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Nalunaarutigineqarpoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit ulloq 24. juli 2020 suliami suli-

areqqitassanngortitami 

 

Sul.nr. K 076/20 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

 

U1 

Inuusoq ulloq […] 1998 

(autoriseret forsvarer, cand. jur. Thomas Wiemann) 

 

aamma 

 

U2 

Inuusoq ulloq 14. oktober 1999 

(Advokat Jens Paulsen) 

 

Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfia siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq ulloq 3. april 

2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. KS-QAA-1003-2018).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq suliami pisimasoq 1-mi eqqartuussiso-

qarfimmut unnerluutigineqarneratut eqqartuussisoqarnissaanik aamma suliami pisimasoq 2-

mi pisuunermik apeqqummi atuuttussanngortitsisoqarnissaanik. Unnerluussisussaatitaasut 

piumasaqaateqarputtaaq U1-mut atatillugu pineqaatissiissut eqqartuussutigineqartoq sakkor-
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tusaaffigineqassasoq aamma U2-mut atatillugu pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmi-

ittussanngortitsinissamik eqqartuunneqassasoq. Taamatullu aamma unnerluussisussaati-

taasunit piumasaqaatigineqarpoq unnerluutigineqartut marluullutik pisussaaffilerneqassasut 

immikkut tamarmik I1-p mitagaaneranut ajunngitsorsisassaanik akiliisinneqassasut 100.000 

kr.-inik.  

 

U1 atuuttussanngortitsisoqarnissaanik piumasaqaateqarpoq. 

 

U2 atuuttussanngortitsisoqarnissaanik piumasaqaateqarpoq. 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 

Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiami 26. juni 2018-meersumi ersersinneqarpoq, suliami 

pisimasoq 1 nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 25. juni 2018-imi. Piffissaq pinerliivik oqaatigi-

neqarpoq ulloq 23. juni 2018, nal 02.00-ip aamma 03.00-ip akornani. Suliami suna pineqar-

nersoq oqaatigineqarluni: ”angutinit kinaassusii ilisimaneqanngitsunit marlunnit pinngit-

saalineqarneq”. Suliami suna pineqarnersoq, ilaatigut oqaatigineqarpoq:  

 

 

”… 

 

Nal. 1704 pinerlineqartoq naapinneqarpoq. Apersorneqaqqippoq.  

Aalajangersarneqarsinnaanngilaq kikkut pinerliisuunersut, taamaallaat pinerlineqartup kom-

munefogedimut nammineerluni illu B nr. […] tikkuarpaa. 

Pasineqartut marluk nassaarineqarput U2 aamma U1. Tamarmik immikkut pasineqarput 

aamma pinerlisaq PU-mik misissorneqarpoq.  

 

…” 

 

Imaqarniliornermi nalunaarusiami 26. juni 2018-meersumi ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”… 

 

Suliamut atatillugu ullumikkut ulloq 25. juni 2018 nal. 1407 kommunefoged X8 sianerfigi-

neqarpoq noqqaavigineqarlunilu pinerlisaq I1 ataavigissagaa siunertarineqarluni illu pinerliif-

fik tikkuassagaa.  Tamatumunnga tunngavigineqarpoq maannakkuugallartoq pinerliiffik ilisi-

maneqanngimmat.  
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… 

 

Nal. 1704 pinerlisaq naapeqqinneqarpoq apersoqqinneqarlunilu. Tassani pinerlisap nassuiaatini 

aalajangusimavaa pinerliisullu isikkui ima oqaatigivai. 

 

… 

 

A aamma B isikkuisigut ilisarineqarsinnaapput. 

 

…” 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut takutinneqarput mappi assit, unnerluutigineqartut assil-

ineqarsimaneri aamma pinerliivik oqaatigineqartoq. 

Aasiaat politiivinit ulloq 25. juni 2018 assit assilineqarsimapput. 

 

Kinguaariissutsikkut ilisarnaatitinik misissueqqissaartarfimmit misissuinermi nalunaarusiami 

16. Juli 2018-meersumi j.nr. C2018-10169 ilaatigut ersersinneqarpoq, kinguaariissutsikkut 

ilisarnaatinik misissueqqissaartarfimmit misissuinermi nalunaarusiami pineqartoq tassaasoq 

timip sananeqaataanik ilisarnaatinik misissuineq aamma kinguaariissutsit pissusaannik 

aatsigut misissuineq takussutissanik I1-mit, U2-mit aamma U1-mit. Nalunaarusiami aamma 

ersersinneqarpoq I1-p utsuinit misissugassat marluk tiguneqarsimasut, U1-mip quuata 

aqqutaaniit kiisalu U2-p usuup nuuata amianiit aamma quuata aqqutaaniit. Aamma boks-

madrassimi piffiit marluk tigusiffigineqarsimapput qulakkeerlugit timip sananeqaataanik 

ilisarnaatinik misissugassat, I1-p nassuiaaneratigut, tassani unnerluutigineqartut marluk 

atoqatigisimallugit.  

 

U2 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, maannakkut Sisimiuni najugaqarluni. Qatanngutini 

angut ataatanilu najugaqatigivai. […]mi sulisarpoq. Tassaniissimavoq qaammatip aappaa 

avillugu naatsorsuutigalugulu suliffini ingerlatiinnassallugu. Siunissani pillugu iluamik 

pilersaaruteqarpianngilaq. Nipilersortarpoq, soqutigisaasalu tamanna annersarivaat. Akiler-

aareerluni qaammammut 10.000 kr.-inik aningaasarsiaqarpoq.  

 

U1 inuttut atugarisani pillugit nassuiaavoq ukioq manna februarimili ataatamini Sisimiuni 

najugaqalersimalluni. […]-mi sulisarpoq. Isertitamigut apeqqutaasarput nalunaaquttap akun-

neri qassit sulisimanerluni. Inuttut attaveqarniarnermigut unamminartuutitsivoq. Ilinniag-

aqarusuppoq, kisiannili maannakkut inissisimanermigut tamanna ajornakusoortillugu. 

Oqaloqatiginnittarnissani pisariaqartippaa inuttut piginnaasami ineriartortinnissaa pillugu. 

 

Nassuiaatit 
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U1 aamma U2 siullermeeriffiusumi nassuiaanermissut pingaarnertigut nassuiaateqarput. 

Aamma ilassutitut nassuiaateqarpoq ilisimannittoq I1, Kinguaariissutsikkut ilisarnaatinik 

misissueqqissaartarfimmiit […] nassuiaateqarpoq.  

 

U1 ilassutitut nassuiaateqarpoq, I1 suliffimminnit Kangaatsiami Royal Greenlandip suliff-

issuanit ilisarisimallugu. Aalisakkeriup qerititsiveqarfiani sulisarnikuuvoq. I1 aalisakkeriv-

ittaani sulisarpoq. Aalisakkerivittaani sulisut ikiuuttarput suliffissuup immikkoortortaqarfiini 

allani aalisakkerivittaani ulapputeqanngikkaangamik. Suliffissuarmi inuit 20-30-it  missaanni 

sulisarput. Nammineq I1-lu arlaleriarlutik kantinimi unillatsiarnerminni takunikuupput. 

Aamma taanna sulilerami suliffissuarmi angalaarunneqarluni ilisaritinneqarnikuuvoq. Unnuk 

taanna pineqartoq imerniartarfiliartinnani sulinikuuvoq ataataminilu nerilluni. Kingorna im-

minnut angerlarpoq qasuersaariartorluni imerniartarfiliartinnani. Unnuup ingerlanerani immi-

aaqqat qulit ataallugit imernikuuai, I1 ilagalugu imminnut angerlaqqinnginnermini. Tama-

tuma nalaani aalakuualaarpoq. Politiinit apersorneqarnermi nassuiaatigisimasaminik ulloq 

25. juni 2018 (ilanngussaq C-1-1, s. 2, immikkoortoq kingulliup tullia) issuaaffigineqarpoq, 

tassani allanneqarsimammat: ”Pasineqartoq nassuiaavoq, imingaatsiarsimalluni aamma aala-

kuungaatsialersimalluni, aamma imerniartarfimmiissimavoq, tassani aamma imernini nangis-

simallugu”. Tassunga nassuiaavoq, politiinut nassuiaatini imaattut, nangikkiarami imingaat-

siarsimalluni. I1 pulaareersoq. Imerniartarfimmi I1 oqaloqatigivaa. Sukujunnik oqaluupput. 

Nammineq barip eqqaaniiginnaavippoq imerniartarfimmiinnini tamaat. Oqarfigivaa 

ilaaqqullugu imerniartarfimmiit ingerlagami. Imminnut angerlaqatiginiarnera siunertaqanngi-

laq, kisiannili pulaarsaasimanini peqqissimissutigisimavaa. Oqaaseqarluni akineq ajorpoq, 

maliinnarpaani. Imminukartillutik iluamik oqaluutinngillat. Imerniartarfimmiit imminnut pi-

sullugu 3-4 minutsiuvoq. 200-300 meterit missaanni ungasitsigivoq. Arnaq siulluni illumut 

iserpoq. Siornatigut tassani illumiinnikuunngilaq. Illumut iserpoq nammineerlunilu siul-

lulluni qalianukarluni. Naluvaa sooq qalianukarnersoq, kisianni nammineq malinnaavoq. 

Aatsaallu qalianut pereerlutik siumiorpaluutit eqqartulerpaat. Arnaq qalianukarnermi timaa-

tigut attorneqanngilaq.  

Arnaq siulliulluni majuarpoq. Minutsit 5-7–it oqaloqatigiipput, taavalu nammineq ingerlal-

luni. Nammineq ineeqqamiinnermini atisani attunngilai, aamma arnaq attunngilaa. Nam-

mineq ingerlagami arnap atisani atorpai. Nammineq illumiit ingerlagami I1-mut nukka-

minulluunniit oqaaseqanngilaq. Imminut nalinginnarmik pissusilersorneruvoq oqaaseqarani 

ingerlasarneq. X3-mut nangikkiarpoq. Nangikkiarfimminiippoq nalunaaquttap akunneri 3-4-

t, kingornatigullu X4 angerlaqatigalugu taannalu atoqatigalugu. Nammineq nukaaluunniit 

aappaluttunik nujaqarnikuunngillat, taamaattumik I1-p pinerliisut isikkuinik oqaluttuarnera 

eqqunngilaq. Pisimasup kingornatigut sapaatip akunnera imaluunniit ullut 14-it qaangiuttut 

I1 nangikkiaqatiginikuuvaat. Kammalaatimi arlaata oqaluttuuppaani I1 oqarsimasoq in-

equginerarluni, kisianni nammineq arnaq taanna kamaatilernikuuvaa suliaq manna pillugu.  
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U2 ilassutitut nassuiaavoq, I1 ilisarisimanagu. Siullerpaamik takuvaa allat ilagalugit suliff-

issuarmi angalaartinneqarmat Tunumiit taakkua tikimmata. Nammineq suliffissuarmi suliner-

mini arlaleriarlugu takunikuuvaa, kisianni pisisoq sioqqullugu oqaloqatiginikuunngilaa. 

Eqqaamanngilaa qangarpiaanersoq nammineq angallammi inuttanngorami, taamaammat 

eqqaamanngilaa qanoq sivisutigisumik I1 suliffissuarmi suleqatiginerlugu. Ulloq taanna nam-

mineq aalakuualaarpoq, kisianni putumanani. Unnuup ingerlanerani nuannisaarniaannarluni 

imernikuuvoq. Nassuiaatigisimasaminik politiinit apersorneqarami ulloq 25. juni 2018 issu-

aaffigineqarpoq, (ilanngussaq C-2-1, qupperneq 2, immikkoortoq kingullermiit qupperneq 3-

mi immikkoortoq 3-mut), tassani allanneqarsimavoq: ”Pasineqartoq nassuiaaqqippoq, unnuk-

kut angajuni U1 angerlarsimaffimminni imeqatigisimallugu. Imertariarfiliarsimapput /dis-

koteki imeqqinniarlutik. Pasineqartup oqaatigivaa nal 0100 aamma nal 0200 nammineq tas-

saniissimalluni. Pasineqartoq aalakoortorujussuusimavoq, immiaaqqamillu ataasitoriarluni 

imminnut angerlarsimalluni, angerlarami kisimiippoq.”, oqaatigivaa taamatut politiinut nas-

suiaasimanani. Nassuiaanikuuvoq aalakuulaarsimalluni kisiannili imminut aqussinnaalluni. 

Ilumoorpoq tusaasaqarami natermut nakkarpaluttumik. Nipi taanna inimiit tusaasinnaavaa. 

Illup ilua nippaarissorujussuuvoq. Naluvaa tusaaneraniit qanoq sivisutiginersoq, immaqa 5 

minutsit. Naluvaa atisat suut natermut nakkarpallannersut. Immaqa qaavatigut atisat. Nam-

mineq isumaqarluni I1-p angujuni aneqatigisimagaa. Angajuni angerlammat 5 minutsiun-

ngitsorluunniit qaangiuttoq nipi qulaaniit tusaavaa, taava qummukarpoq. Ineeqqamut iserpoq 

I1 siniffimmi issiasoq. Truuseqarpoq timimigullu tujuuluaraqarluni aaqanngitsumik. 

Ineeqqamut isernerugami taanna siniffimmut nallarpoq truusinilu peerlugit. Oqaaseqartoqan-

ngilaq, atoqatiginnikkusussimanngikkuni taava naluvaa sooq taassuma truusini peernerai. 

Qalleramiuk nammineerluni allaappoq. Taamaattoqarnerani oqaaseqanngiivippoq, naluvaa 

atoqatiginerata nalaani qanoq innersoq. Peertinniarsarinngilaani aamma nuanniilliorneranik 

takussutissaqanngilaq. Arnaq attunngilaani, kisianni piffissap ilaani arnaq qulliuvoq. Nam-

mineq nerfallarami arnaq nammineq piumassutsimik qallinngorpoq. Atoqatgiinnerminni 

oqaluutinngillat. Ajornarsimanavianngilaq arnap atisaasa nassaarinissaat. Ini qaamavoq, 

aamma ineeqqami taamaat siniffik ippoq. Atoqatigereeramiuk oqarasuaatimi normua qin-

nutigimmagu maluginiarpaa aalakoortoq. Nammineq atoqatigeereernerup kingornatigut I1-p 

normua pinianngilaa, taassuma nammineerluni normuni piniarpaa. Kingusinnerusukkut un-

nuaq taanna arnaq ingerlareerluni sianerpoq. Iluamik qanoq oqarnersoq paasilluanngilaa 

kisiannili immiaaqqat pillugit oqaaseqarpoq. Tusarnaaginnarpaa. Taava kingunerileraa al-

laffigivaani aggeqqulluni.  

 

 

I1 nassuiaavoq Kangaatsialiarsimalluni qaammatini pingasuni suliartorluni. Pilersaaru-

taajuaannarnikuuvoq illoqarfimmi qaammatini pingasuni sulinissaa. Tikikkami illoqarfimmi 

ilisarisimasaqanngilaq. Imerniartarfik angilaarpoq, inoqaalullunilu. U1 imerniartarfiup iluani 
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takuvaa, kisianni ungasilaartumiippoq. Imertarfiup iluani oqaluutinngillat. Siunnerusukkut il-

loqarfimmi takunikuunngilaa. Siullerpaamik naapippaa anillakkami pujortariarluni. Angut 

aalakuulaarpoq. Aperivaani aallertussaagami angerlamut ilaarusunnersoq. Oqanngilaq suna 

aaniarnerlugu aamma oqanngilaq sooq ilaserinerlugu. Namminerlu oqanngilaq 

ilagerusunnginnerarlugu, naggataatigullu ingerlaqatigiinnarpaa. Illup tungaanut ingerla-

tillugtik sanileriillutik ingerlapput. Illup tungaanut ungasilaarpoq. Immaqa 10 minutsit 

missaanni ingerlapput. Illup tungaanukarnerminni oqaluutinngillat. Angut oqaaseqanngilaq 

illumut apuukkamik. Oqarfigivaani iseqqulluni, taava siulliulluni illumut iserpoq. 

Eqqarsaatigisimanngilaa illumut iseruni susoqassanersoq. Illumut iseramik oqarfigivaani ma-

juartarfikkut qalialiaqqulluni. Assani illuttut atorlugit majuartarfikkut qummut ajattarpaani. 

Nammineq siulliuvoq.Akiuutinngilaq, kisianni nammineq piumassutsimik majuartarfikkut 

majuanngilaq. Ataaniit qalianut majuartarfiit nappaarippaallanngillat sinaatigut tigum-

miveqanngillat. Namminerlu aalakoorpoq, kisianni aalakoortorujussuunani. Immiaaqqat 

saniatigut allanik imigaqarnikuunngilaq. Qalianut pigamik siullermik siffissamigut tiguaani. 

Tamatuma nalaani tunuminiippoq. Ineeqqamut iseramik assani illuttut atorlugit madrassimut 

ammut ajappaani. Sakissamigut ajanneqarpoq. Namminerlu nipaqanngilaq oqaaseqaranilu. 

Oqaluuserinikuunngilaat atoqatigiinnissartik. Qarlii truusiilu kivilerpai madrasimi nalasoq. 

Nammineerluni atisami peernerani ikiuutinngilaq. Oqarfigigaluarpaa piumanani, kisianni 

soqutigisaqanngilaq. Sukkulluunnit aperineqanngilaq pisoq ajorinnginneraa.  

Atoqatigiinneq siulleq naammassimmat ammukarpoq imertarfiliarlunilu. Ingerlatinnani U2-

mut oqarpoq: “piumaguit qaliani innangavoq” assigisaanilluunniit. Qanoq oqarneri paasi-

neqarsinnaapput. Atisani ujarpai, sulilu nassaarinagit U2 ineeqqamut iserpoq. Tamatuma na-

laani nammineq atisaqanngilaq. Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasaminik eqqartu-

ussisut suliaasa allassimaffiannit issuaaffigineqarpoq, tassani ersersinneqarmat eqqartu-

ussisoqarfimmi nassuiaasimasoq, U2 isermat trusseqarsimalluni. Aalajangiusimavaa isermat 

truuseqarsimanani. Eqqaamanngilaa eqqartuussisoqarfimmi qanoq nassuiaasimanerluni. An-

gut siusinnerusukkut takunikuunngilaa. Ornippaani oqaaseqarani. Ornikkamini atisani ta-

maasa peerpai atoqatigalunilu. Oqaraluarpoq piumanani, soqutiginngilaali. Timimigut akiu-

utinngilaq. Ersigivaa, nammineq siornatigut annersartittarnikuugami, kisianni suliamut matu-

munnga tunngasumiunngitsoq. Tamatuma nalaani oqarfiginngilaa atoqatigerusullugu. U2 

atoqatigeerlugu atisani nassaarivai kingorna anilluni. U1-p atoqatiginera immaqa 

nalunaaqquttap affaanik sivisussuseqarpoq. U2-p atoqatiginera 5-7 minutsiulluni. Atisai iga-

laap saavaniipput aammalu ineeraq qaamaneqalaarluni. Pisimasoq suli initoorujussuuvoq. 

