfik matuliivissoq unnukkiartornerani. Tillittoq U-

uvoq, naluaali kinaasoq. Suleqataata paasitinnikuuaa sulisutut marsertassasut. Pisup kingorna 

aattaat atia paasivaa. Viinni tigusaralua tiguaat. Aamma eqqaamaniarunarpaa U oqartoq 

”Tigusimanngittuugumma qaaqqussagaluarpakkit.”  
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Dansk: 

Dengang var han vist ved kassen, men han husker ikke så meget, hvad der skete, men han og 

X3 var i gang med at arbejde. T havde puttet en 3 liters vind ind under sit arbejdstøj. T var på 

vej ud, da de tog ham vist nok lige før han nåede døren. Han tog selv i T og bad ham om at 

gå med til kontoret, og T fulgte med til kontoret. 

Afhørt af forsvareren fortsatte han, at han havde kunnet mærke, at han stjal. Han husker ikke, 

hvilken dato det var, men han husker, at det var lige før butikken lukkede hen imod aften. 

Tyven var T, men han kendte ham ikke. Hans kollega havde bedt ham som ansat om at holde 

øje med folk. Det var først efter hændelsen, at han fandt ud af, hvad han hedder. De tog den 

vin, han ellers havde taget. Og han mener at kunne huske, at T sagde, ”Hvis du ikke havde 

grebet mig, ville jeg have inviteret dig.” 

 

[…] 

 

I3 forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 3:  

Taamani imminni iggavimmi issiapput amaarlutik. Eqqaamanngilaa pisoq qanoq aallartinner-

soq, eqqaamaannarpaa pingasoriarluni U-p niaqqumi qaavatigut tillukkaani. Tilluareermani 

nikuikkami X4 nammineq aneqqungaluarpaa, aniumanngimmat U-p aneqquaa, animmat 

nammineq pikeriarluni anivoq.  KJ-ip eqqaanut pilluni politiinut sianerpoq, kingorna politiit 

aggerput. Aternermini niaqorlorujussualerpoq, sunaaffa qaratsamigut sajuppillatsitsisimal-

luni. Politiit ilagalugit napparsimavimmut aterami chokerujussuarami unitsitaavoq ullunilu 

marlunni uninngalluni, ullut pingajussaanni angerlarpoq. Kilersimanngilaq, ernumagisimaga-

luarpaat aanaartuussanasoralugu, taamaanngilarli.   

Eqqaamanngilaa pisoq qanoq aallartissimanersoq. U-p sakattoorsimagaani U oqarmat 

paasivaa, namminerooq isumaqarsimavoq suneqarluni kamaammersimallunilu niallunilu pi-

simalluni, taamali pisimanerluni eqqaamanngilaa. Nalunnguarfik […]-mi najukkaminni ig-

gavimmiillutik U-p tiguaa niaquatigullu tilluarlugu.  

Napparsimavimmi uninngalluni U takoqqippaa pajummani, eqqaamanngilaali sumik pajun-

neraani, kisianni pajoqqugami U takkussimavoq. Angerlarami Nalunnguarfik […]-mut 

politeqarfiliaqqaarpoq, nammineerluni tassanngaanniit angerlarpoq U angerlarsimasoq. 

Tamatuma nalaani aappariipput. U killileraluaramiuk qimaqqunnginnami, allatut ajortumik 

killiliigaluarami, kisianni najuleqqipput. 

Illersuisumik apersorneqarluni nangippoq, nammineq inimini taamani Nalunnguarfik […]-mi 

najugaqarput, maanna sisamaallutik taakani najugaqarput. Taamani pisoq ulloq 20. juli pivoq. 

Tunniussigami ulloq taanna U tigusarineqartussaasoq politeqarfimmi ullulersuigamik 

naatsorsuigami taama ulloqarami. Ulloq nalunaarfik 6. augustitut allaqqasoq pillugu oqarpoq, 

nuunuutini 9. augustimi nalliummat eqqaamaniarlugu tallimanngornerusoq suliartoqqusaan-

ikuulluni. Qaammaavimmiilluni tunniussigami U tigusarineqarpoq. Ulloq pisoqarfik nalor-

nissutigilaarpaa, aasakkulli pivoq seqernup kaaviinnarfiata nalaani.  

Taamani pisoqarmat qaratsamigut sajuppillatsitsigami sulinngilaq, sygemeldeqarnermi na-

laani Sømandshjemmemi sulilersimavoq. Aappassaanik U-p attormani taakani sulilereersi-

mavoq. Sapaatip akunnerata ullua eqqaamanngilaa, aqanguani suliartortussaagunarnani 

eqqaamannginnamiuk.  

Taamani ilagai U aamma X4, siulliit ilaasut eqqaamanngilaa, pisulli nalaani U-ilu marlu-

innaapput. X4 unnukkut aattaat aggersimavoq. Taamani imileramik ulloq taanna sulisimaner-

luni eqqaamanngilaa. Imerami baajanik sort guldinik nammineq imerpoq, aamma eqqaama-

vaa pisiaralugit. U classinik imerpoq. Siullermik 10-t pisiaraat, tullissaani 16-gunartut 

pisiaraat, nunguutsileramik pisiniarnikuugamik. 



 50 

Napparsimavimmi misissorneqarami oqarsimagami nakorsamut missiliorlugu 23-t imer-

simallugit, imaappoq U-ilu marluullutik imernikuuaat pisiatik ataatsimoorlutillugit. Ilumuun-

ngilaq nakorsamut oqarsimalluni 23-t nammineq imersimallugit, imaassinnaavoq nakorsaq 

paatsoorsimasoq. Pisiniaramik nal. 20.00 tikitsinnagu angerlamut apuunnerminniik qassinut 

sianernerluni eqqaamanngilaa. Siullermik pisiniarami eqqaamanngilaa qaqugukkut. X4 

iserami nassataaqanngilaq.  

Napparsimavimmut unitsinneqarpoq sajuppillatsitsisimagami. Nakorsaq nalunaarusiorsima-

voq ilaatigut nakkutigisaassasoq, aammali amaarmat qaatusserneqassasoq. Nammineq 

paasinngilaa qaatusserneqarnerluni, sajuppillatsitsisimagamili mianeralugu unitsitaalluni 

paasinikuuaa. Politeqarfiliarpoq ulloq taanna. 

Tillunneqarami nikorfasimavoq, eqqaamasaqanngilaq uppissimalluni. Allatigut U-p attunngi-

laa, kisianni U-p tassanngaannarluni isimmissinnaasarpaa qisuariarluni. Niaquatigut taliminik 

tigullugu tilluarpaa, nutsamigut tiguneqanngilaq.  

Illersuisup politiinit nassuiaatigisimasaa sanilliuppaa, ilanngussaq D-1-1-mi, qupperneq 2-mi, 

immikkoortoq siulleq:  

”U-p ikinngutaasa tikiunnissaat sioqqullugu, U-lu Akikimi pisiniarput, tassanilu pisiaraat 

baajat 20-t killisiukkap U-llu avitassaat. 

Killisiugaq U-lu kisimiillutik imilerput, tamannalu pivoq uvalikkut.” 

Ilisimannittup taama nassuiaasimalluni eqqaamavaa. U-lu marluullutik pisinianngillat aamma 

20-nik pisinngillat, siulliit pisiaat 10-ngamik. 

Titarnertaat aappaat: 

”Tamatuma kingunitsiannguatigut X5 aamma X4 najukkamut tikiupput, taakkulu baajanik 

nassarput taavalu killisiugaq U-lu imeqatigilerlugit.” 

Ilisimannittup taama nassuiaasimani eqqaalerpaa.  

Titarnertaat sisamaat, titarneq ataaseq: 

”Najukkamut iserami eqqaamasaarutillattaalerpoq imigassartorsimanini pissutigalugu,” 

Ilisimannittoq taama nassuiaasimalluni oqarpoq.  