Ilaannikkut eqqarsaatigisarpaa, aammalu ilaannikkut pisimasoq piugortarlugu. Tassanngaan-

iit ingerlagami siullermik imerniartarfimmut X5 ornippaa. Pisimasumik X5 oqaluttuuppaa. 

X5 oqarfigigaluarpaani nangiakkiaqataaqqulluni, kisianni oqarfigivaa nammineq anger-

larusulluni. Imerniartarfimmut uterami imigaqanngilaq, aamma allani imigassamik aala-

koornartulimmik imigaqanngilaq. Angerlarpoq innarlunilu. Sianerfeqanngilaq aamma arfin-
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inngornermi. Isumaliutigigaluarpaa politiinut sianerniarluni, taamaaliunngilarli. Eqqaaman-

ngilaa weekendip ingerlanerani Qajorannguamut sianersimanini, kisiannili mobilimini ta-

kusinnaavaa sianerniarsarisimagaluarluni. Naluvaa sooq sianerfigisimanerlugu. Aatsaat 

aqaguani tallimanik immiaarartorpoq. Arfininngornermi imerniartarfimmiinngilaq. Kingor-

natigullu taakkua attaviginiarsarisimanngilai. Arfininngornermi makikkami uffarpoq. Atisani 

errortassanngortippai. Eqqaamanngilaa politiinut angutit taakkua marluk isikkui qanoq 

oqaluttuarisimanerlugit. Politiinut isikkuinik oqaluttuarsimanerminik issuaaffigineqarpoq, 

politiinit apersorneqarami ulloq 25. juni 2018 politiit allassimasaannik (ilanngussaq D-1-2, 

qupperneq !): ”A. Angut. 175-180 cm-itut angitigisoq, 20-25-inik ukiulik, qernertunik nujalik 

qaavisigut aappaluttumik qalipatat, umeqanngilaq, timaa nerinnalaarpoq …. B. Angut, 170-

175 cm-itut angitigisoq, nujai qernertut naatsut, umeqanngilaq, kalaalerpaluppoq, nerin-

nattuulluni…”  Tassunga nassuiaavoq angutit isikkuisa oqaluttuarini ilisarisinnaallugit. Pisi-

masup kingornatigut timimigut tilluusaqanngilaq. Nipikitsuararsuarmik oqaluppoq.  

 

Retsgenetiker  Retsmedicinsk Institutimeersoq […] nassuiaavoq, DNA-mik misissugassani 

naatsorsuutigineqartariaqartoq inummiit misissuiffigineqartumit cellenik amerlasuunik nas-

saarnissaq. Anisuup celletai misissoraanni, taakkua marlunngorlugit avinneqartarput, immik-

koortortaq anisuup celletai misissugassami cellenik allatut ittunik misissugassartalik, asser-

suutigalugu ammip celletai aamma aap celletai ilaalu ilanngullugit. Immikkoortortaqartu-

aannartussaavoq anisuup celleanik immikkoortortamik anisuup celleanik misissuinermi, 

misissugassami anisuup cellenik nassaaraluaraanniluunniit. Immikkoortortaq taanna cellenik 

allanik ilaqarsinnaavoq, aamma anisuup cellenik nassaartoqaraluarpalluunniit. Kisitsisit 

DNA-mi oqaatigineqartut takutitsipput inuup misissorneqartup angajoqqaaminiit kingor-

nussaanik. Inuk kinaluunnit ataatsimik marlunnilluunniit ilisarnaateqarsinnaavoq apeqqutaal-

luni inuup kingornussimaneraa angajoqqaaminit DNA assigiik imaluunniit assigiinngitsut. 

Annerpaamik inummi ataatsimi marlunnik kinaassusersisoqarsinnaavoq, taamaattumik misis-

sugassami kinaassutsit marlunnik amerlaneruppata, taava misissugassaq inummit ataasin-

narmersuusimanngilaq. Misissugassat misissoraanni, siulliunneqartarpoq arnap kinaassusia, 

DNA-lu nassaarineqartoq arnap DNA-vanut naapertuuppat, inerniliisoqartarluni DNA nas-

saarineqartoq ilimanaateqartoq arnamit tassanngaaneersuunera. Tamatuma kingornatigut 

misissorneqartarpoq inunnit allanit DNA-qarnersoq. Taava inerniliinermik quppernerit aap-

paanni retsgenetiskemik nalunaarusiami 16. juli 2018-imik j.nr. C2018-10169-mik issuaaf-

figineqarpoq. Nassuiaavoq, misissugassaq marlunnik isummerfigineqarsinnaasoq, qanoq isu-

maqarfigissanerlugu unnerluussisup nassuiaataa misissugassani nassaarineqartuni, aamma 

illersuisup nassuiaatigisaa. Misissugassani DNA nassaarineqartup ilaa I1-minngaaneersuu-

voq. Sanilliussineq misissugassanik inuiaqatigiit kalaallinut nalinginnaasumik qanoq isu-

maqarnersoq, aammalu agguaqatigiissillugu inuiaqatigiit kalaallit qanoq isikkoqarnersut. Da-

tabaseqarpoq takutitsisumik inuiaqatigiit kalaallit akornanni nalinginnaasumik DNA qanoq 

isikkoqarnersoq. Naatsorsueriaaseq qanigisanut atuutinngilaq, imaanngilaq misissugaq 
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qularnaateqartoq unnerluuteqartut marluk qatanngutigiimmata. Nangaassutitaa qanigisanut 

misissuinermi ilaatinneqanngitsunut atuuppoq. Misissugassanik misissuinermi imaattussaa-

voq, nassaarineqartut inunnit pingasuneersuunissaat assersuutigalugulu inunnit sisami-

inngitsoq. Naluvaa qanoq kinguneqarumaarnersoq misissugassaq inunnit pingasunit amer-

lanerusuneersuusimappat. DNA-mik misissugassap qanoq atatigisinnaaneranut tun-

ngatillugu, taava DNA ipermut assersuunneqarsinnaavoq. DNA peerneqassaaq DNA-p sumi-

iffianit allarterlugu asalluguluunniit peeraanni. DNA-mik misissugassaq atanerusarput inu-

ussutissanut piumasaqaatit assigalugit. Kiappallaami, qaamavallaami, isugutammi assi-

gisaaniluunniit atorsinnaajunaarnerinik kinguneqaataasinnaapput. Taartumi silaannarmi 

panertumi atanerusarlutik. DNA-mik misissugassaq tamakkununnga atugassianut puussianut 

ikineqartarput. Misissugassaq atorunnaarsinnaavoq suliamut attuumassuteqanngitsumut 

attuukkaanni. Misissugassat ininut Retsgenetisk Institutimiittunut eqqunneqaraangamik 

ataasiakkaarlugit suliarineqartarput. Taamaallaat puussiaq ataaseq inimut misissuiffissamut 

eqqunneqartarpoq. Misissugassani takusinnaasanngilaa inuk misissuiffigineqartussaq immi-

nut asattorsimanersoq. Retsgenetikerinit nassuiarneqarsinnaanngilaq qanoq DNA misissu-

gassaq tisusiffiusumut pisimanera. Pisimannginnerarneqarsinnaanngilaq inuup DNA-va 

inummit allamit peqarsinnaanera siniffimmi ataatsimi qipimmiluunniit alla innangasimappat. 

Nalunaarusianit inerniissutaasinnaanngilaq suliamut matumunnga tunngatillugu, DNA qanoq 

annertugisoq misissugassaniissimanersoq. Taamaalilluni takuneqarsinnaanngilaq misissu-

gassat annertuumik imaluunniit annikitsumik inunnit pineqartunit DNA-taqarnersut. Ili-

manaateqarnera DNA-p misissorneqartup inunnit suliami misissuiffigineqartuneersuunera, 

taakkunanngaaneersunera annerpaaffissaminiippoq nalunaarusiani taamatut isikkulinni 

atorneqartartoq.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Illuatungeriit tamarmik piumasaqaateqarput eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaani pisi-

masoq 2-mi angerlarsimaffimmi eqqissiviilliortitsinermi atuuttussanngortitsisoqassasoq.  

 

Suliami pisimasoq 1-mi eqqartuussisoqarfik assigalugu eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq 

ima qularnaatsigisumik uppernarsineqanngitsoq eqqartuussutaasinnaasumik, unnerluutigi-

neqartut nakuusernikkut imaluunniit nakuusernermik siorasaarinikkutI1-mut atoqatiginnis-

simallutik.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata ilaatigut pingaartippaa unnerluutigineqartut pinngitsaa-

liisimanermut pinngitsuunerarnerat, aamma marluullutik uppernartumik aalajangiusiman-

nillutillu nassuiaateqarmata. U1 nassuiaavoq I1 atoqatigisimanagu, U2 nassuiaavoq nam-

mineq paasinninnermisut kajungeqatigiillutik I1 atoqatigisimallugu. Miserratigivaa pin-

ngitsaaliisimaneq, nakuuserneq imaluunniit siorasaarinikkut I1-mik taanna piumanngitsoq 

atoqatiginnissimaneq.  
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Illuatungaani I1-p nassuiaataani arlalitsigut nalorninartoqarpoq. Ilaatigut suliap 

suliarineqarnerani pingaarnersaasigut nassuiaateqarnini allanngortimmagu. Suliaq politiinut 

nalunaarutigigamiuk pinerliisut isikkui oqaatigiva, oqaatigineqartullu unnerluutigineqartut 

isikkuinut naapertuutinngillat. Taamatullu aamma nalunaarutiginninnerminut atatillugu 

oqaatigivaa pinerluusut ilisarisimanagit, kisiannili kingusinnerusukkut nassuiaateqarluni U2-

p oqarasuaataata normua pigalugu aammalu taanna sianerfigisimallugu nalunaarutiginninnini 

ullualunnik sioqqullugu. Aammalu ilaatigut eqqartuussisoqarfimmi ilaatigut nassuiaate-

qarpoq, U2 ineeqqamut sumiiffimminut isermat truuseqarsimalluni tassani pinngitsaal-

ineqarnermi, nunattali eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaavoq tamatuma nalaani atisaqanngi-

vissimalluni.  

 

Ataatsimut uppernarsaatinik nalilersuereernermi, nangaanartinneqanngilaq I1-p nassuiaataa-

taa tunuartinneqarnissaa. Taamaalilluni nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq 

qularnaatsumik uppernarsineqanngitsoq, U2 aamma U1 pinngitsaaliinermut pisuutissallugit, 

aamma suliami pisimasoq 2 suliareqqitassanngortinneqanngimmat eqqartuussisoqarfiup 

eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq.  

 

Allatut inerniliissutaasinnaanngilaq U1-p DNA-va I1-p utsuini nassaarineqartoq. Ilaatigut 

pingaartinneqarmat suliami paasissutissat naapertorlugit tunuatinneqarsinnaanngimmat 

misissugassaq nassaarineqartoq I1-mi U2-meersuusinnaanera.  

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

***  

D O M 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 24. juli 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 076/20 

  

Anklagemyndigheden 

mod 
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T1 

Født den […[ 1998 

(autoriseret forsvarer, cand. jur. Thomas Wiemann) 

 

Og 

 

T2 

Født den […] 1999 

(Advokat Jens Paulsen) 

 

Qaasuitsoq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 3. april 2019 (kredsrettens sagl.nr. KS-

QAA-1003-2018).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået om domfældelse i overensstemmelse med den for kredsret-

tens rejste tiltale i sagens forhold 1 og stadfæstelse af skyldsspørgsmålet i sagens forhold 2. 

Anklagemyndigheden har endvidere påstået skærpelse af den idømte foranstaltningen i for-

hold til T1 og idømmelse af anstaltsanbringelse til T2. Desuden har anklagemyndigheden 

påstået begge tiltalte idømt pligt til hver især at betale en tortgodtgørelse på 100.000 kr. til 

V1. 

 

T1 har påstået stadfæstelse. 

 

T2 har påstået stadfæstelse. 

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Det fremgår af anmeldelsesrapport af 26. juni 2018, at sagens forhold 1 er anmeldt den 25. 

juni 2018. Gerningstidsrummet er anført til den 23. juni 2018, mellem klokken 02.00 og 

03.00. Ved sagens art er angivet: ”Voldtægt af 2 ukendt mandspersoner”. Under sagens gen-

stand er anført blandt andet: 

 

”… 

 

Kl. 1704 blev forurettede truffet. Hun blev genafhørt. 

Det var ikke til at fastlægge hvem der kunne være gerningsmænd, udover at forurettede over-

for kommunefogeden selv pegede på B-nr […]. 
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Der blev fundet frem til 2 mistænkte ved T2 og T1. Begge blev sigtet særskilt samt forurettede 

PU-undersøgelse. 

 

…” 

 

Det fremgår af dispositionsrapport af 26. juni 208 blandt andet: 

 

”… 

 

I forbindelse med sagen i dag mandag den 25. juni 2018 kl. 1407 blev kommunefoged X7 

ringet op og anmodet om, at tage kontakt til forurettede V1 mhp. at hun skulle få udpeget 

huset, hvor gerningen var sket. Dette gjort med begrundelsen for, at der på nuværende tids-

punkt ikke var nogen kendte gerningssted. 

 

… 

 

Kl. 1704 blev forurettede genafhørt. Hertil fastholdt forurettede sin forklaring og opgav føl-

gende signalement af gerningsmændene. 

 

… 

 

A og B kunne genkendes in natura. 

 

…” 

 

Der er for landsretten vist en fotomappe med fotos af de tiltalte og af det anførte gerningssted. 

Billederne er taget af Aasiaat Politi den 25. juni 2018. 

 

Det fremgår af erklæring om retsgenetiske undersøgelser af 16. juli 2018 med j.nr. C2018-

10169 blandt andet, at erklæringen vedrører retsgenetisk undersøgelse for biologiske spor og 

DNA-profilanalyse af eventuelle spor i prøver, der er taget fra V1, T2 og T1. Det fremgår 

endvidere af erklæringen, at der er taget 2 prøver fra V1s vagina, en prøve fra T1s urinrør 

samt en prøve fra T2s forhud og urinrør. Der er endvidere sikret biologisk materiale fra 2 

steder på den boksmadras, som V1 har forklaret, at hun havde samleje med de to tiltalte på.  

 

T2 har oplyst om sine personlige forhold, at han nu bor i Sisimiut. Han bor sammen med sin 

bror og sin far. Han arbejder i […]. Det har han gjort i ca. 1½ måned, og det forventer han 

med at fortsætte med. Han har ikke rigtig nogen fremtidsplaner. Han laver musik, og det er 

hans største interesse. Hans løn er ca. 10.000 kr. om måneden efter skat.  
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T1 har oplyst om sine personlige forhold, at han har boet hos sin far i Sisimiut siden februar 

i år. Han arbejder i […]. Hans indkomst afhænger af, hvor mange timer han arbejder. Han har 

nogle udfordringer med sociale relationer. Han vil gerne tage en uddannelse, men det er lidt 

vanskeligt i den nuværende situation. Han har brug for nogle samtaler for at udvikle sine 

sociale kompetencer. 

 

Forklaringer 

T1 og T2 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans. Der er endvidere 

afgivet supplerende forklaring af vidnet V1, og der er afgivet forklaring af retsgenetiker ved 

Retsmedicinsk Institut […].  

 

T1 har supplerende forklaret, at han kendte V1 fra sit arbejde på Royal Greenlands fabrik i 

Kangaatsiaq. Han arbejdede i fryserummet og i den afdeling, hvor man bearbejder fisken. V1 

arbejdede i produktionen. Dem fra produktionen hjalp til i andre afdelinger på fabrikken, når 

der ikke var så travlt i produktionen. Der arbejdede i alt omkring 20 – 30 personer på fabrik-

ken. Han og V1 har set hinanden flere gange, når de holdt pause i kantinen. Hun var også 

blevet vist rundt og præsenteret, da hun begyndte at arbejde på fabrikken. Før han tog på 

værtshuset den omhandlede aften, havde han været på arbejde og spist hos sin far. Derefter 

var han gået hjem til sig selv for at hvile sig, før han gik hen til værtshuset. Han havde drukket 

under 10 øl i løbet af aftenen, før han kom tilbage til sit hjem sammen med V1. Han var lettere 

beruset på det tidspunkt. Han blev foreholdt politiets gengivelse af hans forklaring under af-

høringen den 25. juni 2018 (bilag C-1-1, s. 2, 2. sidste afsnit), hvor det er noteret: ”Sigtede 

forklarede, at han havde drukket sig tæt og blev ret beruset, hvor han også var taget til værts-

huset / diskotek, hvor han fortsatte med, at drikke videre på stedet”. Han forklarede hertil, at 

det, som han havde forklaret til politiet var, at han havde drukket ret meget, da han havde 

været til efterfest. Det var efter V1s besøg. På værtshuset talte han med V1. De talte om løst 

og fast. Han stod ved baren al den tid, han var indenfor på værtshuset. Han sagde til hende, at 

hun skulle gå med ham, da han gik fra værtshuset. Der var ikke noget formål med at invitere 

hende med hjem, og han har efterfølgende fortrudt invitationen. Hun svarede ham ikke med 

ord, men hun fulgte bare med ham. De talte ikke rigtig sammen på vejen hjem til ham. Det 

tager ca. 3 – 4 minutter at gå fra værtshuset til hans hjem. Der er 200 - 300 meters afstand. 

Hun gik først ind i huset. Hun havde aldrig været i huset før. Hun gik ind i huset, og hun gik 

selv op på første sal. Han ved ikke, hvorfor hun gik ovenpå, men han fulgte efter. Det var 

først, da de var kommet ovenpå, at de begyndte at tale om dialekter. Hun blev ikke rørt på 

kroppen, da hun gik ovenpå. Hun var den første, der gik op. De talte sammen i 5 – 7 minutter, 

og derefter gik han fra stedet. Han rørte ikke ved sit tøj, mens han var på værelset, og han 

rørte ikke ved hende. Hun havde sit tøj på, da han gik fra stedet. Han sagde ikke noget til V1 

eller til sin bror, da han gik fra huset. Det er normal adfærd for ham at gå uden at sige noget. 
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Han gik til efterfest hos X3. Han var ved efterfesten i 3 – 4 timer, og derefter gik han hjem 

sammen med X4, som han havde samleje med. Hverken han eller hans bror har haft rødt hår, 

så de passer ikke med V1s første beskrivelse af gerningsmændene. De har været til efterfest 

sammen med V1 omkring 1 uge eller 14 dage efter denne episode. En af hans kammerater har 

fortalt, at V1 syntes, at han var sød, men han er blevet vred på hende på grund af denne sag.  