Titarnertaat kingulliat, titarneq siulleq: 

”Killisiugaq kingusinnerusukkut napparsimmaviliarpoq, napparsimmavimmilu nakorsanit 

misissorneqarpoq ullullu marluk uninngatinneqarluni qaratsamigut sajuppillattoorsimagun-

armat.” 

Ilisimannittup taama nassuiaasimani eqqaalerpaa.  

Dansk: 

Dengang var de hjemme og sad ude i køkkenet og var fulde. Hun husker ikke, hvordan epi-

soden startede, hun husker bare, at T tre gange tildelte hende knytnæveslag oven på hendes 

hoved. Efter at være blevet tildelt knytnæveslag og rejste sig op, bad hun ellers X4 om at gå, 

men da denne ikke ville ud, bad T ham om at gå, og da denne var gået ud, tog hun overtøj på 

og gik ud. Da hun kom i nærheden af KJ’s værksted, ringede hun til politiet, og senere kom 

politiet til stede. Mens hun var på vej nedad, fik hun kraftig hovedpine, og det viste sig, at 

hun havde fået hjernerystelse. Da hun tog til sygehuset med politiet, havde hun fået et kraftigt 

chok og blev derfor indlagt, og hun var indlagt i to dage, og på den tredje dag gik hun hjem. 

Hun havde ikke fået rifter, og de havde været ængstelige for, om hun havde fået hjerneblød-

ning, men det var ikke tilfældet. 

Hun husker ikke, hvordan episoden startede, men T sagde, at han var kommet til at støde ind 

i hende, så hun var blevet sur, da hun havde troet, at hun blev udsat for noget, og at hun 

herefter skulle have skreget, men dette husker hun ikke. De var i deres bopæl, Nalunnguarfik 

[…], og i køkkenet, da T tog i hende og tildelte hende knytnæveslag på hendes hoved. 
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Mens hun var indlagt på sygehuset, så hun T igen, der kom med noget til hende, men hun 

husker ikke, hvad han medbragte til hende, men hun havde bedt ham om at komme med noget 

til hende, og så var T kommet. Da hun gik hjem til Nalunnguarfik […], tog hun til politistati-

onen først, hvorfra hun selv gik hjem, hvor T var hjemme. Omkring dette tidspunkt levede de 

sammen. Hun havde ellers sat grænser for T, som ikke ville have, at hun gik fra ham, hvorfor 

hun ellers havde sat grænser, men de fortsatte deres samliv. 

Afhørt af forsvareren fortsatte hun, at de dengang boede i hendes egen lejlighed Nalunnguar-

fik […], og nu bor de 4 der. Episoden dengang skete den 20. juli. Da hun anmeldte dette 

samme dag, hvor T skulle anholdes, fastslog de datoen til at være denne dato. Vedrørende 

anmeldelsesdatoen som anført var den 6. august sagde hun, at hendes yngste barn havde fød-

selsdag den 9. august, så hun mener at kunne huske, at det var om fredagen, hvor hun var 

blevet bedt om at gå på arbejde. Da hun var i Qaammaavik og foretog anmeldelse, blev T 

anholdt. Hun er lidt usikker med hensyn til datoen for episoden, men episoden skete om som-

meren, hvor der var midnatssol. 

Dengang da hun pådrog sig hjernerystelse, var hun ikke på arbejde, og mens hun var syge-

meldt, begyndte hun at arbejde i Sømandshjemmet. Da T for anden gang slog hende, arbej-

dede hun der. Hun husker ikke ugedagen, idet hun ikke husker, om hun havde fridag dagen 

efter. 

Dengang var hun sammen med T og X4, hun husker de andre ikke, der har været til stede, 

men under episoden hun alene med T. X4 kom først om aftenen. Da de begyndte at drikke 

dengang, husker hun ikke, om hun var på arbejde. Da hun drak, drak hun sort guld øl, og hun 

husker, at hun købte dem. T drak Classic. Først købte de 10, næste gang vist nok 16, idet de 

var gået for at købe en ny forsyning, da de var ved at udgå.  

Da hun søgte læge, havde hun sagt, at hun havde drukket ca. 23 øl, det er sådan, at hun og T 

havde drukket dem, de havde købt til fælles. Det er ikke rigtigt, at hun selv havde drukket 23 

øl, lægen må have misforstået hende. De gik ud for at købe før kl. 20.00, og efter at de var 

kommet hjem, husker hun ikke, hvad tid hun havde ringet. Da hun gik ud for at købe første 

gang, husker hun ikke, hvad tid det var. Da X4 kom ind, medbragte han ikke noget. 

Hun blev indlagt på sygehuset, idet hun havde fået hjernerystelse. Lægen havde meldt, at hun 

skulle holdes under observation, også fordi hun var fuld, skulle hun sove rusen ud. Hun havde 

selv ikke fået at vide, at hun skulle sove rusen ud, idet hun havde forstået, at hun var blevet 

indlagt, fordi hun havde fået hjernerystelse, og at man skulle være varsom ved hende. Hun 

gik til politistationen den dag. 

Da hun blev tildelt knytnæveslag, havde hun stået oprejst, hun husker ikke, om hun var faldet 

om. T havde ikke slået hende andre steder, men T kunne pludselig ved et spjæt komme til at 

sparke hende. Han tildelte hende knytnæveslag på hendes hoved, mens han holdt hende, hun 

blev ikke grebet i håret. 

Forsvareren foreholdt hendes forklaring til politiet, bilag D-1-1. side 2, første afsnit: 

”Inden Ts venner kom, var hun og T ude på indkøb i Akiki, hvor de købte 20 øl- til deling for 

afhørte og T. 

Afhørte og T begyndte at drikke øllene alene, det var en eftermiddag på tidspunktet.” 

Vidnet husker, at hun havde afgivet en sådan forklaring. Hun og T gik ikke sammen for at 

købe, og de havde ikke købt 20, idet første indkøb var på 10 genstande 

2. afsnit: 

”Lidt senere kom X5 og X4 til adressen, hvor de også medbragte øl- og begyndte at drikke 

med afhørte samt T.” 

Vidnet kom i tanke om, at hun havde afgivet en sådan forklaring. 

4. afsnit, linie:  
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”Da hun gik ind til adressen begyndte hun at få nogle blackouts grundet indtagelse af alko-

hol.” 

Vidnet oplyste, at hun havde afgivet en sådan forklaring. 

Sidste afsnit, 1. linie: 

”Afhørte tog senere ind til sygehuset, hvor hun blev tilset af lægerne og blev indlagt i to dage 

med muligt hjernerystelser.” 

Vidnet kom i tanke om, at hun havde afgivet en sådan forklaring. 

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede supplerende på grønlandsk: Nassuiaatai ilumoorput. Dansk: Hendes for-

klaringer er rigtige. 

 

U3 forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 4: 

Kangerlunnguup silataani Ikerasannguanukaqqaaramik U-p kammalaaterpassui imeqatigaat. 

Tassani U inuppassuarnut nassuerpoq naalliutsitsilluni nuannarinerarlugu. Sparimukariarlutik 

angut utoqqasaajusamut imeriaqqipput. I4 sianerluni aggequsimmat Kangerlunnguamut 1-

mut imeriarput. Tassaneeriarlutik eqqaani illu qorsuugunartumut imeriarput. Tassani U-p 

kammalaatai piariinnaavipput qinngasaajusallugu nammineq pillugu U kamassaarlugu. U 

ajuallalluni animmat isersimasut oqarfigai ajuallatsikkaat, taava arpalluni U ornippaa. 