 

T2 har supplerende forklaret, at han ikke kendte V1. Han så hende første gang, da hun blev 

vist rundt på fabrikken sammen med de andre, der ankom fra Østgrønland. Han havde set 

hende flere gange, da han arbejdede i fabrikken, men han havde ikke talt med hende før denne 

episode. Han kan ikke huske, hvornår det var, at han fik hyre på et skib, så han kan ikke huske, 

hvor lang tid han arbejdede på fabrikken sammen med V1. Han var lettere beruset den om-

handlede dag, men han var ikke fuld. Det var for hyggens skyld, at han havde drukket i løbet 

af aftenen. Han blev foreholdt politiets gengivelse af hans forklaring under afhøringen den 

25. juni 2018 (bilag C-2-1, side 2, sidste afsnit til side 3, 3. afsnit), hvor det er noteret: ”Sigtede 

forklarede yderligere, at han om aftenen havde drukket sammen med sin storebroder T1 på 

bopælen. De var taget til værtshuset /diskoteket for at drikke videre. Sigtede oplyste, at det 

var mellem kl. 0100 og kl. 0200, at han selv var over på dette sted. Sigtede var meget fuld, 

hvor han efter en genstand af øl var taget hjem til bopælen, hvor han var alene, da han gik 

hjem.”, og oplyste, at han ikke havde forklaret sådan til politiet. Han havde forklaret, at han 

var lettere beruset og kunne styre sig selv. Det er rigtigt, at han kunne høre, at der var tøj, der 

faldt på gulvet. Den lyd kunne han høre i stuen. Der er meget lydt. Han ved ikke, hvor lang 

tid, der gik fra han hørte, at tøjet faldt, men måske omkring 5 minutter. Han ved ikke, hvad 

det var for noget tøj, der faldt på gulvet. Det kan have været overtøj. Han troede, at V1 var 

gået fra stedet sammen med hans bror. Lige under 5 minutter efter, at broderen var gået hørte 

han lyde ovenpå, og derfor gik han der op. Da han kom ind i værelset sad V1 på sengen. Hun 

havde trusser på og en top på overkroppen. Da han kom længere ind i rummet, lagde hun sig 

ned på sengen og tog sine trusser af. Der blev ikke sagt noget, men hvis hun ikke havde lyst 

til sex, ved han ikke, hvad der var hendes formål med at tage trusserne af. Hun spredte selv 

sine ben, da han lagde sig ovenpå hende. Hun sagde ingenting under hele forløbet, og han ved 

ikke, hvordan hun havde det under samlejet. Hun forsøgte ikke at få ham væk, og der var 

ingen tegn på, at hun havde det ubehageligt. Hun rørte ikke ved ham, men på et tidspunkt sad 

hun ovenpå ham. Han lagde sig ned, og hun satte sig af egen vilje ovenpå ham. De talte ikke 

sammen efter samlejet. Det kan ikke have været svært for hende at finde sit tøj. Der var lyst i 

rummet, og der var ikke andet i værelset end sengen. Da hun bad om hans telefonnummer 

bemærkede han, at hun var beruset, men det var først efter samlejet. Han ikke bad om V1s 

telefonnummer efter deres samleje, men at hun bad om hans telefonnummer. Senere samme 

nat, efter at var hun gået, ringede hun til ham. Han forstod ikke rigtig, hvad hun sagde, men 

hun sagde noget om øl. Han lyttede bare til hende. Der gik lidt tid, så skrev hun til ham og 

bad ham om at komme.  
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V1 har forklaret, at hun var kommet til Kangaatsiaq for at arbejde i 3 måneder. Det havde 

hele tiden været planen, at hun skulle arbejde i byen i 3 måneder. Hun kendte ikke nogen i 

byen, da hun ankom. Værtshuset var lidt stort, og der var nogen personer til stede. Hun havde 

set […] indenfor på værtshuset, men han var lidt langt væk. De havde ikke talt sammen inde 

på værtshuset. Hun havde ikke set ham i byen før. Hun mødte ham første gang, da hun var 

ude og ryge på værtshuset. Han var han lidt beruset. Han spurgte, om hun ville tage med ham 

hjem, fordi han lige skulle hente noget. Han sagde ikke, hvad han skulle hente, og han sagde 

heller ikke, hvorfor hun skulle gå med. Hun sagde, at hun ikke ville med, men hun gik allige-

vel med til sidst. På turen hen til huset gik de ved siden af hinanden. Det var en lidt lang gåtur 

til huset. Den tog måske omkring 10 minutter. De talte ikke sammen på turen til huset. Han 

sagde ingenting, da de kom hen til huset. Han sagde, at hun skulle gå ind, så hun var den 

første, der gik ind i huset. Hun havde ikke tænkt over, hvad der skulle ske, når de kom hen til 

huset. Da de kom ind i huset, sagde han, at hun skulle gå op ad trappen. Han skubbede hende 

op ad trappen med begge sine hænder. Hun gik forrest. Hun gjorde ikke modstand, men det 

var ikke frivilligt, at hun gik op ad trappen. Trappen fra stuen til første sal var ikke særlig 

stejl, og der var ikke gelænder. Hun var selv beruset, men hun var ikke meget beruset. Hun 

havde ikke drukket andet end øl. Da de var kommet op på 1. sal, tog han fast omkring hendes 

hofter. Han stod bag ved hende på det tidspunkt. Da de kom ind på værelset, skubbede han 

hende med begge sine hænder ned på madrassen. Han skubbede hende ved brystpartiet. Hun 

var stille og sagde ikke noget. De havde ikke talt om, at de skulle have samleje. Han trak 

bukser og trusser af hende, da hun lå på madrassen. Hun hjalp ikke selv til med at få tøjet af. 

Hun sagde, at hun ikke ville, men han var ligeglad. Han spurgte hende ikke på noget tidspunkt, 

om hun var OK med det, der skete. Da det første samleje var slut, gik han nedenunder og tog 

hen til værtshuset. Inden han gik, sagde han til T2: ”hvis du vil, ligger hun ovenpå” eller 

lignende. Det var til at forstå, hvad de sagde. Hun ledte efter sit tøj, men havde ikke fundet 

tøjet, da T2 kom ind i rummet. Hun var nøgen på det tidspunkt. Hun blev foreholdt kredsret-

tens gengivelse af hendes forklaring i retsbogen, hvoraf det fremgår, at hun i kredsretten for-

klarede, at hun havde trusser på, da T2 kom ind på værelset. Hun fastholdt, at hun ikke havde 

trusser på, da han kom ind. Hun kan ikke huske, hvad hun forklarede i kredsretten. Hun havde 

ikke set ham før. Han gik over til hende uden at sige noget. Da han kom hen til hende, tog 

han alt sit tøj af, og derefter havde han samleje med hende. Hun sagde, at hun ikke ville, men 

det var han ligeglad med. Hun gjorde ikke fysisk modstand. Hun var bange for ham, fordi hun 

tidligere er blevet slået, men det har ikke noget med denne sag at gøre. Hun sagde ikke på 

noget tidspunkt, at hun havde lyst til at have samleje med ham. Efter samlejet med T2 fandt 

hun sit tøj og gik derefter ud. Samlejet med T1 varede omkring en halv time. Samlejet med 

T2 tog omkring 5 – 7 minutter. Hendes tøj lå ved vinduet, og der var lidt lyst i rummet. Epi-

soden fylder stadig meget. Nogle gange tænker hun over det, men andre gange glemmer hun 
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episoden. Da hun gik derfra gik hun først hen til X5 på værtshuset. Hun fortalte X5 om epi-

soden. X5 sagde, at hun skulle gå med til efterfest, men hun sagde, at hun gerne ville hjem. 

Hun fik ikke noget at drikke, da hun kom tilbage til værtshuset, og hun drak heller ikke alko-

hol andre steder. Hun gik hjem og gik i seng. Hun ringede ikke til nogen heller ikke om 

lørdagen. Hun overvejede at ringe til politiet, men det gjorde hun ikke. Hun kan ikke huske, 

at hun har ringet til T2 i løbet af weekenden, men hun kunne se på sin mobiltelefon, at hun 

havde forsøgt at ringe. Hun ved ikke, hvorfor hun ringede til ham. Det var først dagen efter, 

at hun drak de 5 øl. Hun var ikke på værtshuset om lørdagen. Hun har ikke senere forsøgt at 

kontakte dem. Da hun stod op om lørdagen tog hun et bad. Tøjet lagde hun til vask. Hun kan 

ikke huske, hvordan hun beskrev de to personer til politiet. Hun blev foreholdt politiets gen-

givelse af det signalement af gerningsmændene, som politiet havde noteret ved afhøringen af 

hende den 25. juni 2018 (bilag D-1-2, side 1): ”A. Mand, ca. 175-180 cm høj, 20-25 år, sort 

hår med rødlig affarvning på toppen, uden skæg, lidt kraftig af bygning … B. Mand, 170-175 

cm høj, 20-25 år, kort sort hår, Uden skæg, grønlandsk udseende, kraftig af bygning …”. Hun 

forklarede hertil, at hun kunne genkende beskrivelsen af gerningsmændene. Hun havde ingen 

mærker på kroppen efter episoden. Hun taler normalt meget lavt.  

 

Retsgenetiker ved Retsmedicinsk Institut […] har forklaret, at man i DNA prøver vil forvente 

at finde mange celler fra den person, som prøven er taget fra. Hvis man undersøger prøven 

for sædceller, deles prøven op i to dele: en fraktion med sædceller og en fraktion med alle de 

andre typer af celler i prøven, for eksempel hudceller og blodceller med videre. Der vil altid 

være en fraktion, som de kalder sædcellefraktion, når de undersøger for sædceller, uanset om 

de finder sædceller i det undersøgte materiale. Denne fraktion kan indeholde andre celler end 

sædceller, uanset om der findes sædceller. De tal, der er angivet i DNA profilerne afspejler 

det DNA, som den undersøgte person har arvet fra sine forældre. Hver person kan have en 

eller to profiler afhængig af, om personen har arvet samme eller forskelligt DNA fra deres 

forældre. Der kan højst være to profiler for en person, så hvis der er mere end to profiler i 

prøven, vil der være materiale fra mere end en person. Når man analyserer prøverne, kigger 

man først efter kvindens profil, og hvis det fundne DNA passer med hendes DNA, vil man 

konkludere, at det fundne DNA sandsynligvis stammer fra hende. Derefter undersøger man, 

om der er DNA fra de andre personer. Hun blev foreholdt konklusionen på side to i den rets-

genetiske erklæring af 16. juli 2018 med j.nr. C2018-10169. Hun forklarede, at analysen er 

baseret på to hypoteser, der bygger på, hvad man må antage, at anklagerens forklaring vil 

være på det fundne materiale, og hvad vil være forsvarerens forklaring. En del af det DNA, 

der er fundet i prøverne fra V1 stammer fra hende selv. Sammenligningen af prøverne med 

den grønlandske befolkning generelt handler om, hvordan den grønlandske befolkning gen-

nemsnitligt ser ud. Der er en database, som viser, hvordan DNAet typisk ser ud for den grøn-

landske befolkning. Beregningen ikke gælder for nære slægtninge, men det betyder ikke, at 
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analysen er usikker, fordi de to tiltalte er brødre. Dette forbehold gælder for andre nære slægt-

ninge, som ikke indgår i undersøgelsen. Ved analysen af prøverne er det forudsat, at det 

fundne materiale stammer fra 3 personer og ikke for eksempel 4 personer. Hun ved ikke, 

hvilken betydning det ville få, hvis der var materiale fra mere end 3 personer. For så vidt 

angår DNA materiales holdbarhed, så kan man sammenligne DNA med snavs. DNA vil blive 

fjernet, hvis man fjerner det med en klud eller vasker af på det sted, hvor DNAet befinder sig. 

DNA materiale holder sig bedst under samme betingelser som fødevarer. Meget varme, lys, 

fugt og lignende kan medføre at det nedbrydes. Mørke og tørt klima gør, at det holder længere. 

DNA prøver opbevares i poser, der er egnet til formålet. En prøve kan beskadiges, hvis den 

rører ved noget, der ikke har noget med sagen at gøre. Når prøverne kommer ind i lokalerne 

på Retsgenetisk Institut behandles de enkeltvis. Der er kun en pose i det rum, hvor undersø-

gelsen foretages. Hun kan ikke se i prøverne, om den undersøgte person har vasket sig. Rets-

genetikere kan ikke forklare, hvordan DNA materiale er havnet på det sted, hvor prøven an-

giver at være taget fra. Det kan ikke udelukkes, at en person kan have DNA materiale fra en 

anden person, der har ligget i samme seng og under samme dyne. Man kan ikke konkludere 

ud fra de erklæringer, der er udarbejdet i denne sag, hvor stor en mængde DNA, der er fundet 

i prøverne. Man kan således ikke se, om prøverne indeholder meget eller lidt DNA fra de 

involverede personer. Den sandsynlighed, der taler for, at det fundne DNA materialet stam-

mer fra de personer, der er undersøgt i sagen, er den højeste form for sandsynlighed, der 

anvendes i denne type erklæringer. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Begge parter har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom i sagens forhold 2 om husfreds-

krænkelse. 

 

I sagens forhold 1 finder landsretten ligesom kredsretten, at det er ikke bevist med den sik-

kerhed, der skal til for domfældelse, at de tiltalte har tiltvunget sig samleje med V1 ved vold 

eller trussel om vold.  

 

Landsretten har blandt andet lagt vægt på, at de tiltalte har nægtet sig skyldige i voldtægt, og 

at de begge har afgivet troværdige, faste og vedholdende forklaringer. T1 har forklaret, at han 

ikke har haft samleje med V1, og T2 har forklaret, at han opfattede samlejet med V1 som 

frivilligt fra begge parters side. Han har benægtet, at han benyttede tvang, vold eller trusler til 

at gennemføre samlejet mod V1s vilje. 

 

Heroverfor står V1s forklaring, som indeholder flere usikkerhedsmomenter. Blandt andet har 

hun under sagen ændret forklaring på centrale punkter. Da hun anmeldte sagen til politiet gav 

hun et signalement af gerningsmændene, som ikke passer med de tiltaltes udseende. Hun op-

lyste endvidere i forbindelse med anmeldelsen, at hun ikke kendte gerningsmændene, men 
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har senere forklaret, at hun havde T2s telefonnummer, og at hun havde ringet til ham få dage 

før anmeldelsen. Desuden har hun blandt andet i kredsretten forklaret, at hun var iført under-

bukser, da T2 gik ind i det værelse, hun befandt sig i, da han skulle have gennemført vold-

tægten, mens hun i landsretten har forklaret, at hun var helt nøgen på det tidspunkt. 

 

Efter en samlet vurdering af bevisførelsen finder landsretten, at det er ubetænkeligt at tilside-

sætte V1s forklaring. Herefter finder landsretten, at det ikke er bevist ud over enhver rimelig 

tvivl, at T2 og T1 er skyldige i voldtægt, og da sagens forhold 2 ikke er anket, stadfæstes 

kredsrettens dom.  

 

Det kan ikke føre til et andet resultat, at der er fundet DNA materiale fra T1 i V1s vagina. Der 

er herved blandt andet lagt vægt på, at det efter sagens oplysninger ikke kan udelukkes, at det 

materiale, der er fundet i V1 stammer fra hendes samleje med T2. 

 

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

 

Kredsrettens dom stadfæstes. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

Kirsten Thomassen 

 

 

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

 

nalunaarutigineqartoq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit ulloq 3. april 2019 

 

Eqqartuussiviup no. 1003/2018 

Politiit no. 5509-97351-00079-18 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugit 

U1 

cpr-nummer […]1998-[…] aamma  

U2 

cpr-nummer […]1999-[…] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 6. september 2018. 

Ilassutitut unnerluussut pisimasut aappaannut tunngasoq tiguneqarpoq ulloq 11. februar 2019, U1. 

 

U1 aamma U2 makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarput: 
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Marluutillugit pinerluttulerinermik inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 1 – pinngitsaaliilluni 

atoqatiginninneq, U1 pillugu aammattaaq § 77, imm. 1, tak. § 13 – pinngitsaaliilluni 

atoqatiginninnermut peqataaneq – 

23. juni 2018 nal. 0200-ip aammalu nal. 0300-ip akornanni Kangaatsiami BNR […]-imi, qaliani 

sinittarfimmi I1 piumanngitsoq pinngitsaalillugu atoqatigigamikku, U1-p I1 naavatigut ajakkamiuk 

siniffimmut uppisillugu, kingornalu tiguaa atisaalu peerlugit paffiatigullu aalajangerlugu tigullugu 

akiuussinnaajunnaarsillugu, kingornalu usuni tissaqqasoq utsuanut manguppaa inernissamilu tun-

gaanut atoqatigalugu, kingorna unnerluutigineqartoq U1 inimukarpoq unnerluutigineqartorlu U2 

oqarfigalugu I1 piumasaminik pisinnaagaa atoqatigalugu assigisaanilluunniit, kingornalu unner-

luutigineqartup U2-p qummut sinittarfiliarami I1 siniffimmut ajappaa paffiatigullu aalajangerlugu 

tigullugu akiuussinnaajunnaarsillugu, kingornalu usuni tissaqqasoq utsuanut manguppaa inernis-

samilu tungaanut atoqatigalugu. 

 

Ilassutitut unnerluussut: 

U1: 

Pinerluttulerinermut inatsit § 96 stk. 1 Angerlarsimaffimmi eqqissiviilliortitsinermut 

Tallimanngorneq ulloq 16. november 2018 nal. 2359 kiisalu arfininngorneq ulloq 17. november 

2018 nalunaaqutaq 1000 tikillugu, akuerineqaqqaarani isersimalluni X2-p illuanut B-[…], 3955 

Kangaatsiaq igalaajaraq anartarfimmiittoq sequmeriarlugu iserluni kingornalu sinilerluni.  

 

 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigaat: 

U1 

1. Ukiumi ataatsimi qaammatinilu qulingiluani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisar-

fimmiittussangortitsineq 

2. I1-mut 100.000 koruuninik mitalliineq pillugu taarsiisussanngortitsineq.  

 

 

U2 

1. Ukiumi ataatsimi qaammatinilu arfinilinni Pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfim-

miittussanngortitsineq.     

2. I1-mut 100.000 koruuninik mitalliineq pillugu taarsiisussanngortitsineq.  

 

U1 pinngitsuunerarpoq. 

U2 pinngitsuunerarpoq. 

 

U1 pisimasoq 1-imi pinngitsalliilluni atoqatiginnissimasutut pinngitsuutinneqarnissaminik pi-

umasaqaateqarpoq.  