U angugamiuk assamminik attorlugu piaarinerarpai uppereqqunagillu. U qanoq oqalukkalu-

arnerpoq, kamalerporli taliminillu niaquatigut tigusinnarlugu uppisippaa timaatigullu naqil-

lugu tukkarpaa. Innagasoq niaqukkooriaqattaaraluarpaa, namminerli tukkarteqqikkusunnani 

U-ip timaa malillugu nikittaarpoq.  

U unimmat nikueriarluni I4-nut arpappoq. Sunaaffa isiginnaarsimasut Politiinullu sianereer-

simasut. Oqaraluarpoq U tunniutissanngikkaat, naameerpulli sianereersimanerarlutillu. I4-p 

oqaluussuataaraani Politiit aggerput. Timimi saneraatigut talerpillikkut tukkartartikkami qas-

seriarneraani eqqaamanngilaa, tassani akornusinngilaq.  

I4-kunniiginnariarluni suliartorami U-p nassaarimmani angerlarpoq. U-p paasisimagamiuk 

sulisoq Sømandshjemmemimut alakkaramiuk. Qanga Sømandshjemmemi sulilernerluni 

eqqaamanngilaa. Eqqaamasaminik pisoq una 30. julimi pigunarpoq, ullut taakku eqqaama-

sinnaarpiannginnamigit. Politiit aggermata oqaloqatigigamigit U-mut politiit matuersaatit 

aammatigit U takoqqinngilaa. Nakorsiarsimanngilaq misigigami ajornani anniaateqarnanilu. 

Imerami eqqaamasaqarpoq annerusumik pisunik.  

Illersuisumit apersorneqarluni nangippoq, Sømandshjemmemi eqqiaasuutut sulisarneri aala-

jangersimasuusut ulluinnarni ataasinngornermiit tallimanngornermut. Qassineertarnerluni 

naluaa, immaqa ullaakkut suliartortarpoq. Soraartarnini qassinut eqqaamanngilaa, pisoq 

qanittunnguugaluartoq sygemeldeqqallunilu eqqaamannittariaasia innarleqqagami. Pisoq 

sioqqullugu Ikerasannguaminukannginnerminni ulloq taanna sulisimanngilaq, naluaa qassi-

nut eqqarsaatigineq ajoramiuk.  

Aperineqarluni tukersimaneraani isimmissimaneraaniluunniit akivoq, tukernagu isimmit-

taaannaraani. Eqqaamasaminik allatigut eqqunngilaa.  

Nikeqattaarnerminni Ikerasannguamiit Kangerlunnguamukarpoq, Ikerasannguani sungaar-

tuni isorerlermiissimapput, aamma  utoqqasaami X6-miissimapput, tassanngaanniit Kanger-

lunnguaq […]-mut, tassanngaannit qorsummuunngikkuni tungujortumut, tassanngaannit 

Kangerlunnguaq […]-mukarpoq I4-p inaanut, tassa tassaniippoq marloriarluni. I4-kkunnee-

riarlutik I4-p kammaanut qallunaamut X7-mut kinguliaa nalusani kæmmeritoqarfikup 

eeqqani, taava I4-kkunnut innariartorpoq.  
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Ilisimannittoq nassuiaatigisimasaminik atuffanneqarpoq ilanngussaq D-1-1-imi, qupperneq 

2-mi, titarnertaaq kingulleq: 

”I4- aamma X8-kunneereerluni, killisiugaq allamut festeriarpoq X9-mut – festertillutillu X9 

kunissimallugu.” 

Taama politiinut nassuiaasimanini pillugu ilisimannittoq oqarpoq taamaanngittoq, X9-kun-

nukanngillat  X7-kunnukarput, tassani X9 kunippaa.  

Dansk 

Da de første gang tog til Ikerasannguaq, drak de sammen med Ts mange kammerater uden 

for Kangerlunnguaq. Her erkendte T til mange mennesker, at han kan lide at mishandle. Efter 

at være gået til Spar gik de til en lidt ældre mand for at drikke. Da V4 ringede og inviterede 

dem til drikkelag, tog de til Kangerlunnguaq […] for at drikke. Efter at have været der tog de 

til et vist nok grønt hus, der er i nærheden. Her provokerede Ts kammerater T for sjov vedrø-

rende vidnet for at tirre T. T blev fornærmet og gik ud, og hun sagde til dem, der var der, at 

de havde fornærmet ham, og hun løb hen til T. 

Da hun nåede T, rørte hun ham med sin hånd og sagde, at de sagde disse for sjov, og at han 

ikke skulle tro på dem. Hun forstod ikke, hvad T sagde, men han blev vred og tog hendes 

hoved med sin arm, væltede hende og pressede hendes krop ned og trampede hende. Mens 

hun lå ned, forsøgte han at ramme hende på hendes hoved, men hun flyttede sig efter Ts 

kropstilling for at undgå at få et nyt tramp. 

Da T stoppede, rejste hun sig op og løb hen til V4s bopæl. Det viste sig, at de havde overværet 

episoden, og at de allerede havde ringet til politiet. Hun sagde ellers, at de ikke måtte anmelde 

T, men de sagde nej og sagde, at de allerede havde ringet. Mens V4 talte til hende kom politiet. 

Hun blev ramt af tramp på siden af sin krop, hun ved ikke, hvor mange gange, men hun fik 

ingen skader her. 

Hun blev hos V4, hvorfra hun gik på arbejde, men T fandt hende og så tog hun hjem. T havde 

fundet ud af, at hun var på arbejde, og så kiggede han ind til hende i Sømandshjemmet. Hun 

husker ikke, hvornår hun begyndte at arbejde i Sømandshjemmet. Efter hvad hun kan huske, 

skete denne episode vist nok den 30. juli, idet hun ikke rigtigt kan huske disse dage. Da politiet 

kom og talte med dem, hentede politiet nøglerne hos T, og hun så ikke T igen. Hun havde 

ikke søgt læge, idet hun følte, at der ikke var noget i vejen med hende. Da hun drak, husker 

hun, at der skete noget yderligere. 

Afhørt af forsvareren fortsatte hun, at hun arbejder med rengøring i Sømandshjemmet, og 

hendes arbejdstider er faste i hverdagene fra mandag til fredag. Hun ved ikke, hvad tid hun 

plejede at møde på arbejde, måske gik hun på arbejde om morgenen. Hun husker ikke, hvad 

tid hun plejer at holde fyraften, episoden er ellers sket for nylig og hun var sygemeldt, men 

hendes evne til at huske var skadet. Inden episoden, og inden hun tog til Ikerasannguaq, havde 

hun ikke været på arbejde den dag, hun ved ikke, hvad tid, idet hun ikke plejede at tænke på 

den. 

Adspurgt, om han tildelte hende tramp eller spark, svarede hun, at han ikke gav hende tramp, 

idet han kun tildelte hende spark. Efter hvad hun kan huske, ramte han ikke hende på andre 

steder. 

Mens de var på forskellige steder, gik hun fra Ikerasannguaq til Kangerlunnguaq, og i Ikera-

sannguaq havde de været i den yderste gule blok, og de havde også været hos X6, der er ældre, 

og herfra var de taget til Kangerlunnguaq […], og herfra til enten et grønt eller blåt hus, og 

herfra gik hun til Kangerlunnguaq […], der er V4s bopæl, og hun var der to gange. Efter at 

de havde været hos V4, tog de til V4s kammerat, der er dansker ved navn X7, hvis efternavn 

hun ikke kender, i nærheden af det gamle kæmnerkontor, og så gik hun til V4s bopæl for at 

gå i seng. 
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Vidnet blev foreholdt bilag D-1-1, side 2, sidste afsnit:  

”Efter sit ophold hos V4 og X8, gik afhørte hen til et andet fest hos en X9 – hvor hun under 

festen kyssede med X9.” 

Vedrørende sin forklaring til politiet oplyste vidnet, at det ikke var tilfældet, de var ikke gået 

til X9, men de gik til X7, og det var her, hun kyssede X7. 

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede supplerende på grønlandsk. Kammalaamminut oqarsimaneraagani naal-

liutsitsineq nuannarigini nammineerluni pilersitarivaa. Dansk: Hendes forklaring om, at han 

kan lide at mishandle, var noget, hun selv havde fundet på. 

 

I3 forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 6:  

Uffarfimmi ataasiarluni U-mit isanneqarpoq. Taamani U kamassaqarluni apersuinnaavikkami 

X9-lu atoqatigiissimasutut pasillugit, uffa kuniinnarnikuugini. Uffarnerata nalaani suli aper-

sorpoq kamaammerluni isappaa. U-p qisuariaatai sakkortusimapput, ilaatigut soriarsinnaajun-

naarlugu aneeqqussanagu naalagarsiortittarpaa, susinnaanani sikiinnartariaqartarluni ma-

leruutiinnarsimavoq. 

Illersuisumit apersorneqarluni nangippoq, qanga pinersoq eqqaamanngilaa, pisulli 4-p 

kingorna taanna pivoq. U-p ullut 2-3-t apersuinnaavissimavaa. I4-kunni sinikkami ullut mar-

luugunarput. Tassani ullut pingasut iluani U kamaqqalluni apersuinnaavinnerani allamik 

iliuusissaqannginnami maleruutiinnaavissimavoq. Ulluni taakkunani suligunanngilaq, 

aamma U-p oqarfigigaluarpaa tatigisinnaannginnamiuk sulequnagu oqaluullugulu fabrikki-

mut allatsikkiartoqatigissagaani ulluni taakkunani. Pisiniaqqungaagani pisiniartarpoq, 

taamaattumik marlorianngikkuni ataasiarluni pisiniarsimavoq.  

Eqqartuussisumit aperineqarluni nangippoq, U-p X9-lu kunikkamik takunngikkaatik, kisianni  

X9 arnaatigigunakkaminut unneqqarilluni oqaluttuarmat taanna I4 U-mut oqaluttuarsimavoq.   

Dansk: 

Hun blev tildelt en lussing i badeværelset af T. Dengang havde T indestængt vrede og blev 

ved med at spørge hende, idet han mistænkte hende at have plejet samleje med X9, idet hun 

kun havde kysset ham. Mens hun var i bad, blev han ved med at spørge, og da han blev vred, 

tildelte han hende en lussing. Ts reaktioner kan være grove, og nogle gange plejede han at 

forbyde hende at gå ud og lader hende efterkomme hans ordrer, således at hun ikke kunne 

gøre noget og hun plejede at holde hovedet nedbøjet og adlyde ham. 

Afhørt af forsvareren fortsatte hun, at hun ikke husker, hvornår det skete, men senere efter 

forhold 4 skete dette. T var blevet ved med at spørge hende i 2-3 dage. Hun overnattede hos 

V4 vist nok i to dage. I løbet af de tre dage var T vred og blev ved med at spørge, og da hun 

ikke kunne gøre andet, havde hun bare adlydt ham. Hun var vist nok ikke på arbejde i disse 

dage, og T sagde ellers til hende, da han ikke havde tillid til hende, skal hun ikke arbejde, og 

han talte også til hende, at hun skulle følges med ham til fabrikken for at blive skrevet op. Når 

han bad hende om at købe ind, plejede hun at gøre det, hvorfor hun var gået på indkøb enten 

to gange eller en gang. 

Adspurgt af kredsdommeren fortsatte hun, at T ikke havde set hende kysse X9, men da X9 

loyalt fortalte sin kæreste om det, havde hans kæreste fortalt det til T. 

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede supplerende på grønlandsk:  
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Aningami uffarfimmiit isanngilaa aamma susinnaajunnaartinnikuunngilaa kiisalu ”taamaali-

orit” taama pissuseqarfiginikuunngilaa, naluaa sooq taama oqarnersoq mattunnerartillunilu. 

I3 mobiilini nassarlugu anisarpoq, suliartortarpoq aamma pisiniarfiliartarpoq.  

Dansk:   

Da han gik ud fra badeværelset, gav han hende ikke en lussing, og han har aldrig frihedsbe-

røvet hende samt ”gør det nu”, idet han ikke havde opført sig sådan over for hende, så han 

ved ikke, hvorfor hun sagde det, og at hun var blevet låst inde. V3 plejede at have sin mobil-

telefon med, når hun går ud, hun plejede at gå på arbejde og foretager indkøb i butikkerne. 

 

I3 forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 7:  

Aperineqarluni sooq pinngitsaalisaasimasutut misigisimanerluni akivoq, aallaqqaammut aa-

ppariikkamik U akueraa atoqatigileramiuk, kisianni sakkortoorujummik pivaa aallaat aanaar-

tittuinnanngorlugu, aamma oqaluukkaluarlugu tusaajumanngittoq pinngitsaaliinertut misigi-

sassaagami.  

Iikkamut qisuariartissinnaajunnaarlugu aalajangerlugu talitsissinnarlugu sakkortuumik usum-

minik itikkoorpaa assut annernartumik. Taamaaleriarluni innartissinnarlugu atoqatigeriarlugu 

uninut tarnut tigoriataarpaa. Arsaaraluarpaa oqaluullugu sooq aamma atussagaa uffa atorneq 

ajorlugu. Arsaaqqimmanili tigoriaraluarpaa, kisianni sakiaatigut naqippaa nikissinnaajnaar-

sillugu, taava usuup puuanik poorsinnarlugu itianut mangorujuppaa atoqatigalugulu. Taanna 

tarnut aamma sanimut sammitillugu kingaattunnguamik nusummagu anniarnermut qiasinnaa-

simanngilarluunniit. Tarnut peeriarlugu utsuanut manguppaa itikkoorlugulu. Taava tulliia-

tigut illuttut tigoriarlugu angeqquaa naalakkerlugu peersani iissagaa, allatut ajornartumik 

taama isiorpoq. Aamma taama apereqqimmat apeqqutaa eqqaamanngilaa. Nusunnerata nal-

aani kuuttoqarmat oqarfigigaluarpaa aakkunarluni, susoqanngilarli. U oqaluukkaluarpaa sak-

kortuallaarneralugu taamatorsuunngittorlu pissangaani. 

Unikkamik uffarfimmut allarteriartorami takuaa siniffik aagasattoq. Ammukaramik eqqaa-

manngilaa tassani susoqarpiarnersoq. Qasugaluarluni innariartoraluaraangat suaartartarpaa 

ammukaqqusarlugu naameertarlugu inimeqatigeeqqaaqqulluni, oqaluuttaraluarpaa aqangu 

suliartorniarluni.  

Isumaqatigiinngillat deodorant atorneqassasoq, aamma arsaaraluarpaa atorneq ajoramikku. 

Asakkiartoreerami kingorna iggavimmukarput. Pisoq unnukkut pimmat ullut marluk qaangi-

ummata nalunaarutigaa Qaammaavimmi oqaloqatiginnikkami qisuariartitaalluni politeqarfi-

liartitaagami.  Sooq killissaminik qaangiiffigitikkami utaqqisimanerluni aperineqarluni 

akivoq, U ersigigamiuk U-p nalunnginnamiuk ersigigini.  

Qaammaaviup malinnaafigisimavaa suli U naapinnagu, ernumagilermanni politeqarfili-

aqqunikuuaat. Deodorant usuup puuanik pooqqasoq atorneqareermat siniffiup eqqaani nerri-

veeqqamut ilineqarpoq, amusinnarlugu usuup puua eqqaavimmut igissimarpasippaa, eqqaa-

masaminik taamaappoq. Taakku sumiissasoq politiinut tamaasa eqqaagaluarpai. Siullermik 

X10 aappaalu isersimasimagaluarput, animmatali pisup nalaani U-lu kisimiipput. 