Pisimasoq 2 pillugu eqqartuussiviup pineqaatissiissutaanik sakkukinnerpaamik, mianersoqqussum-

mik nalunaaruteqartoqarnissaanik, pisimasoq nassuerutigigamiuk aamma taarsiissuteqarnissamut 

piumasaqaammut akerliussuteqannginnamik.  

 

U2 pinngitsuutinneqarnissaminik piumasaqaateqarpoq. 

 

Unnerluussisussaatitaasut I1 sinnerlugu piumasaqaateqarput, U1 100.000,00 koruuninik mitalliineq 

pillugu taarsiissuteqassasoq. 
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Unnerluussisussaatitaasut I1 sinnerlugu piumasaqaateqarput, U2 100.000,00 koruuninik mitalliineq 

pillugu taarsiissuteqassasoq. 

 

U1 taarsiisussanngortitaanissamik piumasaqaammut akerliuvoq. 

 

U2 taarsiisussanngortitaanissamik piumasaqaammut akerliuvoq. 

 

U1 taarsiisussanngortitsinissamik piumasaqaatip annertussusaanut akerliuvoq. 

 

U2 taarsiisussanngortitsinissamik piumasaqaatip annertussusaanut akerliuvoq. 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U1, U2 aamma ilisimannittoq I1 nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigineqartoq U1 nassuiaateqarpoq ulloq 2. april 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik 

allassimaffimmi ima issuarneqarpoq:  

Pisimasoq 2 pillugu, imerniartarfimmiilluni angummillu saassunneqarsimalluni. X1-p saassuppaa 

eqqaamasaarupporlu. Unnerluutigineqartoq piffimmiit ingerlavoq imminut kamaalluni. Eqqaamal-

latsiarpaa igalaaq aserorniarlugu. X2-p itersarpaa. Iterami ammukarpoq, paatsiveerusimaarpoq. X2-

p illua qorsorpaluttumik qalipaateqarpoq. Illu nammineq najugaa B.nr. […] aappaluttuuvoq. 

U1 kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq, pisimasoq 1 pillugu, ulloq 22. juni 2018 imerniartarfimmiissi-

malluni. Eqqissillutik imerput aamma amaanngilaq. Imerniartarfimmiinnerminni I1 isiginngilaa. 

Pujortariarnialermat I1-p silamut anillaqatigaa. Royal Greenlandimi suleqatigiipput.  

Pujortareerlutik ingerlanialerami ilaaqquaa. Ilaavoq, susoqanngilarlu. Illumut iserput, taanna attor-

neqanngilaq. Arlaannik iliuusissaminik siunertaqanngilaq. Ilagiinnarpaani. Nammineq siulliulluni 

illumut iserpoq qalianukarlunilu taanna ilaaginnarpoq. Maluginiarpaa nukkani U2 angerlarsimasoq. 

Qalianut pigamik sumiuussutsit eqqartorpaat, tunumiusut kitaamiusullu, taakkualu assigiinngis-

susaat. Tamatuma kingorna nammineq ingerlavoq, I1 uninngaannartoq. Qalianiipput 5-10 minutsit 

missaanniugunartoq.  

Susoqanngilaq imminnullu oqaaseqarfiginngillat. 

Kingusinnerusukkut arnaq alla unnuaq taanna siniffimmi tassani atoqatigaa.  

Nassuiaaqqippoq, I1 atoqatigisimanagu.  

Tassanngaanniit ingerlagami, pisuinnarpoq nukkaminut oqaaseqarani.  

Tassanngaanniit ingerlagami X3-kunnut nangikkiarpoq. I1-p atisaanik tigummisaqanngilaq. Unner-

luutigineqartup usua I1-p utsuaniinnikuunngilaq. Nassuiarsinnaanngilaa sooq inuttut sananeqaatini 

I1-p utsuani nassaarineqarsimanersoq.  

Nangikkiareerami arnaq alla atoqatigaa, tamanna pivoq ullaakkut arfernup arfineq marlullu akorn-

anni.  

 Unnerluutigineqartoq politiinut ulloq 25. juni 2018, C-1-1, qupp. pingajuanni, immikkoortortat ar-

fineq pingajuannit issuaavigineqarluni: Pasillerneqartup naluaa sinittarfimmi sulerinerlutik, ilima-

galuguli piumassutsiminnik atoqatigiissimanissartik, sinittarfiliarsimagamik.  

Unnerluutigineqartoq eqqartuussivimmi nassuaavoq, taama politiinut nassuiaanikuunani. Tamatuma 

kingorna I1 attaviginikuunngilaa. Taannali facebook aqqutigalugu kammagiumanninnikuuvoq, kisi-

anni pinngitsaaliilluni atoqatiginnissimasutut unnerluutiginikuummani kammagerusussimanagu.  

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, naliginnaasumik inimi sinittarluni. Naliginnaasumik nukkanilu 

tutillutik siniffimmi sinittarput, ataataminni sininngikkaangat.  

Nangilluni nassuiaavoq, nangikkiaqqasimalluni tiimit sisamat-tallimat nuannisarsimalluni.  

Kingusinnerusukkut angerlarpoq X4-lu atoqatigalugu. U2 angerlarsimanngilaq, unnerluutigi-

neqartup X4 angerlaqatigimmagu.  

Unnerluutigineqartoq U1 kammalaatiminit oqaluttuutsinnikuuvoq I1-p inequgingaani.  
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Nassuiaaqqippoq, I1-lu illumut apuukkamik, isersimallutik kamillariarlutillu qalianukarsimallutik. 

Pinngitsaaliisoqanngilaq.  

I1 oqaloqatigereeramiuk unnerluutigineqartoq anivoq inimut nueqqaarani. 

 

Unnerluutigineqartoq U2 nassuiaateqarpoq ulloq 2. april 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik 

allassimaffimmi ima issuarneqarpoq:  

Unnuk taanna klubbimiissimalluni kingusinnerusukkullu imerniartarfiliarsimalluni, tassani marlun-

nik pingasunilluunniit shotitorsimalluni baajallu marluk-pingasut. Imerniartarfimmiit ataatsip 

missaani angerlarpoq. 

Angerlareerami sofamut nallarpoq. Isertoqartoq tusaagamiuk isaariamut qiviarpoq, takullugillu I1 

angajunilu qalianut sinittarfimmukartut, angajua tarrereersimavoq I1-lu pinngitsaalillugu qali-

anukartinneqanngilaq. 

Politiinut nassuiaataa ulloq 25. juni 2018, C-2-1, quppernerit aappaat, immikkoortut tallimaan-

nit:"Pasillerneqartoq iggavimmut anillappoq, taartuinnaasumut iggavimmi igalaat assersimam-

mata, pasillerneqartup takusinnaasimallugu angajuni U1 arnamik siuleqarluni qummukartoq ", 

atuarneqarpoq. 

Eqqartuussivimmi nassuiaavoq, politiinut taama nassuiaanikuunani, aamma oqarsimanani arnaq sal-

liusoq.  

I1-lu atoqatigeereeramik I1 anisimavoq, sianerlunilu baajatoriartoqqusilluni qaaqqusilluni.  

U1 I1-lu qalianukareermata unnerluutigineqartoq inimukaqqippoq.  

Inimi tusaasinnaavai atisaajarpaluttut, singissaatip nateq eqqorpallammagu. 

Unnerluutigineqartup eqqaamanngilaa qanoq sivisutigisumik angajuni qalianiinnersoq. U1 animmat 

tusaasinnaavaa tummeqqatigut ingerlariaasaa nalunngiannamiuk. Isumaqaraluarpoq I1 aamma 

anisimasoq, kisianni qaliani tusaasaqarami alakkarpaa, takuaalu I1 trussiinaalluni siniffimmi issi-

asoq. Unnerluutigineqartoq tungiminut aallarmat I1-p trussini peerpai, sanianullu nallarpoq atisanilu 

peerlugit. Piumassutsiminnik atoqatigiipput. Pisimasup kingorna, ulloq alla imerniartarfimmi unner-

luutigineqartoq usuatigut atisaasa qaavisigut attuualaarnikuuaa, kisianni nammineq qimaannar-

nikuuaa pinngitsaaliilluni atoqatiginnissimasutut unnerluutiginikuummani. 

Qaliani atoqatigiikkamik oqaaseqartoqanngilaq. I1 alliuvoq kingornalu aamma qalliulluni.  

Atoqatigeereeramik I1-lu aninialermat, mobilimi normua tunniuppaa aamma I1-p mobilimi normua 

tunniuppaa.  

Taamani politiiniit aperineqarami oqarmatalu pinngitsaaliilluni atoqatiginnittoqarsimasoq, isu-

maqarsimagaluarpoq, allat pineqartut soqutigisimanngikkaluarlugillu, nammineq I1-lu piumassutsi-

minnik atoqatigiinnikuugamik.  

Unnerluutigineqartoq politiinut nassuiaatiminit ulloq 25. juni 2018, quppernerit sisamaanni, immik-

koortut pingajuannit issuaavigineqarluni:"Toqqaannaq aperineqarluni nammineq sinittarfim-

mukarsimanerluni, pasillerneqartup taamannginnerarpaa ilisimatitsissutigalugu, piffissap qanorili-

neraniluunniit qaliani sinittarfiliarsimanani." 

Unnerluutigineqartoq eqqartuussivimmi nassuiaavoq, paasitinneqarsimagaluaruni arnaq pineqartoq 

taannaasoq, eqqortumik nassuiaasimassangaluarluni, isumaqaraluarpoq arnaq alla pineqartoq. 

I1 atoqatigeereeramik atisalersorpoq anillunilu. I1 kingorna sianerpoq, unnerluutigineqartullu 

naluaa, suna oqaluuserineraa, paasisinnaannginnamiuk, kisianni paasivaa baajanut tunngasut, anger-

larsimaannarporli.  

Pisimasup kingorna qalianeeqqaarpoq, kingusinnerusukkullu ataataminukarpoq sinillunilu.  

Taamani qalianukarami I1 pinngitsaalinngilaa aamma paffiisigut aalajangeqqanngilaa, unnerluus-

summi allassimasutut, aamma I1 siniffimmut iginneqanngilaq.  

Suliamut aperineqarami isumaqaraluarpoq, suliaq alla pineqartoq, X3-kuni nangikkiarnerup 

kingorna allaammat. 

 

I1 nassuiaateqarpoq ulloq 2. april 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ima 

issuarneqarpoq: 
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Kangaatsiamiippoq juni 2018. Kangaatsialiarsimavoq Royal Greenlandip fabrikkiani suliniarluni. 

Unnuk taanna, ulloq 22. juni 2018 kammalaatini ilagalugu imerniartarfimmiissimavoq. Arlaleriar-

luni silamut pujortariarpoq. 

Silami U1 naapippaa, marluullutik pujortariaramik, taassumalu aperaani imminnukaqatigerusunner-

aani. Ilisimannittoq illuanut ingerlaqataavoq. Siusinnerusukkut takunikuunngilaa.  

Illumut tungujortumukaqatigaa. Illumut iseramik U1-p ilisimannittoq tunuaniit qalianut ajakat-

tarpaa. Ilisimannittup takunngilaa allamik illumiittoqarnersoq.  

Ilisimannittoq siulliulluni qalianukarpoq. U1 tunorliuvoq. U1 oqaaseqanngilaq. U1-p qalianukaap-

paa qitiatigut tigummillugu. 

U1-p ilisimannittup atisai piiarniarsarigaluarpai. Ilisimannittup U1 peersimatinniaraluarpaa, kisianni 

U1-p atisai peerpai. Ilisimannittup U1 ajallugu peertinniaraluarpaa, unitsinniarsaralugu.  

U1-p ilisimannittup atisaasa sinneri siniffimmi nalanerani peerpai.  

U1-p ilisimannittoq atoqatigaa. Ilisimannittoq nallaqqavoq, U1 qalliuvoq atoqatigalugulu. U1 pisup 

nalaani oqaaseqanngilaq. Ilisimannittup oqarfigingaluarpaa piumanani, kisianni U1-p tusaanngilaa. 

Pisoq pivoq 1 tiimip missaani. Naammassimmat atisani ujaraluarpai.  

U1 ataanukarpoq, ilisimannittullu tusaavaa oqartoq: "Takanna, qalianiippoq, illit tassa nammineq ". 

Inuk taanna, U1-p oqarfigisaa qalianukarpoq. U2 ilisimannittup sanianut nallarpoq atisaajalerlunilu, 

ilisimannittoq siniffimmi issiavoq atisanilu ujaraluarlugit, kisianni nassaarinagit.  

Ilisimannittoq oqaaseqanngilaq, naak piumanngikkaluarluni. Atoqateqarusunngilaq.  

Aperineqarluni, sooq oqaaseqarsimannginnerluni, akivoq, atisani ujarlugit. Ilisimannittup U2 ajat-

taraluarpaa, kisianni oqaaseqarani. U2-p atoqatigaa 15 minutsit missaanni. Ilisimannittoq nal-

laqqavoq. U2 ilisimannittup utsuanut inerpoq.  

Atoqatigiinneq qaangiummat, ilisimannittup atisani nassaarai ateriarlugillu anilluni. Ingerlammat 

U2 arlaannik oqarpoq, kisianni eqqaamanngilaa qanoq oqarnersoq. Isumaqarpoq oqartoq 

uninngaannaqqulluni. 

Ilisimannittoq illumit anigami, imerniartarfimmukarpoq kammalaatinilu oqaloqatigalugu pisi-

masunillu oqaluttuullugu.  

Kammalaataata oqarfigaa allamukalerluni nangikkiarniarluni, ilisimannittorlu oqarfigalugu aqagu-

ani qaatukkunik nalunaarutigiumaarlunikkit. 

Ilisimannittup nalugamiuk sumut saaffiginnissanerluni, pisimasoq pillugu aatsaat ataasinngornermi 

suliartorami allaffimmiumut oqaluttuaraa. Marluullutik politiinut sianerput. 

Sermiligaamut uterami pisimasoq eqqarsaatigisorujuusimavaa, imertorujunngorsimallunilu, tama-

tumalu kingorna arnaata aperisimavaa ajortoqarsoralugu, kisianni anaanani akisimanngilaa. 

U2-mut kingorna saaffiginninnikuunngilaq.  

U1-p illersuisuanit aperineqarluni, tallimanngornikkut sulerisimanerlutik, akivoq, qulip eqqaani 

imerniartafiliarsimallutik kammalaatinilu. Imerniartarfimmi aatsaat imilersimavoq baajallu isikka-

nillit imersimallugit.  

Pingasup eqqaani imerniartarfimmiit anivoq. Apereqqinneqarami qassinut, akivoq, marlup eqqaani 

U1 ingerlaqatigisimallugu. 

Unnerluussummi allassimammat, ajattarneqarsimasoq paffimmigullu tigummineqarsimasoq, aperi-

neqarpoq tilluusersimanersoq. Tilluusersimanngilaq aamma kimillanneqanngilaq.  

Taamani ullumikkut atisarisanerluinnangajaat atorsimavai. 

U1-p atisani piiarmagit ajortittoqarsimanngilaq. Taamani atoqateqarusunngikkaluarpoq. Nipitulaar-

tumik oqaraluarpoq piumanani.  

Ilisimannittup kammalaatini X5 imerniartarfiup eqqaani oqaloqatigaa, X5-lu oqarpoq, aqaguani 

nalunaarutigiumaaritik, qaatukkunik.  

X5-p ilisimannittoq paasilluarsinnaavaa, kisianni piffissaqarfiginagu, nangikkiassagami. 

Ilisimannittoq politiinit apersorneqarmat […] apersuisuuvoq. 

Nassuiaatini eqqaamasinnaavai. Politiinut ulloq 25. juni 2018, D-1-1, quppernerit sisamaat, immik-

koortut arfineq aappaannit issuaavigineqarpoq:"Pinerlineqartoq kammalaatiminut X5-imut oqarsi-

manngilaq qanoq pineqarsimanerminik, kammalaatini aalakuungaatsiarmat." 
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Ilisimannittoq eqqartuussivimmi nassuiaavoq, kammalaatini pereersut pillugit oqaluttuussimallugu, 

kisianni kammalaatini nangikkiarusussimasoq.  

Taama politiinut nassuiaateqarsimavoq. 

X5 qimakkamiuk angerlarpoq. Arfininngornermi uffarpoq. 

U2-p illersuisuanit ilisimannittoq aperineqarpoq. Kangaatsiamut ulloq 16. juni 2018 tikilluni tassan-

ngaannillu aallaqqilluni september 2018-imi. 

X5 ilisimannittorlu qaammatini pingasuni suleqatigiipput kammalaatigiillutillu. X5 Qaqor-

tuminngaanneersuuvoq. 

Kangaatsiami najugaqarnerminni, Royal Greenlandip illusisimmaviutaani najugaqarput. Tassannga 

najugaqarfigisaanniit imerniartarfimmut ungasilaarpoq. Imerniartarfik kioskip qulaani inissisima-

voq. Nalunngilaa Kangaatsiami marlunnik kioskeqartoq. 

Taanna illu atoqatigiiffiusoq imerniartarfimmiit ungasissumiippoq. 

Illup tungaanut pisukkamik naapitaqanngillat. 

Aperineqarami sooq U1 ingerlaqatigisimanerlugu, akivoq ilagerusummani, taamaammallu inger-

laqatigisimallugu.  

Illumut apuukkamik qalianukarput. Atoqatigiinnerit taakkua marluk pipput katillugu 1 tiimip iluani.  

Illumukaramik ilaaginnarpoq, pinngitsaaliisoqanngilaq. U1-p qalianut ajappaa. Aperineqarluni 

soormi akiuussimannginnersoq, akivoq assai ajattarsimallugit.  

Atisai ajoqusersimanngillat, U1-p siniffimmi peerpai.  

Ilisimannittoq nakuuserusunnginnami akiuutinngilaq. Nakuusernissaminik eqqarsanngilaq. 

U2 qalianukarmat, ilisimannittup atisani ujaleruttorpai. U2-p ornimmani siniffimmut nallarpoq. 

Siniffimmi issiagaluarpoq atisanilu ujarlugit. U2 saniminut nallarami naamigullu attormani 

siniffimmut nallakaannarpoq. Atoqateqarusunngikkaluarpoq oqarlunilu:"Uvanga perusunngilanga" 

(Jeg vil ikke.) 

U2-p atisani peerpai, siniffimmi nammineq sanimini issianermini.  

Ilisimannittup U2-p assai ajattarlugit peersinniaraluarpai. U2 oqaaseqanngilaq, ilisimannittorlu 

trusseqanngilaq, taava qallerpaa usunilu utsuinut mangullugu qummuttalerlunilu. Ilisimannittup nis-

suni allaaqqatinngilai. Ilisimannittoq nillianngilaq aamma ikioqqunngilaq. 