Illersuisumit apersorneqarluni nangippoq, Qaammaavimmi taamani tallimanngornikkut 

oqaloqateqarami ulloq taanna sulivoq, missiliorlugu nal. 13 imaluunniit nal. 14 oqaloqatigin-

nippoq. Isumaqatigiissutigereersimasani malillugu oqaloqatiginnittarpoq nuunuutini pillugu 

aallartinnikuugami. Nuunuutini tunniunnikuuaa meerarsianngortillugu imminut nuunuutinilu 

suliarinissartik pillugu, taamaattumik Qaammaavittalernikuuvoq.  

Unnerluussut malillugu pisoq ullaakkut pisoq ilumuunngilaq, tassa unukkut unnuamiluunniit 

pimmat. Pisoq sioqqullugu eqqaamanngilaa sunerlutik. Unnukkut aattaat X10 aappaalu iser-

mata imerput. X10-kut aappaalu qassinut isernersut eqqaamanngilaa. Tassani U-p oqaluuppaa 
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imeqqunagu nuannarinnginnamiunngooq, isersimasutik U-lu siulliullutik imerlutik aallartip-

put. Nammineq marluinnaat imerpai, eqqaamanngilaa sorliit imernerlugit. Pingasunngornik-

kuusimassooq X10-kut isermata ullut marluk qaangiummata suliartorami, tallimanngornermi 

sulivoq. 

Qaammatit pingasut missaanni U aapparisimavaa. Atoqatigiittarnerat nuannersimavoq ajort-

arnatillu, ullorli taanna sakkortusimavoq allaanerujussuulluni. Suli uninut tarnut allatut ator-

neqanngittoq U-p ineqummani inersimavoq tarnut uttuaniinnerani, tulleriinnerilu qularu-

tinngilai. U-p assani tamaat utsuanut mangunniarsarisimavaa, manngutivinngilaali assassui 

angigamik tamarmi isersinnaangilaq, annernarsimavoq naalliunnarlunilu. Aamma Qaammaa-

vimmeereerami U-lu atoqatigeeqqinnikuunngillat.  

Anniaateqarsimanerminut taarsiiffigitinnissani kissaatigivaa, aamma pinngitsaaliisimasutut 

pisuutinneqassappat mitagaarnermut taarsiinissaa kissaatigaa. Isertitatigut an-

naasaqarsimavoq, kisianni politiinut piumasaqaat akissarsialluunniit allagartaat tunniussi-

manngilaa. Ilaatigut fladskærm aamma matut U-p tilluarnikuuai, issiavik listillu aseror-

nikuuai, nerrivik tillunnikuua putugajallugu, ingalaaq matorlullugu ingalaartaa aseror-

nikuuaa, aamma iserniarsarinikuusimagaluarpoq igalaap listitaa aserorlugu.  

Ovnip aamma matup tigummivii, igalaaq silarleq aserorpaa matullu tilluarnera suli aaqqin-

neqanngillat. Tamakku pillugit kommunemut allagaqarnikuuvoq, akineqarlunili akiligassat 

imminut tussasut eqqartuussivikkoorsinnaasullu, sulili regningimik tigusaqanngilaq. Pisunut 

tunngappata akilissagunigillu taarserneqarnissaat kissaatigaa.  

Dansk: 

Adspurgt hvorfor hun havde følt sig voldtaget, svarede hun, at hun i starten accepterede T, da 

de begyndte samlejet, idet hun er kæreste med ham, men han var meget grov, således at hun 

var begyndt at bløde, og hun talte ellers til ham, men han ville ikke høre efter, og det føles 

derfor som voldtægt. 

Han havde presset hende op mod væggen, således at hun ikke kunne røre sig, og han førte 

meget kraftigt sit kønslem op i hendes anus, og det gjorde meget ondt. Efter at have gjort det 

lagde han hende ned og efter at have plejet samleje med hende, tog han pludselig en deodo-

rant. Hun fratog ham ellers den og talte til ham, hvorfor han skulle bruge den, idet han plejede 

ikke at bruge den.  

Da han på ny fratog hende den, pressede han hende ned omkring brystregionen, således at 

hun ikke kunne røre sig, satte kondom på den og førte den ind i hendes anus og plejede samleje 

med hende. Denne deodorant havde han vendt til siden og førte den langsomt ud, og det gjorde 

så ondt, at hun ikke engang kunne græde. 

Efter at have fået deodoranten ud, førte han den ind i hendes kønsdele, mens han plejede analt 

samleje med hende. Så tog han i hendes begge tindinger og sagde, at hun skulle sige ja til at 

sluge hans sperm, og det var hun nødsaget til at gøre. Da han på ny spurgte hende igen, husker 

han ikke hans spørgsmål. Da han trak den ud kunne hun føle, at der løb noget ud, så hun sagde 

ellers til ham, at hun vist nok blødte, men der skete ikke noget. Hun sagde ellers flere gange 

til T, at han var for grov, og at han ikke måtte behandle hende så groft.  

Da de stoppede, gik hun ud til badeværelset for at tørre sig, og hun så, at sengen var blodig. 

Da de gik nedenunder, husker hun ikke, hvad der skete der. Når hun er træt og går op for at 

gå i seng, plejede han at råbe til hende, at hun skulle komme nedenunder, hvor hun plejede at 

svare ham nej, men han ville have hende til at drikke sammen med ham, og hun plejede ellers 

at sige, at hun skulle på arbejde dagen efter. 

De havde ikke aftalt, at han skulle benytte en deodorant, og hun fratog ham den ellers, idet de 

ikke plejede at bruge den. Efter at hun havde vasket sig, gik de ud til køkkenet. Episoden 

skete om aftenen, og hun anmeldte det 2 dage efter. Da hun var til samtale i Qaammaavik, 
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blev hun pålagt at reagere og blev sendt til politistationen. Adspurgt hvorfor hun havde ventet, 

når hendes grænser var blevet overskredet, svarede hun, at hun var bange for T, og T ved, at 

hun var bange for ham. 

Qaammaavik havde fulgt hende, inden hun mødte T, idet de var blevet bekymrede, og derfor 

havde de pålagt hende at gå til politistationen. Efter deodoranten med kondom var blevet 

brugt, blev deodoranten lagt på natbordet ved siden af sengen, og han havde vist nok trukket 

kondomet af og smidt det i skraldespanden, sådan skete det efter hendes hukommelse. Disse 

havde hun nævnt til politiet. Først har X10 og hendes samlever ellers været til stede, og da de 

gik og omkring tidspunktet for episoden, var hun og T alene. 

Afhørt af forsvareren fortsatte hun, at hun dengang om fredagen talte med nogen i Qaammaa-

vik, og den dag var hun på arbejde, og omkring kl. 13 eller 14 havde hun samtale med nogen. 

Hun går til samtaler efter fastlagt aftale, og hun var startet med at gå til samtaler af hensyn til 

sit yngste barn. Hun havde afleveret sit yngste barn til plejeforældre, fordi hun ønskede at 

bearbejde sig selv og sit yngste barn, og det var derfor, at hun var begyndt at gå til Qaammaa-

vik. 

Efter anklageskriftet skulle episoden være sket om morgenen, men dette er ikke korrekt, idet 

episoden skete om aftenen eller om natten. Forud for episoden husker hun ikke, hvad de la-

vede. Først om aftenen, da X10 og hendes samlever kom ind, drak de. Hun husker ikke, hvad 

tid X10 og hendes samlever kom til. Her talte T til hende, at hun ikke måtte drikke, idet han 

ikke kunne lide det, idet deres gæster og T begyndte som de første at drikke. Hun drak selv 

kun 2, hun husker ikke, hvad hun drak. Det må have været onsdag, da X10 og hendes samlever 

kom ind, idet hun gik på arbejde 2 dage efter, idet hun var på arbejde om fredagen. 