U2-p ilisimannittoq qalleramiuk niui allaatsippai.  

Ilisimannittoq qanoq iliuuseqanngilaq. 

U2-p minutsini 15-20-ni atoqatigaa. U2-p atoqatigereermani imerniartarfiliarpoq. Peqqissaavik 

saneqquppaa, kisianni tassunga saaffiginninngilaq. Unnuaammat saaffiginninngilaq aammami 

nalugamiuk sumut saaffiginnissanerluni. 

Kingorna ilisimannittoq U2-mut saaffiginninnikuunngilaq, normua naluaa.  

U2-p anequnngikkaluarpaa, isumaqarporlu oqarasuaatimi normua tunniukkaa. 

Ilisimannittoq imerniartarfiliarami X5 naapippaa. X5 Qaqortortuminngaanneersuuvoq, ilisimannit-

tullu pisoq tamaat pillugu oqaluttuuppaa. 

X5-p ilisimannittoq ikiorusuppaa. Ilisimannittup pisimasoq allanut oqaluttuarinikuunngilaa. 

Ilisimannittoq ataasinngornermi suliartorami allaffimmiumit X6-imit ikiorneqarpoq, taanna tassan-

nga oqaluttuukkamiuk X6-p ilisimannittoq politiinut sianernerani ikiorpaa.  

Illersuisumit aperineqaqqilluni, ilisimannittoq nassuiaaqqippoq, unnukkut qulip eqqaani imer-

niartarfiliarlutik. Imerniartarfimmiittut amerlanngillat. Tassani U1 U2-luunniit takunngilai.  

Kammalaatini suleqatigisani. Ilisimannittup eqqaamanngilaa, piffissap qanoq ilineratigut pujortari-

arluni U1 naapinnerlugu. U1 ilisarisimanngilaa, naluaa Royal Greenlandip fabrikkiani sulisuusoq.  

Ilisimannittoq pujortariarami qaatigooqarpoq.  

Ilisimannittup U1 ingerlaqatigigamiuk, naluaa susoqassanersoq. 

Qalianukaleramik nammineq siulliuvoq, inimiinngillat. 

Qalianiipput minutsit tallimat-arfineq marlullu missaanni. U1-p atoqatigaani. U1 anereermat U2-lu 

qalianukarmat ilisimannittoq trussiinnaavoq.  

Trussii U2-p piinngilai. 

Pisimasup kingorna atisani tamaasa nassaarai taakkulu ajortissimanngillat. Ilisimannittup U1 unnuk 

taanna kingusinnerusukkut takunngilaa. 
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U2-p mobilimi normua tunniuppaa taannalu mobiliminut toqqorpaa. 

Ilisimannittoq tallimanik baajaateqarsimavoq, imaassinnaavorlu taanna siarnutigisimasinnaangaa. 

Eqqaamanngilaa allaffigisimanerlugu. 

Piffissat nalornissutigineqarmata aperineqaqqippoq, nassuiaavorlu, imerniartarfimmukarsimalluni 

pingasup eqqaani X5-lu naapissimallugu.  

Illumukarput marlup eqqaani. 

U2-p atoqatigimmani, assai ajattaraluarpai. U2-p atoqatigigamini taanna qalliuvoq, qanorilin-

ikkulluunniit nammineq qalliunngilaq. 

U2-mut unnuakkut sianerami eqqaamanngilaa, kisianni aqaguani iterami takusinnaavaa sianersimal-

luni.  

Naggataani aperineqarpoq qanoq akiuussimanerluni, nassuiaavoq assai ajattarlugit peertinniar-

simagaluarlugit. 

 

 

Allagartat uppernarsaatit 

Pisimasoq 1, ilanngussaq A-1-1, Nalunaarutiginnittoq X6 Kangaatsiami Royal Greenlandimiit 

oqarasuaatikkut saaffiginnippoq ilisimatitsissutigalugulu sulisumik ilaat Tasiilameersoq arlaannik 

pineqarsimasoq oqarasuaallu pinerlineqartumut I1-imut tunniullugu.  

 

Pinerlineqartoq nassuiaavoq tallimanngormat kammalaatini X5 ilagalugu diskotekimiissimalluni, 

tassani katillugit baajat qulit missaanniittut imersimallugit. Angutip nalusami siullermik nakkussi-

mavaani ornissimallunilu oqarfigaluni pujortariaqatigissagaani. Pinerlineqartoq aallaqqaammut 

naaggaarsimagaluarpoq, angutilli nalusami uteriiserfigimmani aneqataasimalluni pujortariaqataal-

luni. Silamut anereeramik angut taanna nalusaa oqarsimavoq pisuttuaqatigissagaani, tamanna aku-

erisimallugu. Peqqissaaviup tungaanut ingerlasimapput illumullu tungujortumut iserlutik. 

 

Illumut isernermik kingorna tassannga angummit nalusaminit ajattartilluni qalianukartinneqarpoq, 

siniffimmullu ajanneqarluni. Atisaalu piaarneqarlutik. Pinerlineqartoq akiuunniaraluarpoq ilu-

atsinngitsumik. Angutip nalusaata atisani aamma piiarpai, usuni tissaqqasoq utsuinut mangullugu, 

piumanngitsorlu atoqatigalugu. 

 

Angut nalusaa inereerami atisalersorpoq, inimukarlunilu kalaallisullu alla angut nalusaa oqarfiga-

lugu "illit piumasannik piniaruk kujakkusukkukku kujanniaruk". 

Taassuma kingorna tusaavaa angut alla nalusani qalianukartoq. Pinerlineqartup atisani tigugaluarpai 

mattaangagami, kisianni angutip taassuma allap nalusaata atisanik arsaarpaa, atisaajarlunilu pi-

umanngitsoq atoqatigalugu. Akiuukkaluarpoq tassunga inummut allamut nalusaminut, taannali 

siullermit nerinnannerugami, taamaammallu namminerminit nukittunerulluni. Rap/5509. 

 

Pk. […] aamma pa. […] kiisalu nakorsaq umiatsiamik Kangaatsialiarput nal. 1500 suliap 

suliarineqarnissaa siunertaralugu. /MST Nal. 1704 pinerlineqartoq naapinneqarpoq. Aper-

sorneqaqqippoq. Kikkut pinerliisuunersut aalajangeruminaappoq, pinerlineqartup nammineerluni 

kommunefogedimut illup B-nr […]-p tikkuarnerata saniatigut. 

 

Pisimasoq 1, ilanngussaq A-1-2: 

Suliamut atatillugu ullumi ataasinngorneq ulloq 25. juni 2018 nal. 1407 kommunefogedi X7 

sianerfigineqarpoq noqqaaffigineqarluni, pinerlineqartumut I1-imut attaveqaqqullugu illup tikkuar-

nissaa siunertaralugu, pinerlinerup piffigisaa. Taamaaliortoqarpoq piffissap taamaalinerani pi-

nerliffiusup sumiinnerata ilisimaneqannginnera tunngavigalugu. 

 

Tassunga kommunefogedi ilitsersorneqarpoq, illumik assigisaanilluunniit tikkuagaqassanngitsoq, 

pinerlineqartup nammineq tikkuassammagu oqaatigaluguluunniit illu sorleq pineqarnersoq.  
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Nal. 1415 kommunefogedi nalunaarpoq, pinerlineqartup illu B-nr. […] tikkuarsimagaa, pinerlinerup 

piffigisimasaatut. Aperineqarluni kommunfogedip nalunngilaa, qatanngutigiit U1 aamma U2 tassani 

najugaqartut. Kisianni U1-p X8 ilagisartorujuungaa. 

 

Pinerlineqartoq attaveqarfigineqarpoq aperineqarlunilu ajoqusersimannginnerarpoq, taamaattorli 

illissaminik anniarnerarluni. 

 

Nal. 1704 pinerlineqartoq apersorneqaqqippoq. Tassani pinerlineqartup nassuiaatigisimasani aala-

jangiusimavai, imaattullu pinerluttunut ilisarnaatit tunniullugit. 

 

A. Angut, 175-180 cm miss. angitigisoq 20-25-nik ukiulik, qernertunik nujalik aappalungusersunik 

misunnilik, umeqanngitsoq, ilutsimigut nerinnalaartoq, aarlariinnik qalipaatilimmik ilullilik koor-

punillu qarlilik. 

 

B. Angut, 170-175 cm angitigisoq, 20-25-nik ukiulik, naatsunik qernertunik nujalik, umeqanngit-

soq, kalaallisut isikkulik, sananeqaatsimigut nerinnattoq sungaartumik/sukkulaajusamik qalipaa-

tilimmik kiateeralik. 

 

Pinerlineqartoq nakorsamit […]-mit illissamigut peersivigineqarluni misissorneqarpoq assigiinngis-

summillu DNA-mut sanilliussassamik. 

 

Tamatuma kingorna politiit biilinik B-nr- […]-imut pinerliffiunerangaasumukarput. Kasuttortoqar-

poq. Matu paarnaaqqavoq ammarneqaranilu. 

 

Taassuma kingorna kommufogedip ilisimatitsissutigaa A aamma B`p angajoqqaavi B-nr. […]-imi 

najugaqartut, taassumalu kingorna politiit biilii saaffiginnissut najukkamut tassunga ingerlappaat. 

 

Nal. 1845 matukkut kasuttorneq angummit U2-mik ammarneqarpoq, saaffiginnissutittalu suunera-

nik ilisimatinneqarpoq. U2 ilisimatitsivoq, naliginnaasumik B-nr. […]-imi qatanngunni U1 najuga-

qatigalugu aamma nammineq pinerliffimmiissimalluni. Politiit illumiinneranni angut nuivoq, taan-

nalu ilisarnaatimini A-tut isikkoqarpoq, angut aappalungusersunik nutsami qulaatungai misussima-

gamigit. 

 

Nal. 1921 U2 isertitsivimmit anillaanneqarpoq suliamullu apersorneqarluni politiimit […]-mit. Pa-

sillerneqaatiminut pisuunnginnerarpoq, taamaattorli uppernarsarsinnaallugu, piffimmiissimalluni, 

qatanngummi U1-p arnaq tunumioq angerlaqatigisimagaa, taassumali arnap aqqa nalullugu. 

 

Tamatuma kingorna politiit biilii B-nr. […]-imukarput U1 ujarlugu. 

 

Matukkut kasuttorneq U1-mit ammarneqarpoq paasissutissanilu oqaatigai ima: 

U1 pnr. […]1998-[…] najugaqartoq B-nr. […], 3955 Kangaatsiaq. 

 

Piffimmi politiimit […]-imit tigusarineqarpoq nal. 2006 pasillerneqarlunilu pinngitsaaliilluni 

atoqateqarsimasutut, kiisalu pisinnaatitaaffimminik ilisimatinneqarluni. 

 

U1 pasilliummut nassuersinnaananiluunniit pisuunnginnerarsinnaannginnerarpoq, eqqaamannginna-

miuk pinerlineqartoq atoqatiginikuunerlugu, eqqaamalluguli pinerlineqartoq angerlaqatiginikuul-

lugu qatanngunni U2 angerlarsimasoq. 

 

Kangaatsiap Napparsimaviani U1-mit U2-millu misissugassanik tigusisoqarpoq, pinerlineqartup in-

uup sananeqaataanik nassaassaqarnersoq paasineqarnissaa siunertaralugu, pineqartut tamarmik 

sisamanngornermiilli tallimanngornermiillilu uffarsimanngimmata. 
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Pisimasoq 1, ilanngussaq-C-1-1, qupperneq 3, immikkoortut arfineq pingajuat:  

Pasillerneqartup naluaa, sinittarfimmi sulerinerlutik ilimagaali immaqa piumassutsiminnik 

atoqatigiissimassallutik sinittarfiliarsimagamik.  

 

Pisimasoq 1, ilanngussaq C-2-1, quppernerit pingajuat, immikkoortut tallimaat: Pasillerneqartoq ig-

gavimmukarpoq, tarrajuppoq igalaaq assersimammat, pasillerneqartup takusinnaavaa angajuni U1 

qummukartoq arnamillu siuleqartoq. 

 

Quppernerit pingajuat, immikkoortut qulaaluaat: 

Pasillerneqartup tusaasinnaavaa, atisat natermut ilineqartut allanillu tusaasaqarsinnaanngilaq. 

 

Quppernerit sisamaat, immikkoortut pingajuat:  

Toqqaannaq aperineqarluni nammineq sinittarfiliarsimanerluni, pasillerneqartoq taamaaliorsiman-

nginnerarpoq ilisimatitsissutigalugulu, piffissap qanoq ilineraniluunniit qalianut sinittarfiliar-

simanani. 

 

Quppernerit sisamaat, immikkoortut pingajuat:  

Aperineqarluni I1 pinngitsaalillugu atoqatigisimaneraa imaluunniit piumassuseq aallaavigalugu 

atoqatigiinneq pisimanersoq, taakku pisimannginnerarpai ilisimatitsissutigalugulu, piffissap qanoq 

ilineraniluunniit piumassuseq aallaavigalugu atoqatigisimanagu imaluunniit pinngitsaalillugu 

atoqatigisimanagu. 

 

Pasillerneqartup kissaatiginngilaa nalunaarusiamut oqaaseqaqqinnissani. 

 

Pisimasoq 1, ilanngussaq D-1-1, quppernerit sisamaat, immikkoortut arfineq aappaat:  

Pinerlineqartoq kammalaatiminut X5-mut oqarsimanngilaq qanoq pineqarsimanerminik, kamma-

laatini amaangaatsiarsimammat.  

 

Pisimasoq 1, ilanngussaq E-1-1, qupperneq siulleq, immikkoortut tallimaat:  

Apersuinerup kingorna, pasillerneqartullu U1 allaganngorlugu Politiit piffimmik misis-

suisinnaanerannut akuersereermat.  

 

Pinerliffiusumik misissuineq nal. 2020 aallartippoq. 

Pinerliffiusoq illu qalialiuvoq, 55m2 miss. angissusilik aqqusernullu ujaraaqqanik sanaajusup 

sinaaniilluni, aqqusernup kujammut sammisortaani aqqaneq marlunnik tummeraqarluni aqqusiner-

mit atsinnerusukkut, illoqarfiup Kangaatsiap kujataani-kangisissortaani. 

 

Illu agguagaavoq torsuusaqarluni, perusuersartarfik, iggavik, ini aamma qaliani sinittarfik ataaseq.  

 

Torsuusaq 1 kvadratmeterip miss. angissuseqarpoq, talerpimmut perusuersartarfimmut torsuusatut 

angitigisumut iserfissaqarluni.  

 

Torsuusamiit gangimut ingerlaffeqarpoq, tassanngaanniit talerpia-tungaatigut qalianut 

tummeraqarluni, qalianiittumut sinittarfiliartoqarsinnaalluni, talerpimmut sangulluni sinittarfimmut 

isertoqarsinnaalluni. 

 

Tummeqqat tigummiveqanngillat/sinaakkutaqanngillat iigaq ajaperfigineqarsinnaavoq.  

 

Gangimiit siumuinnaq kangimut iggavimmut aqquteqarpoq, iggaviup isuani talerpimmut sangug-

aanni kujammut inimut aqquteqarluni. 
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Ini pisatsersimavoq avannaani kangiani teqeqqumi saattumik fjersyneqarluni, igalaaq kangimut 

sammisoq aamma taassuma illuani nerriveeraqarpoq marluuttariamillu nalaasaarfeqarluni. 

 

Nalaasaarfiup tunuani siniffeqarpoq marluuttarissamik, ataatsimik qipeqarlunilu ataatsimik 

akisilimmik. 

 

Qaliani sinittarfik pisatsersimavoq saamillermi skaavik, avannamut aamma taassuma illuani 

kujallermi iikkamut ilisivik matoqanngitsoq ikkusimalluni. 

 

Avannaani-kangiani boksmadrassi ataasiuttariaq ataaseq oqoruteqanngitsoq inissinneqarsimavoq, 

kangimut igalaaqarpoq. 

 

Sinittarfimmut matu peerneqarsimavoq skaavimmullu tutsillugu napparneqarsimalluni. 

 

Aqqusinermit ujaraaqqanik sanaajusumit illumut aqquteqarpoq, tummeqqatigut ammukariaqarluni, 

tassanngaanniillu matup saani nikorfasinnaalluni, iluaniit qissallallugu paarnaarsaateqartumut. 

 

Pinerliffiusumi misussuinerup takutippaa, boksmadrassimi ataasiuttariami sinittarfimmiittumi ta-

kussutissanik biologiskiusunik misissugassanik tigusisoqarpoq, anisuumiit aamma imaluunniit 

qinersiniillu seerinerineersunik, siniffiup qeqqani imerpalasungasunik panernikunik kiisalu siniffiup 

sinaanit aamma takussutissanik biologiskiugunartunik qulakkeerisoqarluni aamma taakkunanngaan-

neersunik, aamma panersimasunit. 

 

Takussutissat taakku panernikut DNA/anisooq/qinersip seerinerineersut vatpindit marluk atorlugit 

DNA-mik misissuutinik qularnaarneqarput ima taaguuserlugit:  

 

  No. 4: Vatpindit marluk takussutissanik biologiskiugunartunik pillit 

uuma ataani: 

 

qulakkeerneqarput misissuinissaq siunertaralugu. 

 

Takussutissat panersimasut DNA-mik ilaqarsinnaasut/anisooq/ qinersip seerineraneersut 

qularnaarneqarput vatpindit bakteeriaqanngitsut marluk atorlugit DNA-mik misissuissutinit 

ersiutinik biologiskiusunik ersiutinut uuma ataani: 

 

  No. 5: Vatpindit marluk ersiutinik biologiskiusunik takussutis-

sartarsinnaasut  

 

qulakkeerneqarput misissuinissaq siunertaralugu. 

 

Allanik politiinut soqutiginaatilinnut tunngasunik nassaartoqanngilaq. 

 

Pinerliffiusoq pisatsersornikippoq torerlunilu, tamanna naluginnaasutut isiginiarneqarluni. 

 

Pinerliffiusoq assilisaarneqarpoq, immikkut ilanngunneqartunik. Tigusanit takussutissiaq assil-

ineqarpoq, immikkut ilanngunneqartumik. Tigusanit takussutissiaq suliarineqarpoq suliamullu ilan-

ngunneqarluni. 

 

Pinerliffiusumik misissuineq naammassineqarpoq nal. 2040. 

 

Pinerliffiusumik misissuereernermi pasillerneqartoq U1 napparsimaviliaanneqarpoq, tassani misis-

sorneqarpoq usua tangiarlugu aaverlugulu DNA-p misissornissanut atugassanik. 
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Tamatuma kingorna pasillerneqartoq aqqusinermut iperangaavoq nal. 2202.  

 

Pinerliffiusumit pasillerneqartunillu taakkunannga marlunnik assilisat misissorneqarput, katillugit 

assit 19-it. 

 

Timip misissorneqarnissaanut akuersissut U2-mut tunngasoq, U2-mit atsiorneqartoq saqqummiun-

neqarpoq. 

 

Timip misissorneqarnissaanut akuersissut I1-mut tunngasoq, U1-mit atsiorneqartoq saqqummiunne-

qarpoq. 

 

Misissueqqissaarnissamut akuersissut U1-mit atsiorneqartoq saqqummiunneqarpoq. 

 

Pisimasoq 1, ilanngussaq E-1-3, tigusanit nalunaarusiaq: 

1. vatpindit marluk DNA-nik misissueqqissaarnissamut atugassat pinerlineqartumit I1-p 

utsuinit qulakkeerneqarput. 

2. vatpindit marluk DNA-nik misissueqqissaarnissamut atugassat pinerlineqartup I1-p 

illiaaniit qulakkeerneqarput. 

3. Naleqqiussinissamut misiliut DNA-nik misissueqqissaarnissamut atugassaq pi-

nerlineqartumit I1-imit tiguneqarpoq. 

4. DNA-nik misissuinermut atortunik biologiskiusunik takussutissaqarsinnaaneranut 

DNA/anisuup qinersinit seerisuaneersut boksmadrassip sinittarfimmiittup qeqqanit 

qulakkeerneqarpoq. 

5. DNA-nik misissuinermut atortunik biologiskiusunik takussutissaqarsinnaaneranut 

DNA/anisooq/qinersit seerisuaneersut, boksmadrassip sinittarfimmiittup sinaaniit 

qulakkeerneqarput. 

6. vatpindit marluk DNA-nik misissueqqissaarnermut atugassat pasillerneqartup U1-p 

usuaniit qulakkeerneqarput. 

7. Naleqqiussinissamut misiliut DNA-nik misissueqqissaarnissamut atugassaq pasil-

lerneqartumut U1-mut tunngasoq qulakkeerneqarpoq 

8. vatpindit marluk DNA-nik misissueqqissaarnissamut atugassat pasillerneqartup U2-p 

usuanit qulakkeerneqarput. 

9.  vatpindit marluk DNA-nik misissueqqissaarnissamut atugassat pasillerneqartup U2-p 

usuanit qulakkeerneqarput. 

10. Naleqqiussinissamut misiliut DNA-nik misissueqqissaarnissamut atugassaq pasil-

lerneqartumut U2-mut tunngasoq qulakkeerneqarpoq. 

 

Pisimasoq 1, ilanngussaq F-1-1, DNA-p ilisarnaataanik misissueqqissaarnerup inernera naleqqius-

sassatut misiliummiit 

Inuk misissorneqartoq CPR-nr. […]1992-[…] 

Inuup misissorneqartup aqqa, I1 

Suliakkiinerup sul.no.: 5509-97351-00079-18 

Suliap suunera: Pinngitsaaliilluni atoqatiginninneq 

 

Pisimasoq 1, ilanngussaq F-1-2, DNA-p ilisarnaataanik misissueqqissaarnerup inernera naleqqius-

sassatut misiliummiit 

Inuk misissorneqartoq, CPR-nr […]1998-[…] 

Inuup misissorneqartup aqqa, U1  

Suliakkiinerup sul.no.: 5509-97351-00079-18 

Suliap suunera: Pinngitsaaliilluni atoqatiginninneq 
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Pisimasoq 1, ilanngussaq F-1-3, DNA-p ilisarnaanik misissueqqissaarnerup inernera naleqqiussas-

satut misiliummiit 

Inuk misissorneqartoq, CPR-nr […]1999-[…] 

Inuup misissorneqartup aqqa, U2  

Suliakkiinerup sul.no.: 5509-97351-00079-18 

Suliap suunera: Pinngitsaaliilluni atoqatiginninneq 

 

Ilanngussaq F-2-2, Nalunaarut retsgenetiskimi misissuinermut tunngasoq, qupp. aappaat 

 

Inerniliineq 

 

Misiligutit eqqartuussinermi atugassatut nakorsat misissugaat I1-imeersut 011092-2728 

 

 a) Illiaanit tigusat 

 

Anisuumik tigusani nassaartoqarpoq. DNA-nik anisuup ilaanit nassaartoqarpoq. Anisuup ilaa DNA-

nik marluinnaanngitsunit imaqarpoq, taakkunannga minnerpaamik inuk ataaseq angumminngaan-

neerluni. DNA-nik cellep sinnerata ilaaniit nassaartoqarpoq. DNA-nit misissorneqartumi tassannga 

cellep sinnerata ilaa inummit arnaminngaanneersuuvoq. 

 

 b) Illiaanit tigusat 

 

Tigusami anisuumik nassaartoqarpoq. Anisuumi cellep ilaanit DNA-nik nassaartoqarpoq. Anisuumi 

cellep ilaa DNA-nik inummit ataasiinnaanngitsumit imaqarpoq taakkulu angutineersuupput. DNA-

nik cellep sinnerata ilaaneersumi nassaartoqarpoq. DNA-nik cellep sinnerata ilaat misissugaq 

inummit arnaasuminngaanneerpoq. 

 

Misiligutit eqqartuussinermi atugassatut nakorsat misissugaat U1-meersut […]1998-[…] 

  

c) Quuata aqqutaanit tigusat 

 

Tigusani DNA-nik nassaartoqarpoq. DNA-t misissorneqartut inummit angutaasumeersuupput. 

 

Misiligutit eqqartuussinermi atugassatut nakorsat misissugaat U2-imeersut […]1999-[…] 

 

d) Usuata nuuata amianit tigusat 

 

Tigusani DNA-nik nassaartoqarpoq. DNA-t misissorneqartut inummit angutaasumeersuupput. 

 

Misiligutit/tigussaasut Politiinit qulakkeerneqarput 

 

f) KT no. 3: Vatpindit tigusartallit 

Nassiussisoq malillugu uannga qulakkeerneqartut: Boksmadrassip qeqqaniit 

 

Tigusani anisuumik takussutissiisoqarpoq. DNA-nik anisuumi cellep ilaani takussutissiisoqarpoq. 

Anisuumi cellep ilaa DNA-nik inuummit ataasiinnanngitsumit imaqarpoq, taakkunannga min-

nerpaamik ataaseq angummeersuulluni. DNA-nik takussutissiisoqarpoq cellep sinnerata ilaanit. Cel-

lep sinnerata ilaa inuup sananeqaataanik marlunnit amerlanerusunik imaqarpoq, taakkunannga min-

nerpaamik ataaseq angutaalluni aamma minnerpaamik ataaseq angutaalluni. 

 

Retsgenetisk Afdeling Retsmedicinsk Institut København Universitet 

 



 29 

g) KT no. 4: Vatpindi (t) misissugassat 

 

Misissukkani anisuumik nassaartoqanngilaq. Anisuumi cellep ilaani DNA-nik ersersitsisoqarpoq, 

kisianni DNA-nik misissueqqissaarnermut atugassatut naammanngittumik.  DNA-nik ersersi-

tsisoqarpoq cellep sinnerata ilamernganit. Cellep sinnerata ilamernga DNA-nik inunnit marlunit 

amerlanerusuneersunik imaqarpoq, taakkunannga minnerpaamik ataaseq angutaalluni. 

 

INERNILIINEQ 

 

Misiligutit eqqartuussinermi atugassatut nakorsat misissugaat I1-meersut […]1992-[…] 

 

a) Utsuanit tigusat 

 

Dna-kkut ilisarnaammit biologiskimik takussutissartaasa qulaani taaneqartumi misissuinermi, 

nalunaarut C2018-10169-1 najoqq., anisuup celleata ilamernga DNA-nik inunnit pingasuneersunik 

imaqarnera naapertuuppoq. 

 

DNA-kkut ilisarnaat tapersiivoq, DNA-kkut ilisarnaammik misissukkap anisuup celleata ilaaneer-

sup aappaa U2-meersuunera ilimanartinneqartoq inummit allameersuunissaanut naleqqiullugu, 

aamma DNA-p misissorneqartup ilaata aappaa inummit arlaanneersuunissaaniit naleqqiullugu U1-

meersuunissaa ilimanartinneqartoq, kiisalu DNA-p missorneqartup pingajorarterutaa I1-mit nam-

minermineertuunissaa ilimanartinneqartoq inummit arlaanneersuunissaanut naleqqiullugu. 

 

Dna-kkut ilisarnaataa anisuup celleata ilaanut naatsorsorneqarpoq 1.000.000-ileriaammik iliman-

arnerusoq, DNA-p misissorneqartup aappaa U2-meersuuppat, DNA-p misissorneqartup ilaata aap-

paa inummit inuiaqatigiinnit kalaallit akornanni arlaanneersuunissaaniit. Naatsorsuineq 

suliarineqarpoq naatsorsuutigalugu, DNA misissorneqartoq inunnit taakkunanngarpiaq pingasuneer-

suunissaa, DNA-llu misissorneqartup aappaata ataatsip inummit inuiaqatigiit kalaallit akornanni ar-

laanneersuunissaanut aamma DNA-p misissorneqartut pingajuat ataaseq I1-minngaanneerpat. 

Naatsorsuineq U2-p qanigisaanut naleqqiussinermi atuutinngilaq.  

 

Anisuup celleata ilaanit DNA-kkut ilisarnaataanik naatsorsuineqarpoq 1.000.000-ileriaammik ili-

manarnerusumik, DNA-p misissukkap aappaa ataaseq U1-minngaannersuuppat, ilaata taassuma 

misissorneqartup U1-minngaaneersuuneraniit, ilaata taassuma DNA-p misussorneqartup inummit 

inuiaqatigiinnit kalaallit akornanni arlaanneersuunussaanut naleqqiullugu. Naatsorsuineq 

suliarineqarpoq naatsorsuutigalugu, DNA-p misissorneqartup inunnit taakkunannga 

pingasorpianeersuunerat, DNA-llu misissorneqartup aappaa ataaseq inummit inuiaqatigiit kalaallit 

akornanni arlaanneersuusoq aamma DNA-p misissorneqartut pingajuat ataaseq I1-minngaanneer-

suusoq. Naatsorsuineq U1-p qanigisaanut naleqqiussinermi atuutinngilaq. 

 

Anisuup celleata ilaata DNA-kkut ilisarnaataanik naatsorsuisoqarpoq 1.000.000-ileriaammiit anner-

tunerusutut ilimanaateqartoq, DNA-p misissorneqartup ilaata ataatsip U2-minngaanneersuuppat 

aamma U1-minngaanneersuuppat, DNA-p misissorneqartup angutinit marlunnit inuiaqatigiit ka-

laallit akornanni arlaanneersuunissaanninngaanniit. Naatsorsuineq suliarineqarpoq naatsorsuutiga-

lugu, DNA misissorneqartut inunnit taakkunannga pingasorpianeersuunissaat, aamma DNA-p 

misissorneqartut pingajuata ataatsip I1-meersuunissaa. Naatsorsuineq atuutinngilaq U2-p aamma 

U1 qanigisaanut naleqqiussinermi.  

 

Misissorneqartup cellep sinnerata ilaata DNA-kkut ilisarnaataanit paasinarsisinneqarpoq I1-meer-

suunissaa ilimanartinneqartoq inummiit allarluinnarmeersinnaaneranilluunniit. 
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Misissorneqartup cellep sinnerata ilaata DNA-kkut ilisarnaataanit paasinarsisinneqanngilaq U2-

meersuunissaa inummiit arlaannit allameersuusinnaaneraniit. 

 

b) Utsuanit tigusat 

 

DNA-kkut ilisarnaammit biologiskimik takussutissartaasa qulaani taaneqartumi misissuinermi, 

nalunaarut C2018-10169-1, najoqq., anisuup celleata ilamernga inuup sananeqaataanik inunnit 

pingasuneersunik imaqarnera naapertuuppoq. 

 

Misissorneqartup inuup sananeqaataata ataatsip anisuup celleata ilaani DNA-kkut ilisarnaataanit 

paasinarsisinneqarpoq U2-meersuunera inummit arlaannit allameersuusinnaaneraniit, misis-

sorneqartullu inuup sananeqaataata aappaa I1-minngaanneersuunera inummit arlaannit allameer-

suusinnaaneraniilluunniit. 

 

Anisuup celleata ilaata DNA-kkut ilisarnaataanik naatsorsuisoqarpoq 1.000.000-ileriaammiit anner-

tunerusutut ilamanaateqartoq DNA-p misissorneqartup ilaata ataatsip U2-minngaanneersuuppat 

DNA-p misissorneqartup angummit inuiaqatigiit kalaallit akornanni arlaanneersuunissaanin-

ngaanniit. Naatsorsuineq suliarineqarpoq naatsorsuutigalugu, DNA-p misissorneqartup inunnit taak-

kunannga marluunneersuunissaat, aamma DNA-p misissorneqartup aappaata I1-meersuunissaa. 

Naatsoruineq atuutinngilaq U2-p qanigisaanut naleqqiussinermi. 

 

Misissorneqartup anisuumi cellep ilaata DNA-kkut ilisarnaataanit paasinarsisinneqanngilaq U1-

meersuunissaa inummit arlaannit allameersuusinnaaneraniit. 

 

Misissorneqartup cellep ilaata DNA-kkut ilisarnaataanit paasinarsisinneqarpoq I1-meersuunera 

inummit arlaannit allameersuusinnaaneraniilluunniit. 

 

Misissorneqartup cellep ilaata DNA-kkut ilisarnaataanit paasinarsisinneqanngilaq U2-meersuunera 

inummit arlaannit allameersuusinnaaneraniit. 

 

Misiligutit eqqartuussinermi atugassatut nakorsat misissugaat U1-meersut […]1998-[…] 

 

c) Quuata aqqutaanit tigusat 

 

Misissorneqartup qulaani taaneqartup nalunaarut C2018-10169-1 najoqqutaralugu biologiskimik 

takussutissartaa DNA-kkut ilisarnaataanit paasinarsisinneqarpoq, DNA-p misissorneqartup U1-

meersuunissaa ilimanartinneqartoq inummit arlaannit allameersuunissaanissaaniilluunniit. 

 

DNA-p misissorneqartup DNA-kku ilisarnaataata paasinarsisinngilaa I1-meersuunera imaluunniit 

U2-meersuunera inummit arlaannit allameersuusinnaaneraniit.  

 

Misiligutit eqqartuussinermi atugassatut nakorsat misissugaat U2-meersut […]1999-[…] 

 

d) Usuata nuuata amianit allarterlugit tigusat 

 

Misissorneqartup qulaani eqqaaneqartup nalunaarut C2018-10169-1 najoqqutaralugu biologiskimik 

takussutissartaata naapertuuttoq, tiguneqartut DNA-nik inunnit taakkunannga marlunneersunik 

ilaqartut. 

 

Misissorneqartup DNA-kkut ilisarnaataanit paasinarsisinneqarpoq DNA-p misissorneqartup ilaata 

ataatsip inummit arlaanneersuunissaanut naleqqiullugu U1-meersuunissaa ilimanartinneqartoq, 
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DNA-llu misissorneqartup ilaata aappaa inummit allameersuunissaaniit naleqqiullugu U2-meer-

suunissaa ilimanartinneqartoq. 

 

Tigusat DNA-kkut ilisarnaatinik naatsorsuinermi DNA-p misissorneqartup aappaata U1-meer-

suunissaa 1.000.000-ileriaammik annerusutut ilamanaateqartoq naatsorsorneqarpoq, DNA-p mis-

sorneqartup taassuma U1-meersuunissaaniit, DNA-p missorneqartup ilaata taassuma inummit inuia-

qatigiit kalaallit akornanni arlaanneersuunissaaniit. Naatsorsuisoqarpoq tunngaviutinneqarluni DNA 

misissorneqartoq inunnit marlunnit taakkunanngarpianinngaanneersuusoq, aamma DNA-p misis-

sorneqartup ilaata aappaa U2-meersuusoq. Naatsorsuineq U1-p qanigisaanut naleqqiussinermi atu-

utinngilaq. 

 

DNA-p misissorneqartup Dnakkut ilisarnaataanit paasinarsisinneqanngilaq I1-meersuunera inummit 

arlaannit allameersuusinnaaneraniit. 

 

e) Quuata aqqutaanit tigusat 

 

Misissorneqartup qulaani taaneqartup nalunaarut C2018-10169-1 najoqqutaralugu biologiskimik 

takussutissartaa DNA-kkut ilisarnaataanit paasinarsisinneqarpoq, DNA-p misissorneqartup U2-

meersuunissaa ilimanartinneqartoq inummit arlaannit allameersuunissaanissaaniilluunniit. 

 

DNA-p misissorneqartup DNA-kku ilisarnaataata paasinarsisinngilaa I1-meersuunera imaluunniit 

U1-meersuunera inummit arlaannit allameersuusinnaaneraniit.  

 

Misiligutit/tigussaasut politiinit qulakkiikkat 

 

f) KT no. 3: vatpindi (t) tigusanik ilallit 

Qularnaakkat nassiussisoq malillugu: Boksmadressip qeqqaneersut 

 

Misissorneqartup qulaani eqqaaneqartup nalunaarut C2018-10169 najoqqutaralugu biologiskimik 

takussutassartaasa anisuup celleata ilaa DNA-kkut ilisarnaatinik inunnit marluneersunik ilaqarnera 

naapertuuppoq.  

 

DNA anisuumi cellep ilaata aappaa misissorneqartoq DNA-p ilisarnaataanik U2-meersuunissaa 

inummit arlaanniit allameersuunissaanut naleqqiullugu, misissorneqartullu ilaata aappaa inummit 

arlaanneersuunissaaniit naleqqiullugu U1-meersuunissaa ilimanartinneqarpoq. 

 

Takussutissap DNA-kut ilisarnaataanik naatsorsuinermi DNA-p misissorneqartup ilaata aappaata 

U2 imeersuunissaa 1.000.000-ileriaammiit annertunerusutut ilimanaateqartoq naatsorsorneqarpoq, 

DNA-p misissorneqartup ilaata taassuma inummit inuiaqatigiit kalaallit akornanni arlaanneersuunis-

saaniit. Naatsorsuisoqarpoq tunngaviutinneqarluni DNA misissorneqartoq inunnit marlunnit taak-

kunanngarpianeersuusoq, aamma DNA-p misissorneqartup ilaata aappaa inummit inuiaqatigiit ka-

laallit akornanni arlaanneersuusoq. Naatsorsuineq U2-p qanigisaanut naleqqiussinermi atuutinngi-

laq.  