Hun levede sammen med T i ca. 3 måneder. De havde et godt sexliv, og de havde det godt, 

men denne dag havde været meget hård og var meget anderledes. Inden deodoranten blev 

brugt, havde T sagt til hende, at hun skal have orgasme, mens deodoranten var inde i hendes 

kønsdele, og hun fik orgasme, og rækkefølgen er hun ikke i tvivl om. T havde forsøgt at få 

hele sin hånd ind i hendes vagina, men det gjorde han ikke helt, idet han har store hænder, 

kunne hele hånden ikke føres ind, men det havde gjort ondt og var meget ubehageligt. Og 

efter at hun havde været i Qaammaavik, havde hun og T ikke haft samleje med hinanden. 

Hun ønsker erstatning for svie og smerte, og hvis han kendes skyldig i voldtægt, ønsker hun 

at få tilkendt tortgodtgørelse. Hun har mistet indtjening, men hun har ikke indleveret krav 

eller dokumentation for indtjening til politiet. T har blandt andet slået med knyttet hånd på en 

fladskærm og døre, og han har ødelagt en stol og lister, og han har slået flere gange med 

knyttet hånd på bordet, således at der næsten blev et hul på det, og da han smækkede med 

døren, havde han knust dørruden, og han havde forsøgt at komme ind ved at ødelægge vin-

dueslisten. 

Ovnens og dørens håndtag og det yderste vinduesglas havde han ødelagt, og hans slag mod 

døren er endnu ikke repareret. Hun har skrevet til kommunen vedrørende disse, men hun har 

fået svar om, at regningen for disse skal hun have ansvaret for, og at dette kan ende i kreds-

retten, men hun har endnu ikke fået nogen regning. Hvis dette er i forbindelse med episoderne, 

og hvis hun skulle betale, ønsker hun at få erstatning. 

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede supplerende på grønlandsk: 

Ataasinngornermiit I3 soraarmalli ilagisarpaa pingasunngornermili mattunneqarsimasutut 

tunniuppaa. Atoqatigiinnermi sakkortuumik pisoqarneq ajorpoq. Uffarfimmiit I3 sinittarfili-
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armat sinipput. Tarnut sanimut samminerangaa assut eqqarsaatigaa, assit malillugit taamaas-

sappat sanimut samminiaruni usuup puua sequmitussaavoq. Eqqunngilaq sanimut samminer-

armagu, taannami sanimut samminiaruni pinngittoorani immaqa peerneqarsimasinnaanngik-

kaluarpoq. I3-p eqqaamanngilaa imigassartorsimalluni, piffinni taakkunani imertajoor-

nikuupput. Oqarfiginngilaa inequllugu, aamma dedorant utsuanut mangunneqanngilaq, ataa-

siaannaq itianut atorneqarpoq. I3 anniarnerarmat unippoq.  

Dansk: 

Siden mandag, da V3 holdt fyraften, har han været sammen med hende, men om onsdagen 

anmeldte hun ham for at have holdt hende indespærret. Når de har samleje, plejer der ikke at 

ske noget groft. Da V3 gik til soveværelset fra badeværelset, sov de. Deodoranten, der var 

vendt på tværs, tænker han meget på, og efter billederne, såfremt den var vendt på tværs, ville 

kondomet være bristet. Det er ikke rigtigt, at deodoranten var vendt på tværs, og hvis den var 

vendt på tværs, ville den måske ikke kunne tages ud. V3 husker ikke at have drukket spiritus, 

ved disse episoder plejede de at drikke. Han har ikke sagt til hende, at hun skal have orgasme, 

og deodoranten var ikke blevet ført ind i hendes kønsdele, idet den kun var blevet brugt kun 

én gang i hendes endetarm. Da V3 sagde, at hun havde smerter, stoppede han. 

 

[…] 

 

I4 forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 4: 

Aqqusernup naalernerani sangoriaata nalaani inigisami tungaanit pisoq takuaa. Imannarujuk 

takusaqanngilaq. U tungujortuniik tuaviorluni anivoq I3-p taskia nassarlugu. I3-p malikkaa 

takuaa, taava sanguriap nalaatigut takuaa I3-p U tuiatigut attorlugu sangutikkaa imminut qi-

viartillugu. Oqaluuppasipput, taava I3-p U ajappaa sakiaatigut, kinguniinnaa U-p I3 ajak-

kaarlu marluullutik tarripput.  

Pujortariarami politiinut X8 sianerpoq. X8-p mobiili imminut tunniummagu politiit oqaluuk-

kai U-p ajakkaalu tarripput. Silamut pujortariarami kinguniinnaa I3 arpalluni tungaanukarpoq 

uppissimarpasilluni atisai sioraannaallutik. I3 eqqaanut pisorlu Politiit takkupput. 

Nakuusertoqarnera takunngilaa. I3 takkukkami oqaaseqarnani qiavoq anniarnerarluni, oqar-

figaa politiit takkutilernerarlugit. I3 oqaluttuanngilaq sutissimanerluni. 

Illersuisumit apersorneqarluni nangippoq pisoq tallimanngornermi pisoq, ulluali eqqaa-

manngilaa. Seqineq kaaviinnarpoq unnukkut qulip eqqaaniugunartoq Augustip naalernerani-

ugunartoq. Pisoq sioqqullugu ataasitorujoorpoq panini angajoqqaamini tukkusoq, aattaat aal-

lartillutik.  

Ataaseq ammaraat I3-kut nassarlutik takkupput arlallit ilangalugit, U ilanngullugu angutit si-

samaallutik. Nalunaaquttap akunnerata affaa ingerlasoq illup iluani pujortarneq ajortut pik-

kunaagigunarlugit anipput akinnguanut tungujortumukarlutik. Tassanngaanniit I3 taskilisaar-

luni anisoq takuaa. 15 minutsit missaat qaangiuttoq sivikittumik taqqamaniipput. Pujortarni-

arluni imusilluni igalaajaqqakkut takusani takugamigit.  

I3-p kiinaani ajoqusernernik takusaqanngilaq, taamaalllaat atisaani sioqqat. Tarrimmata nil-

liarpaluttoqarneranik tusaasaqanngilaq.  

Dansk: 

Ved enden af vejen ved svinget så hun hændelsen. Hun så ikke så meget. T skyndte sig ud af 

et blåt hus, og han medbragte V3s taske. Hun så, at V3 fulgte efter ham, og ved vejsvinget så 

hun, at V3 satte sin hånd på Ts skulder og fik ham vendt imod sig. De så ud til, at de talte 

sammen, og så skubbede V3 T på hans brystkasse, og senere så hun T skubbe V3, hvorefter 

de begge to kom ud af syne. 
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Da hun gik ud for at ryge, ringede X8 til politiet. Da X8 rakte hende mobiltelefonen, tog hun 

den, og mens hun talte med politiet, skubbede T hende og de kom ud af syne. Da hun gik ud 

for at ryge og lang tid efter løb V3 hen imod hende, og hun så ud til, at hun var faldet, idet 

hendes tøj var fulde af sand. Da V3 nåede hen til hende, kom politiet. Hun har ikke set volds-

udøvelsen. Da V3 kom hen til hende, sagde hun ikke noget, men hun græd og sagde, at hun 

havde smerter, og hun sagde til hende, at politiet var på vej. V3 fortalte ikke, hvad der var 

sket. 

Afhørt af forsvareren fortsatte hun, at episoden skete på en fredag, men hun husker ikke da-

toen. Der var midnatssol, og episoden skete om aftenen omkring kl. 22, og det var vist nok 

ved slutningen af august. Inden episoden drak hun øl, idet hendes datter skulle overnatte hos 

vidnets forældre, og de var lige startet med at drikke. 

Da de åbnede det første øl, kom V3 og de andre ind medbringende øller, og de var sammen 

med flere personer, T medregnet var der 4 mænd. Efter ca. ½ times tid, og da de vist nok ikke 

rigtigt kunne lide, at man ikke ryger inde i huset, gik de ud for at gå til det blå hus overfor 

dem. Hun så V3 komme ud derfra medbringende en taske. Ca. 15 minutter efter, idet de var 

der i kort tid. Hun var ved at lave en cigaret, da hun så det, hun så. 

Hun havde ikke set skader i V3s ansigt, kun sand på hendes tøj. Da de kom ud af syne, hørte 

hun ikke nogen skrig. 

 

[…] 

 

Vidnets forklaring gav tiltalte anledning til supplerende forklaring på grønlandsk: 

Aattaat tusarpaa I3-p ajassimagaani oqaatiginikuunngimmagit nammineq iliuutsini, I3-p 

oqaasiinut assigupput eqqaamasaqannginnami.  

Dansk: 

Det er første gang, han hørte, at V3 skulle have skubbet til ham, idet hun ikke sagt noget om, 

hvad hun havde gjort. Det ligner V3s forklaring, idet han selv ikke huskede noget. 

 

[…] 

 

I5 forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 4: 

Siullermik qimmilerilluni anillakkami takuaa I3 aamma U illu tungujortumiik anisut. I3 oqa-

luppoq qimaqqulluni orneqqunani, U-p malippaa oqaluuppaluppaalu, oqaasiili tusanngilai, 

kisianni tusaasinnaavaa isumaqatigiinngippaluttut. Kangerlunnguup avataatungiani U-p I3 

uppisimmagu takuaa 3-4-riarluni I3 qitiatigut naavatigullu isimittaraa. Takusaminik ti-

maatigut marloriarlugu tilluppaa. Iluamik isiginngilai qimmilerinini pillugu, qiviarnermininili 

pingasoriarluni isimmippaa marloriarlugulu tillullugu.  

I3 soorunami anniarami nilliavoq qiallunilu. Qimmilereerami politiit utaqqivai takun-

nittuunissani ilimagigamiuk. Soorunami I3 toqqissimanngittorujuk ilagaat. U pisup kingorna 

ingerlareersimavoq.  Qimmilereerluni ammukarami I4-kut eqqaanukarami I3 

taakaneereerpoq, naluaa U sumukarsimassanersoq. Nammineq amaanngilaq. Ullua eqqama-

vinngilaa, taamanili fabrikkimi unnuarsiortussaagami innarsimanngilaq.  

Qimminiit inissisimaffimminiit pisoqarfimmut ungasimmat meeterilersorsinnaanngilaa, ta-

kusinnaavaali ilisarisinnaallugillu. U ulloq taanna najulereersut aattaat takuaa, tassa atisaa-

tigut nipaatigullu U-usoq ilisarivaa, illumiit animmata takusinnaagamiuk taannaasoq, aamma 

I3 ilisaralugu takuaa.  

Illersuisumiit apersorneqarluni nangippoq, U atisaatigut timaatigullu ilisaralugu. Taamani 

nammineq suliartortussaagaluarpoq unnukkut isikkanernut. Suliartornissani sioqqullugu 
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qassinut takusaqarnerluni eqqaamanngilaa. Anisut takugamigit I3 siulliuvoq. I3-p tummeqqat 

naalerai U anivoq. Immaqa 3 meeterinik imminnut ungasipput. Iluamik takusinnaanngilaa I3-

p tununngallugu innagagami. Qularinngilaa kina siulliulluni aninersoq.  

Inunnik allanik eqqaani takusaqanngilaq. I4 nammineq illuminiit silamut anillappoq pisup 

nalaani U-p I3 tukkaleraa.   

Dansk: 

Hun var gået ud for at fodre hundene, da hun så V3 og T komme ud fra et blåt hus. V3 talte, 

at han skulle gå væk, og at han ikke skulle komme hen til hende, T fulgte efter hende og talte 

til hende, men hun hørte ikke, hvad han sagde, men hun kunne høre, at de var uenige. Uden 

for Kangerlunnguaq væltede T V3 og herefter sparkede han V3 3-4 gange på midje og på 

hendes mave. Hun så også, at han tildelte hende 2 knytnæveslag på hendes krop. Hun kiggede 

ikke rigtigt på dem, idet hun fodrede hundene, men da hun kiggede hen imod dem, så hun, at 

han sparkede hende 3 gange og tildelte hende 2 knytnæveslag. 

Selvfølgelig skreg V3 af smerter og hun græd. Efter at hun var blevet færdig med hundene, 

ventede hun på politiet, idet hun regnede med, at hun ville være øjenvidne. Selvfølgelig var 

de sammen med V3, der var meget utryg. T var gået efter episoden. Efter at hun var blevet 

færdig med hundene, gik hun hen imod V4s bopæl, hvor V3 var uden for, og hun ved ikke, 

hvor T var gået hen. Hun var selv ikke fuld. Hun husker ikke datoen, men dengang skulle hun 

arbejde om natten, hvorfor hun ikke var gået i seng. 

Fra hundene til det sted, hvor der skete noget, var langt, hvorfor hun ikke kan sige, hvor mange 

meter der var tale om, men hun kunne se og genkende personerne. Efter de var begyndt at 

komme sammen, var det første gang, hun så T, og hun kunne genkende T på hans tøj og 

stemme, idet hun så ham, da de gik ud af huset, og hun så også V3, som hun genkendte. 

Afhørt af forsvareren fortsatte hun, at hun genkendte T på hans tøj og krop. Dengang skulle 

hun ellers på arbejde om aftenen kl. 23. Inden hun skulle på arbejde, husker hun ikke, hvad 

tid hun så dem. Da hun så dem gå ud, var V3, der gik ud først. V3 var ved at nå enden af 

trappen nedad, da T gik ud. Afstanden imellem dem var ca. 3 meter. Hun kunne ikke rigtigt 

se noget, idet V3 lå ned med ryggen mod hende. Hun er sikker på, hvem der gik ud som den 

første. 

Hun så ingen andre personer i nærheden. V4 gik ud fra sit hus omkring tidspunktet for episo-

den, hvor T begyndte at tildele V3 tramp. 

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede supplerende på grønlandsk: 

I4 nilliasumik tusaasaqarsimanngilaq, I5-li tusaasaqarsimavoq. Sooq pisup nalaani I4 

anisimaguni tusaasaqarsimanngila. I3-mut tunngatillugu siulliulluni aninerarpaa, siulliuni 

nassuiaasup kingulliuneraraa.  

Dansk:  V4 har ikke hørt nogen skrige, men V5 havde hørt noget. Hvorfor havde V4 ikke hørt 

noget, når hun kom ud omkring tidspunktet for episoden. Med hensyn til V3, sagde vidnet, at 

hun gik ud som den første, mens det første vidne sagde, at hun gik ud som den sidste. 

 

[…] 

 

I1 forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 1:  

Anilersut oqarami X2 kujattarnerarlugu U-p nakuuserfigalugu aallartikkami kiinatigut tillu-

arpaa, eqqaamanngilaa qasseriarneraani arlaqalaarpulli, tilluaannarpaa anillunilu. Iser-
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simaqatigeqqaarpai Niels Egedesvej […]-mi X2-p inaani pisoq sioqqullugu, meeqqallu tas-

saniikkallarnikuugamik. Meeqqat tukkummata unnerluutigineqartoq X2-lu imerniartarfim-

miit tassunga ilagisimavai. Amaangaatsiarpoq silaqarlunili. U aamma amaangaatsiarpoq, 

naluaali silaqarnersoq. 