 

Takussutissap DNA-kkut ilisarnaataanik naatsorsuinermi DNA-p misissorneqartup ilaata aappaata 

U1 imeersuunissaa 1.000.000-ileriaammiit annertunerusutut ilimanaateqartoq naatsorsorneqarpoq, 

DNA-p misissorneqartup ilaata taassuma inummit inuiaqatigiit kalaallit akornanni arlaanneersuunis-

saaniit. Naatsorsuisoqarpoq tunngaviutinneqarluni DNA misissorneqartoq inunnit marlunnit taak-

kunanngarpianeersuusoq, aamma DNA-p misissorneqartup ilaata aappaa inummit inuiaqatigiit ka-

laallit akornanni arlaanneersuusoq. Naatsorsuineq U1-p qanigisaanut naleqqiussinermi atuutinngi-

laq.  
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DNA-p anisuup celleata ilaani misissorneqartup Dnakkut ilisarnaataanit paasinarsisinneqanngilaq 

I1-meersuunera 

 

Dna-p ilisarnaataa cellep sinnerata ilaani inunnit pingasunit DNA-nik imaqarneranut naaper-

tuuppoq. 

 

 

Misissorneqartup inuup sananeqaataata ataatsip anisuup celleata ilaani DNA-kkut ilisarnaataanit 

paasinarsisinneqarpoq I1-meersuunera inummit arlaannit allameersuusinnaaneraniit, misis-

sorneqartullu inuup sananeqaataata aappaata U2-minngaanneersuunera inummit arlaannit allameer-

suusinnaaneraniilluunniit, kiisalu misissorneqartut inuup sananeqaataata pingajuata U1-meersuu-

nera inummit arlaannit allameersuusinnaaneraniit. 

 

Tiguneqartup DNA-kkut ilisarnaataanik naatsorsuinermi DNA-p misissorneqartup ilaata aappaata I1-

meersuunissaa 1.000.000-ileriaammiit annertunerusutut ilimanaateqartoq naatsorsorneqarpoq, DNA-

p misissorneqartup ilaata taassuma inummit inuiaqatigiit kalaallit akornanni arlaanneersuunissaaniit. 

Naatsorsuisoqarpoq tunngaviutinneqarluni DNA misissorneqartoq inunnit pingasunit taakkunan-

ngarpianeersuusoq, aamma DNA-p misissorneqartup ilaata aappaa inunnit arlaanniit allanit mar-

luneersuunissaaniit. Naatsorsuineq I1-p qanigisaanut naleqqiussinermi atuutinngilaq.  

Cellep sinnerata ilaata DNA-kkut ilisarnaataanik naatsorsuinermi DNA-p misissorneqartup ilaata 

aappaata U2-meersuunissaa 1.000.000-ileriaammiit annertunerusutut ilimanaateqartoq 

naatsorsorneqarpoq, DNA-p misissorneqartup ilaata taassuma inummit inuiaqatigiit kalaallit 

akornanni arlaanneersuunissaaniit. Naatsorsuisoqarpoq tunngaviutinneqarluni DNA misis-

sorneqartoq inunnit pingasunit taakkunanngarpianeersuusoq, aamma DNA-p misissorneqartup ilaata 

aappaa inunnit arlaanniit allanit marluneersuunissaaniit. Naatsorsuineq U2-p qanigisaanut 

naleqqiussinermi atuutinngilaq.  

Cellep sinnerata ilaata DNA-kkut ilisarnaataanik naatsorsuinermi DNA-p misissorneqartup ilaata 

aappaata U1-meersuunissaa 1.000.000-ileriaammiit annertunerusutut ilimanaateqartoq 

naatsorsorneqarpoq, DNA-p misissorneqartup ilaata taassuma inummit inuiaqatigiit kalaallit 

akornanni arlaanneersuunissaaniit. Naatsorsuisoqarpoq tunngaviutinneqarluni DNA misis-

sorneqartoq inunnit pingasunit taakkunanngarpianeersuusoq, aamma DNA-p misissorneqartup ilaata 

aappaa inunnit arlaanniit allanit marluneersuunissaaniit. Naatsorsuineq U1-p qanigisaanut 

naleqqiussinermi atuutinngilaq.  

Cellep sinnerata ilaata DNA-kkut ilisarnaataanik naatsorsuinermi DNA-p misissorneqartup ilaata 

aappaata I1meersuunissaa 1.000.000-ileriaammiit annertunerusutut ilimanaateqartoq 

naatsorsorneqarpoq, DNA-p misissorneqartup aappaa U2-meersuunissaa, kiisalu misissorneqartup 

pingajuat U1-meersuunissaa inuniit arlaanniit pingasuniit inuiaqatigiit kalaallit akornanni arlaanneer-

suunissaaniit. Naatsorsuisoqarpoq tunngaviutinneqarluni DNA misissorneqartoq inunnit pingasunit 

taakkunanngarpianeersuusoq. Naatsorsuineq I1-p, U2-p U1-llu qanigisaanut naleqqiussinermi atu-

utinngilaq.  

 

g) KT no. 4: Vatpindi tigusartalik 

Qularnaakkat nassiussisoq malillugu: Boksmadressip sinaaneersut 

 

Misissorneqartup qulaani taaneqartup nalunaarut C2018-10169-1 najoqqutaralugu biologiskimik 

takussutissartaa DNA-kkut ilisarnaataanit paasinarsisinneqarpoq, DNA-p misissorneqartup cellep 

sinnerata ilaaniittup I1-meersuunissaa ilimanartinneqartoq. 

 

Takussutissap DNA-kkut ilisarnaataanik naatsorsuinermi DNA-p misissorneqartup ilaata I1-meer-

suunissaa 1.000.000-ileriaammiit annertunerusutut ilimanaateqartoq. Naatsorsuusiortoqarpoq DNA-
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kkut pissutsit inuiaqatigiit kalaallit akornanni takkutikulasut tunngaviutinneqarlutik, naatsorsuutigi-

neqarlunilu DNA-kkut pissutsit arlaannaalluunniit I1-p qanigisaaneersuunnginnissaat.  

 

Naatsorsorneqanngilaq DNA-kkut ilisarnaatit paasinarsisinneraat paasinarsisinnginneraalluunniit, 

DNA-kkut ilisarnaatit ilaat ataaseq U2-minngaanneersuunera DNA-kkut ilisarnaataani pissutsit im-

mikkut ittut peqqutigalugit. 

 

Naatsorsorneqanngilaq DNA-kkut ilisarnaatit paasinarsisinneraat paasinarsisinnginneraalluunniit, 

DNA-kkut ilisarnaatit ilaat ataaseq U1-minngaanneersuunera DNA-kkut ilisarnaataani pissutsit im-

mikkut ittut peqqutigalugit. 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U1 siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuunngilaq. 

 

U2 siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuunngilaq. 

 

Suliap suliarineqarnerani piffissaq atorneqartoq 

Suliaq juni 2018-imeersuuvoq. Unnerluussuut 27. august 2018-iminngaanneersuuvoq, eqqartu-

ussisoqarfimmi tiguneqarluni ulloq 6. september 2018. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermut apeqqummut 

Unnerluutigineqartut marluullutik U1 aamma U2 pinngitsuunerarput unnerluussutip oqaasertaanut.  

U1 eqqartuussivimmi nassuiaavoq, I1 imerniartarfiup silataani naapillugu, marluullutik pujortariara-

mik. Aperaa imminnut ilagerusunneraani, taassuma ilagaa.  

I1 eqqartuussivimmi nassuiaavoq, U1 imerniartarfiup silataani naapillugu ingerlaqatigeqqummallu 

angerlarsimaffianut ingerlaqatigaa. Imerniartarfimmiit U1-p illuanut ungasippoq. Illu tikikkamikku 

U1 siulliulluni iserpoq, kamillarpullu. Taassuma kingorna I1 U1-mit qalianukaanneqarpoq. Qalianut 

pigamik U1-p piumanngitsoq atisai peerpai atoqatigalugulu.  

Ilisimannittup I1-p U1-p assai ajattarlugit peertinniaraluarpai.  

Nillialluni ikiortissarsiunngilaq.  

Eqqartuussivimmi nassuiaavoq, nal. 22.00-miit - 02.00-imut isikkanilinnik baajatorsimalluni.  

Eqqartuussisut maluginiarpaat, U1-p DNA-vanik I1-p utsuini nassaartoqarsimasoq. Eqqartuussisut 

maluginiarpaat, sanilliussineq atuussinnaanngitsoq qanittumik ilaqutaanut. Eqqartuussisut malugin-

iarpaat, U1 aamma U2 qatanngutigiittut. DNA-p ilisarnaataa U1-p usuata nuuata amianeersumit I1-

meersumik ilaqanngimmat. Eqqartuussisut maluginiarpaat, DNA-nik I1-meersumik U1p usuata 

nuuani amianiittoqanngimmat taamaammallu eqqartuussisut isumaqarput, U1 I1-llu akornanni 

atoqatigiittoqarsimanngitsoq. Atoqatigiittoqarsimagaluarpat, pinngitsaaliilluni atoqatiginninnerun-

ngilaq, nakuusernissamik siorasaarisoqarsimanngimmat nakuusertoqarsimananiluunniit. 

Taamaattumik eqqartuussisut isumaqarput, U1 pisimasumi tassani pinngitsuutissallugu.  

U1 pisimasut aappaanni, nassuerpoq B-[…]-p, Kangaatsiamiittup, X2-p illuata igalaava aseror-

simallugu.  

Illumut iserami qalianukarpoq sinillunilu. 

Aqaguani X2-mit itersarneqarpoq.  

Unnerluutigineqartoq nassuermat, X2-p illuani igalaaq aserorsimallugu kiisalu uppernarsaasiissuti-

tut saqqummiunneqartut, eqqartuussisut isumaqarput, unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi 

inatsit § 96, imm. 1 – angerlarsimaffimmi eqqissiviilliortitsineq ataasiarluni unioqqutikkaa, perusu-

ersartarfimmut igalaaq aseroramiuk qalianilu innarluni. 

  

Pineqaatissiissummut tunngatillugu 
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Pineqaatissiissummut tunngatillugu eqqartuussisut isumaqarput, pineqaatissiissutigissallugu 

akiliisussanngortitsineq sapaatip akunneranut ataatsimut aningaasarsiassanut naapertuuttumik. X2-

mut taarsiilluni akiliisariaqarpoq. 

  

Eqqartuussisarnermi inatsit § 480, imm. 1 najoqq. naalagaaffiup suliamut aningaasartuutit matus-

susissavai. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U1: 

 

Pisimasoq 1-imi pinngitsuutinneqarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, no. 1 – pin-

ngitsaaliilluni atoqatiginninneq -. 

 

Pisimasoq 2-mi akiliisussanngortinneqarpoq 3.000,00 koruuninik. 

 

X2-mut, B-[…], 3955 Kangaatsiaq taarsiissutitut akiliissaaq 6.796,91 koruuninik.  

 

Suliamut aningaasartuutit naalagaaffimmit matussuserneqassapput. 

 

*** 

 

U2-mut tunngatillugu. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangernerallu 

 

U2 pisimasumi siullermi pinngitsuunerarpoq. Eqqartuussivimmi nassuiaavoq, piumassuseqatigi-

iffimmi I1 atoqatigisimallugu. 

Qalianiit nipimik tusaasaqarami angajuni U1 anereersoq, qalianukarpoq takuniarlugu sunaanersoq. 

Sinittarfimmukarami takuaa I1 siniffimmi trussiinnaalluni issiasoq. Arnaq kiatimigut atisaqarpoq. 

U2 qalianukarami siniffiullu tungaanukarmat I1-p nammineerluni trussini peerpai, sanianullu nallar-

poq atisaajarlunilu. Naavisigut attoramiuk, I1 siniffimmi nallarpoq. 

Atoqatigiipput U2 qalliulluni I1-lu alliulluni. Piffissap ingerlanerani I1 qalliuvoq. 

Atoqatigeereeramik I1 anivoq. Anitinnani oqarasuaatimik normuinik taartigiipput. 

Kingusinnerusukkut U2-mut sianeraluarpoq, baajatoriartoqqusiniarluni.  

I1 eqqartuussivimmi nassuiaavoq, atoqateqarusunnani U2-llu assai ajattarlugit peertinniaraluarlugit.  

U2 siniffimmi saniminut nallarmat, naamigullu attormani nallarpoq.  

Atoqateqarusunngikkaluarpoq, kisianni taassuma atoqatigaa iluanullu inerfigalugu. Assai ajattarlu-

git peertinniaraluarpai.  

 

Pisunnermik appeqqut pillugu 

Nakuusertoqanngimmat, imaluunniit nakuusernissamik siorasaarisoqanngimmat, eqqartuussisut isu-

maqanngillat pinngitsaaliilluni atoqatiginninneq pineqartoq. Eqqartuussisut isumaqarput, unner-

luutigineqartoq U2 pisimasumi tassani pinngitsuutinneqartariaqartoq, § 77, imm. 1, no. 1 – pin-

ngitsaaliilluni atoqatiginninneq - jf. § 13 – pinngitsaaliilluni atoqatiginninnermut peqataaneq. 

 

Eqqartuussisarnermi inatsit § 480, imm. 1 najoqq. naalagaaffiup suliamut aningaasartuutit matus-

susissavai. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U2 pinngitsuutinneqarpoq. 
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Naalagaaffiup suliamut aningaasartuutit matussusissavai. 

 

 

*** 

 

 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 3. april 2019 

 

Rettens nr. 1003/2018  

Politiets nr. 5509-97351-00079-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

cpr-nummer […]1998-[…] og  

T2 

cpr-nummer […]1999-[…] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 6. september 2018. 

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold 2 er modtaget den 11. februar 2019, T1. 

 

T1 og T2 er tiltalt for overtrædelse af: 

For så vidt angår begge tiltalte kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 - voldtægt, og for så vidt an-

går T1 ligeledes § 77, stk. 1, nr. 1, jf. § 13 - medvirke til voldtægt 

Ved den 23. juni 2018 mellem kl. 0200 og kl. 0300 på adressen BNR […] i Kangaatsiaq, på sove-

værelset på første salen, at have tiltvunget sig samleje med V1 mod hendes vilje, idet tiltalte T1 

skubbede V1 på maven, hvor hun faldt ned på sengen og greb fat i hende og tog tøjet af hende va-

gina og fuldbyrdede samleje med hende indtil han fik en udløsning, herefter gik tiltalte T1 ned til 

stuen og sagde til tiltalte T2, at han kunne gøre hvad han havde lyst til med V1 og kunne have sam-

leje med hende eller lignede, hvorefter tiltalte T2 gik op til soveværelse og skubbede V1 mod sen-

gen og holdt hende fast i håndleddene samleje med hende indtil han fik udløsning. 

 

Tillægsanklageskrift: 

T1: 

Kriminallovens § 96 stk. 1 husfredskrænkelse 

Ved mellem fredag den 16. november 2018 kl. 2359 indtil lørdag den 17. november 2018 indtil kl. 

1000, uberettiget at have brudt ind til X2s hus, B-[…], 3955 Kangaatsiaq, ved at knuse lille toilet-

vindue og gik ind til huset og lagde sig til at sove.  

 

 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

T1 

1. Anbringelse i anstalt i 1 år og 9 måneder  
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2. At betale en torterstatning på kr. 100.000 kr. til V1 

 

T2 

1. Anbringelse i anstalt i 1 år og 6 måneder  

2. At betale en torterstatning på kr. 100.000 kr. til V1 

 

T1 har nægtet sig skyldig. 

T2 har nægtet sig skyldig. 

 

T1 har fremsat påstand om frifindelse i forhold 1, voldtægt.  

Rettens mildeste foranstaltning i forhold 2, advarsel, da han har erkendt forholdet og erstatningskra-

vet har de ingen indvendinger imod.  

 

T2 har fremsat påstand om frifindelse. 

 

Anklagemyndigheden har på vegne af V1 påstået, at T1 skal betale 100.000,00 kr. i erstatning. 

 

Anklagemyndigheden har på vegne af V1 påstået, at T2 skal betale 100.000,00 kr. i erstatning  

 

T1 har været imod erstatningspligten. 

 

T2 har været imod erstatningspligten. 

 

T1 har været imod erstatningskravets størrelse. 

 

T2 har været imod erstatningskravets størrelse. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T1, T2 og vidneforklaring af  V1. 

 

Tiltalte, T1, har afgivet forklaring den 2. april 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

Ad forhold 2, at han var på værtshus og han blev angrebet af en mand. X1 angreb ham og han kan 

ikke huske mere. Tiltalte gik fra stedet, hvor han var gal på sig selv. Han kan i glimt huske, at han 

ville smadre vinduet. X2 vækkede ham. Da han vågnede gik han ned, han var i vildrede. X2s hus er 

grøn. Det hus, han bor i, er rød, B-nr. […]. 

T1 forklarede på grønlandsk blandt andet, ad forhold 1, at han den 22. juni 2018 var på værtshus. 

De drak lige så stille og han var ikke fuld. Da de var inde på værtshuset, kiggede han ikke på V1. 

Da han skulle ud at ryge, gik V1 med udenfor. De arbejder sammen på Royal Greenland.  

Da de havde røget og han skulle gå, bad han hende om at komme med. Hun gik med og der skete 

ikke noget. De kom ind i huset, hun blev ikke rørt. Han havde ingen hensigter til noget. Hun gik 

bare med. Han kom ind først i huset og han gik op på 1. salen og hun gik bare med. Han lagde 

mærke til, at broderen T2 var hjemme. 

Da de kom op på 1. salen, snakkede de om dialekter, østgrønlandsk og vestgrønlandsk, forskellen 

på dem. Derefter gik han, men V1 blev. De var nok på 1. salen i ca. 5-10 minutter.  

Der skete ikke noget, de sagde ikke noget til hinanden. 

Han var sammen med en anden pige senere på natten på den selvsamme seng.  

Han forklarede igen, at han ikke havde samleje med V1.  

Da han gik fra stedet, gik han bare, uden at sige noget til sin bror.  

Da han gik fra stedet, tog han til efterfest hos X3. Han har ikke taget tøj af V1. Tiltaltes penis har 

ikke været i V1s vagina. Han kan ikke forklare, hvorfor hans DNA blev fundet i V1`s vagina.  

Efter efterfesten havde han sex med en anden pige, det var ved 6-7 tiden om morgenen.  
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Tiltalte blev foreholdt sin forklaring til politiet den 25. juni 2018, C-1-1, side 3, 8. afsnit: Sigtede 

ved ikke, hvad de lavede på soveværelset og dog gik ud fra, at de måske havde haft frivillig samleje, 

da de var gået op til soveværelset.  

Tiltalte forklarede i retten, at han ikke har forklaret sådant til politiet. Han har ikke kontaktet V1 si-

den. Hun har dog ansøgt om venskab på facebook, men da hun har meldt ham for voldtægt, har han 

ikke villet være ven med hende.  