Aallaqqaammut paarlerni pisinnarluni inimut pivoq. Paarlerniilluni saassunneqarpoq, silami-

unngittoq. Tilluarneqarami toquaranngilaq, uppeqqavorli inimi natermi. Tassani aamma toq-

qisaarpaa niaquatigut sorlikkuunerpoq. Taamani iterpoq kiinnani sussaanngittoq, aamma na-

korsiarpoq. 

Illersuisumit apersorneqarluni nangippoq, X2-mukannginnermini N. Egedesvej […]-mi fe-

sterpoq, taava imerniartarfimmut ornippai. Naapinnerlugit orninnerlugilluunnit eqqaa-

manngilaa, imerniartarfimmili naapippai. X2-mik kinguliaqarpoq. Taamani nammineq anger-

larsimaffeqanngilaq, tassaniikkallarsimappulli meeqqallu X2 U-ni najugaqarmat. X2 taamani 

inatsisitigut suli nuliarivaa, U-li angutaatigeqqammerpaa.  

Illoqarfiliarami taakku naapikkamigit aallaqqaammut Nanup eqqaani kamaatileraluarput, 

saammaramik N. Egedesvej […]-mukarput. Eqaamasaminik ilageqqugunarpoq imeqatige-

rusullugit. X2 ilanngullugu pingasuinnaapput. X2 U-lu qaaqqugamigit naluaa suna siunerta-

rinerlugu. X2-lu unnuup ingerlanerani oqqatilersimanngillat, unatartikkamili X2 inerterivoq. 

Nammineq U X2-lu annersanngilai.  

Kiinnamigut ajoquserami nakorsiarami sapaatip akunnera suleqqusaanngilaq. Pisup kingorna 

sineriarluni iterami nakorsiarpoq, eqqaamasaminik taama tulleriipput. Nakorsap misissuisi-

manerani ullut marluk 2-3 qaangiuttut nakorsiarsimavoq. Ulloq 11. oktober pisoqarpoq, taava 

ulloq 14. oktober nakorsiarluni. Eqqaamasaminik nakorsiarpoq pisup aqanguni, aamma ullup 

pingajuanni nakorsiaqqippoq weekendiujunnaarmat ataasinngornermi. Weekendimi pisup 

kingorna imeqqinngilaq, ulluni taakkunani imeqqikkunnanngilaq, eqqaamanngilaali.  

Kiinaa pullarujussuarsimavoq isai illuttut mamiussallutik, eqqaamanngilaali isini tamarmik 

taamaassimanersut, kilersimanerlunilu eqqaamanngilaa. Naluaa sooq sapaatip akunnera ata-

aseq sulinngiffeqartitaasimanerluni, kiinali tamarmi pullassimavoq. Timimigut anniaateqarsi-

manngilaq.  

Kissaatigivaa anniaateqarsimanerminut taarsiiffigitinnissani. Majoriami taamani pedelimut 

ikiortaasimavoq revalidering atorlugu, pisumullu atatillugu nalunaaquttap akunneri 40-t an-

naavai. Kommunemi akissarsiaata allagartaa pigisimassavaat, kisianni taanna politiinut up-

pernarsaatitut tunniunnikuunngilaa. Pigisaanik aseruisoqanngilaq.  

Dansk: 

Da de var ved at gå ud, sagde han, at han plejede at have samleje med X2, hvorefter T be-

gyndte at øve vold mod ham ved at tildele ham knytnæveslag i ansigtet, han husker ikke, hvor 

mange gange, men disse var lidt flere, han tildelte ham kun knytnæveslag og gik ud. Han var 

inde sammen med dem på Niels Egedesvej […] i X2s bopæl, hvor episoden skete, idet han 

og børnene midlertidigt havde boet der. Da børnene skulle overnatte hos andre, var han sam-

men med tiltalte og X2 gået dertil fra værtshuset. Han var ret meget spirituspåvirket, men han 

havde ikke fået blackout. T var også ret meget fuld, men han ved ikke, om han havde fået 

blackout. 

Først var han i entreen og så gik han ind i stuen. Han blev angrebet, mens han var ude i entreen 

og ikke udenfor. Da han blev tildelt knytnæveslag, blev han ikke slået bevidstløs, men han lå 

på gulvet inde i stuen. Her blev han også tildelt slag i hovedet, hvor ved han ikke. Da han 

vågnede og hans ansigt var meget forslået, gik han til lægen. 

Afhørt af forsvareren fortsatte han, inden han gik til X2s bopæl, holdt han fest på N. Egedesvej 

[…], og så fulgte han efter dem til værtshuset. Han husker ikke, om han mødte dem eller gik 

hen til dem, men han mødte dem i værtshuset. X2 hedder […] til efternavn. Dengang var han 
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uden fast bopæl, men han og børnene havde midlertidigt boet der, idet X2 boede hos T. Han 

var stadigvæk gift med X2 i henhold til loven, og X2 var lige blevet kæreste med T. 

Da han gik ud i byen, og da han mødte dem uden for Nanoq, begyndte de ellers at slås, men 

de faldt til ro og gik til N. Egedesvej […]. Efter hvad han kan huske, bad han dem om at gå 

med ham, idet han ønskede at drikke sammen med dem. X2 inclusive var de kun tre. Da han 

inviterede X2 og T, ved han ikke i hvilken hensigt han gjorde det. Han og X2 var ikke begyndt 

at skændes i løbet af aftenen, men da han blev tæsket, talte X2 til dem om at stoppe. Han 

havde ikke selv øvet vold mod T og X2. 

Da han havde skader i ansigtet, og da han søgte læge, måtte han ikke arbejde i en uge. Efter 

episoden og efter at have sovet, gik han til læge, rækkefølgen er sådan som han husker det. 

Lægens undersøgelse skete 2-3 dage efter episoden. Episoden skete den 11. oktober, og så 

søgte han læge den 14. oktober. Efter hvad han kan huske, søgte han læge dagen efter episo-

den, og han gik også til lægen på 3. dagen efter hændelsen, efter weekenden om mandagen. I 

weekenden efter episoden drak han ikke igen, han drak vist nok ikke igen i disse dage, men 

han husker det ikke. 

Hans ansigt var meget hævet, og hans begge øjne var næsten lukkede, men han husker ikke, 

om hans begge øjne var sådan, og han husker ikke, om han havde rifter. Han ved ikke, hvorfor 

han ikke måtte arbejde i en uge, men hele hans ansigt var hævet. Han har ingen smerter i sin 

krop. Han ønsker at få tilkendt erstatning for svie og smerte. Dengang var han gennem reva-

lidering pedelmedhjælper i Majoriaq, og på grund af episoden hade han mistet 40 timer. Kom-

munen må have hans lønseddel, men han har ikke indleveret den som dokumentation til poli-

tiet. Der er ikke sket skader på hans ejendele. 

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede supplerende på grønlandsk:  

Oqaaseqanngilaq X2 kujattarsimanerarlugu. X2 I1-lu siulliullutik aallartipput inimiillutik, 

gangimiunngittoq. Imerniartarfimmut malinnaagami kisimiippoq. X2 I1-lu Tulukkameeriar-

lutik kamaammata Nanumiittoq kalerrisimagaatik alakkarpaat.  

Dansk: 

Pågældende havde ikke sagt, at han plejede at pleje samleje med X2. X2 og V1 startede som 

de første inde i stuen og ikke i gangen. Da han gik til værtshuset til de andre, var han alene. 

X2 og V1 havde været i Tulugaq, og da de sloges, havde de fået at vide, at han var i Nanoq, 

og derfor gik de dertil for at se til ham. 

 

** 

 

[…] 

 

Domsafsigelse aftalt til kl. 10.00 den 8. oktober 2021. 
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