Tiltalte forklarede, at han plejer at sove i stuen normalt. Han og lillebroderen sover sammen i sen-

gen normalt, når han ikke sover hos deres far.  

Han forklarede endvidere, at han var til efterfest i ca. 4-5 timer og hyggede sig.  

Han tog senere hjem og havde sex med X4. Hans bror var ikke hjemme, da tiltalte kom hjem med 

X4.  

Tiltalte T1 er blevet fortalt af en af deres venner, at V1 var vild med ham.  

Han forklarede igen, da han og V1 kom til huset, at de gik ind og de tog skoene af, og gik ovenpå. 

Der var ingen tvang.  

Da han havde snakket med V1, gik tiltalte, uden at kigge ind til stuen. 

 

Tiltalte, T2, har afgivet forklaring den 2. april 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

At han den aften havde været på klubben og senere tog til værtshuset, hvor han drak 2-3 shots og 2-

3 øl. Han tog hjem fra værtshuset ved 1- tiden. 

Da han var kommet hjem, lå han på sofaen. Da han kunne høre, at der kom nogen, kiggede han ud i 

gangen og så, at V1 og hans bror var på vej op på soveværelset ovenpå, hans bror var allerede ikke 

at se, og V1 ikke blev tvunget op på 1. salen. 

Hans forklaring til politiet den 25. juni 2018, C-2-1, side 3, 5. afsnit:"Sigtede gik ud til køkkenet, 

som var mørkelagt på grund af køkkenvinduet var tildækket, hvor sigtede kunne se, at hans store-

bror T1 var på vej op med en kvinde foran sig", blev foreholdt. 

Han forklarede i retten, at han ikke har forklaret sådant til politiet og har ikke sagt, at damen var 

foran.  

Efter at han og V1 havde haft samleje, og V1 var gået, ringede hun og inviterede til øl.  

Efter at hans bror og V1 var kommet op på 1. salen, gik tiltalte ind i stuen igen.  

I stuen kunne han høre, at de tog tøj af, da han kunne høre lyden af lynlåsen på tøjet ramme gulvet. 

Tiltalte kan ikke huske, hvor længe hans bror var på 1.-salen. Han kunne høre, at hans bror gik, da 

han kendte hans måde, at komme ned af trappen på. Han troede, at V1 også var gået, men da han 

kunne høre lyde fra 1.-salen, kiggede han op og så at V1 sad på sengen i bare trusser. Da tiltalte var 

på vej hen til V1, tog hun sine trusser af, og han lagde sig ved siden af og tog sit tøj af. De havde 

frivillig samleje.  

Senere efter episoden, en anden dag på værtshuset, havde V1 befølt tiltalte i hans skridt, uden på 

tøjet, men han var bare gået fra hende, da hun havde meldt ham for voldtægt. 

Da de havde samleje på 1. salen, var der ingen, der sagde noget. V1 lå nederst og senere var hun 

øverst også.  

Da de havde haft samleje, og V1 skulle gå, gav han hende sit mobilnummer, og V1 gav sit mobil-

nummer.  

Da han blev adspurgt af politiet dengang, og de sagde, at der var sket voldtægt, troede han, at det 

drejede sig om andre, og han var ligeglad, da han og V1 havde frivillig sex.  

Tiltalte blev foreholdt sin forklaring til politiet den 25. juni 2018, side 4, 3. afsnit:"Adspurgt direkte 

om han selv var gået op til soveværelset, nægtede sigtede dette og oplyste, at han på intet tidspunkt 

havde været gået op til soveværelset." 

Tiltalte forklarede i retten, hvis han havde fået at vide, at det drejede sig om denne samme dame, så 

ville han have forklaret rigtigt, han troede, at det drejede sig om en anden dame. 

V1 tog tøj på efter samlejet og gik. V1 ringede senere, og tiltalte ved ikke, hvad hun snakkede om, 

da han ikke kunne forstå hende, men han forstod, at det drejede sig om øl, men han blev bare 

hjemme.  

Efter episoden forblev han lidt på 1. salen og tog senere hen til sin far og sov.  
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Dengang han gik op på 1. salen, tvang han ikke V1 og han holdt ikke V1 i håndleddene, som der 

står i anklageskriftet og V1 blev ikke smidt på sengen.  

Da han blev adspurgt om sagen, troede han, at det drejede sig om en anden sag, da der var en anden 

efterfest hos X3. 

 

V1 har afgivet forklaring den 2. april 2019. Forklaringen er gengivet i retsbogen således: 

Hun var i Kangaatsiaq i juni 2018. Hun var taget til Kangaatsiaq for at arbejde på Royal Greenland 

fabrikken. Den aften, den 22. juni 2018 var hun på værtshus sammen med sin veninde. Hun gik 

udenfor at ryge flere gange. 

Hun mødte T1 udenfor, da de begge var ude at ryge, og denne spurgte hende, om hun ville med 

hjem til ham. Vidnet gik med ham til hans hjem. Hun havde ikke set ham før.  

Hun gik med ham til et blåt hus. Da de kom ind i huset, skubbede T1 vidnet bagfra op til første sa-

len. Vidnet så ikke, om der var andre inde i huset.  

Vidnet gik op til førstesalen først. T1 var bagved. T1 sagde ikke noget. T1 førte hende op på første 

salen ved at holde hende i livet. 

T1 prøvede at tage vidnets tøj af. Vidnet prøvede at holde T1 væk, men T1 tog hendes tøj af. Vidnet 

prøvede at skubbe T1, for at få ham til at holde op.  

T1 tog de sidste tøj af vidnet, mens hun lå på sengen.  

T1 plejede fuldbyrdet samleje med vidnet. Vidnet lå på ryggen, T1 lå øverst og plejede samleje med 

hende. T1 sagde ikke noget under akten. Vidnet sagde ellers til ham, at hun ikke ville, men T1 hørte 

ikke på hende. Akten varede i ca. 1 time. Da han var færdig ledte hun ellers efter sit tøj.  

T1 gik nedenunder, og vidnet kunne høre, at han sagde: " Værsko, hun er ovenpå, det er op til dig". 

Den person, T1 sagde det til, kom op på 1. salen. T2 og lagde sig ved siden af vidnet og begyndte at 

tage sit tøj af, vidnet sad på sengen og ledte efter sit tøj, men fandt dem ikke.  

Vidnet sagde ikke noget, selvom hun ikke ville. Hun ville ikke have samleje.  

Adspurgt om, hvorfor hun ikke sagde noget, svarede hun, at hun ledte efter sit tøj. Vidnet skubbede 

ellers til T2, men sagde ikke noget. T2 plejede samleje med hende i ca. 15 minutter. Vidnet lå på 

ryggen. T2 fik udløsning i vidnets vagina.  

Da samlejet er forbi, fandt vidnet sit tøj, tog det på og gik. Da hun gik, sagde T2 et eller andet, men 

hun kan ikke huske, hvad han sagde. Hun mener, at han sagde, at hun skulle blive. 

Da vidnet gik fra huset, gik hun hen til værtshuset og snakkede med sin veninde og fortalte om epi-

soderne.  

Hendes veninde sagde til hende, at hun skulle et andet sted hen for at feste videre og sagde til vid-

net, at de nok skulle melde det dagen efter, når de er blevet ædru. 

Da vidnet ikke vidste, hvor hun skulle henvende sig, fortalte hun først om episoden på arbejde om 

mandagen til en kontordame. De ringede sammen til politiet. 

Da hun kom tilbage til Sermiligaaq, har hun tænkt meget på episoden og begyndte at drikke mere, 

hvorefter moderen spurgte hende, om der var noget galt, men hun svarede ikke moderen. 

Hun har ikke henvendt sig til T2 siden.  

Adspurgt af T1s forsvarer, om hvad de lavede om fredagen, svarede hun, at de kom til værtshuset 

ved 22-tiden sammen med en veninde. Hun begyndte først at drikke på værtshuset og drak 11 øl.  

Hun gik fra værtshuset ved 3-tiden. Da hun blev spurgt igen om, hvornår, svarede hun, at hun gik 

med T1 ved 2 tiden. 

Da det står i anklageskriftet, at hun var blevet skubbet og holdt om håndleddene, blev hun spurgt 

om, om hun havde blå mærker. Det havde hun ikke og hun havde ingen rifter.  

Dengang havde hun næsten de samme tøj, som hun har på idag. 

Da T1 tog hendes tøj af, havde han ikke ødelagt noget. Hun ville ellers ikke havde sex dengang. 

Hun sagde det ellers lidt højt, at hun ikke ville.  

Vidnet snakkede med sin veninde X5 ved værtshuset og X5 sagde, at de skulle melde det dagen ef-

ter, når de er ædru.  

X5 forstod udmærket vidnet, men havde ikke tid til hende, da hun skulle til efterfest. 

Da vidnet blev afhørt af politiet, var det […], der udspurgte hende. 
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Hun kan huske sin forklaring. Hun blev foreholdt sin forklaring til politiet den 25. juni 2018, D-1-1, 

side 4, 7. afnit:"Forurettede havde ikke sagt til sin veninde X5 at hun havde været udsat for noget 

da hendes veninde var svært beruset." 

Vidnet forklarede i retten, at hun fortalte sin veninde om det passerede, men veninden ville til efter-

fest.  

Hun har forklaret sådant til politiet. 

Da hun gik fra X5, gik hun hjem. Hun gik i bad om lørdagen. 

Vidnet blev adspurgt af T2s forsvarer. Hun kom til Kangaatsiaq den 16. jun i 2018 og rejste igen 

derfra i september 2018. 

X5 og vidnet arbejdede sammen i 3 måneder og var veninder. X5 er fra Qaqortoq. 

Da de boede i Kangaatsiaq, boede i Royal Greenland indkvartering. Der var lidt langt fra der, hvor 

de boede, til værtshuset. Værtshuset ligger over en kiosk. Hun ved, at der er 2 kiosker i Kan-

gaatsiaq. 

Det hus, samlejerne foregik, ligger langt væk fra værtshuset. 

Da de gik hen til huset, mødte de ikke nogen. 

Adspurgt om, hvorfor hun gik med T1, svarede hun, at han ville have hende med, så derfor gik hun 

med.  

Da de kom hen til huset, gik de ovenpå. De to samlejer varede 1 time til sammen.  

Da de gik hen til huset, gik hun bare med, der var ingen tvang. T1 skubbede hende op på 1. salen. 

Adspurgt om, hvorfor hun ikke gjorde modstand, svarede hun, at hun skubbede hans hænder væk.  

Hendes tøj havde ikke taget skade, T1 tog dem af hende i sengen.  

Da vidnet ikke ville øve vold, har hun ikke gjort modstand. Hun tænkte ikke på at øve vold. 

Da T2 kom op til 1. salen, var vidnet ved at lede efter sit tøj. Da T2 var på vej hen til hende, lagde 

hun sig ned på sengen. Hun sad ellers på sengen og ledte efter sit tøj. Da T2 lagde sig ved siden af 

hende og han rørte hende på maven, lagde hun sig bare på sengen. Hun ville ellers ikke have sex og 

sagde:"Uvanga perusunngilanga" (Jeg vil ikke.) 

T2 tog sit tøj af, mens han sad ved siden af hende på sengen. 

Vidnet prøvede ellers at skubbe T2´s hænder væk. T2 sagde ikke noget og vidnet havde ingen trus-

ser på, kom han ovenpå hende og førte sit lem i hendes skede og begyndte at lave samlejebevægel-

ser. Vidnet havde ikke spredte ben. Vidnet råbte ikke og bad heller ikke om hjælp. 

Da T2 kom ovenpå vidnet, spredte han hendes ben.  

Vidnet gjorde ikke noget. 

T2 plejede samleje med hende i 15-20 minutter. Da T2 havde plejet samleje med hende, gik hun til 

værtshuset. Hun gik forbi sundhedscenteret, men henvendte sig ikke der. Da det var nat, har hun 

ikke henvendt sig og hun vidste jo heller ikke, hvor hun skulle henvende sig. 

Vidnet har ikke henvendt sig til T2 siden episoden, hun kender ikke hans nummer.  

T2 ville ikke have, at hun skulle gå og hun mener, at han gav hende sin telefonnummer. 

Da vidnet kom hen til værtshuset. mødte hun X5. X5 er fra Qaqortoq, og vidnet fortalte om hele 

episoden til hende. 

X5 ville hjælpe vidnet. Vidnet har ikke fortalt om episoden til andre. 

Da vidnet kom på arbejde om mandagen blev hun hjulpet af kontordamen X6, fordi hun fortalte 

hende det og X6 hjalp vidnet med at ringe til politiet.  

Adspurgt igen fra forsvareren, forklarede vidnet igen, at de kom til værtshuset ved 22-tiden om afte-

nen. Der var ikke så mange på værtshuset. Hun så ikke T1 eller T2 der.  

Hun var bare sammen med sin veninde, kollegaen. Vidnet kan ikke huske, hvad tid, det var, da hun 

gik ud at ryge og mødte T1. Hun kender ikke T1, hun ved ikke, at han arbejdede på Royal Green-

land fabrikken.  

Vidnet havde jakke på, da hun var ude at ryge.  

Da vidnet gik sammen med T1, vidste hun ikke, hvad der skulle ske. 

Da de skulle op på 1. salen, gik hun først, de var ikke inde i stuen. 

De var på 1, salen i ca. 5-7 minutter. T1 havde samleje med hende. Da T1 var gået og da broderen 

kom, havde vidnet kun trusser på.  
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T2 tog ikke hendes trusser af. 

Efter episoden fandt hun alt sit tøj og de var ikke ødelagt. Vidnet så ikke T1 senere den aften. 

T2 gav hende sit mobilnummer og hun gemte nummeret i sin mobil. 

Vidnet havde 5 øl og det kunne være, at vidnet havde ringet om dette. Hun kan ikke huske, om hun 

har skrevet til ham. 

Da der er tvivl om tidspunkterne, blev hun adspurgt igen og hun forklarede, at hun kom hen til 

værtshuset ved 3-tiden og mødtes med X5.  

De kom hen til huset ved 2-tiden. 

Da T2 havde samleje med hende, skubbede hun ellers hans hænder væk. Imens T2 plejede samleje 

med hende, lå han øverst, hun lå ikke på noget tidspunkt øverst. 

Da hun ringede til T2 om natten, kan hun ikke huske, men hun kunne se dagen efter, at hun havde 

ringet.  

Til sidst blev hun spurgt om, hvordan hun gjorde modstand, forklarede hun, at hun skubbede deres 

hænder væk. 

 

Dokumenter 

Forhold 1, bilag A-1-1, Anm. X6 fra Royal Greenland/Kangaatsiaq rette telefonisk henvendelse og 

oplyste at en af deres medarbejder som er fra Tasiilaq have været udsat for noget og gav telefon til 

forurettede V1.  

 

Forurettede forklar at hun have været i diskotek i fredags sammen med sin veninde X5, hvor hun 

ialt have drukket ca. 10 øl. En ukendt mandsperson stirret først på hende og gik hen til hende og 

sagt at hun skulle med ud og ryge. Foru. have i først omgang afslog men da den ukendt mandsper-

son blev ved gik hun med ud og ryge. Efter det var gået udenfor sagde den ukendt mandsperson at 

hun skulle med gå en tur, hvilken hun indvilget. Det gik i retning mod sundhedsvæsenet og ind til 

blåt hus. 

 

Efter det var gået ind til huset blev hun skubbet at den ukendt mandsperson op til førstesal og skub-

bet hende i sengen. Og tog hendes tøj af. Foru. forsøgte at gav modstand men mislykkedes. Ukendt 

mandsperson tog også sit tøj af og indført sin erigeret penis i hendes skede og mod hendes vilje 

pleje samleje med hende. 

 

Efter ukendt mandsperson har fået udløsning, tog han sit tøj på og gik ned til stuen og sagt på grøn-

landsk til den anden ukendt mandsperson "illit piumasannik piniaruk kujakkusukkukku kujannia-

ruk" oversæt "du må gør hvad du vil du kan pleje samleje med hende". 

Hvorefter hørte hun at den anden ukendt mandperson gik op til førstesal. Forurettede tog ellers sit 

tøj da hun var nøgen med den anden ukendt mandsperson tog hendes tøj væk og tog sin tøj af og 

mod sin vilje plejet samleje med hende. Hun gav ellers modstand med den ukendt anden person er 

kraftige end den første hvorfor han var stærkere end hende. Rap/5509. 

 

Pk. […] og pa. […] samt læge afgik med båd til Kangaatsiaq kl. 1500 mhp. sagsbeahndling. /MST 

Kl. 1704 blev forurettede truffet. Hun blev genafhørt. Det var ikke til at fastlægge hvem der kunne 

være gerningsmænd, udover at forurettede overfor kommunefogeden selv pegede B-nr […]. 

 

Forhold 1, bilag A-1-2: 

I forbindelse med sagen i dag mandag den 25. juni 2018 kl. 1407 blev kommunefoged X7 ringet op 

om anmodnet om, at tage kontakt til forurettede V1 mhp. at hun skulle få udpeget huset, hvor ger-

ningen var sket. Dette gjort med begrundelse for, at der på nuværende tidspunkt ikke var nogen 

kendte gerningssted. 

 

Hertil blev kommnefogeden vejledt om, at han ikke skulle pege på nogen huse eller lign., da det 

foruttede selv, der skulle pege eller sige hvilken hus der var tale om.  
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Kl. 1415 meldte kommunefogeden, at forurettede havde peget på huset med B-nr. […], hvor gernin-

gen skulle være sket. Adspurgt vidste kommunfogeden, at brødrene T1 og T2 boende på stedet. 

Men at T1 omgik meget med X8. 

 

Foruttede blev kontakt og adspurt havde hun ikke skader, dog at hun havde smerter i underlivet. 

 

Kl. 1704 blev forurettede genafhørt. Hertil fastholdt forurettede sin forklaring og opgav følgende 

signalement af gerningsmændene. 

 

A. Mand, ca. 175-180 cm. 20-25 år, sort hår med rødlig affarvning på toppen, uden skæg, lidt kraf-

tig af bygning, fler farvet skjorte og cowboybukser. 

 

B. mand, 170-175cm høj, 20-25 år, kort sort hår, Uden skæg, grønlandsk udseende, kraftig af byg-

ning gul/brun farvet T-shirt. 

 

Forurettede blev af læge […] undersøgt for underlivskrab og difference til DNA sammenligning. 

 

Herefter kørte patrujle til den formodede gerningssted B-nr. 74. Der blev banket på. Døren var låst 

og der var ingen der åbnede for døren. 

 

Herefter oplyste kommufogeden at A og B`s forældre i B-nr. […], hvorefter patruljen rettede hen-

vendelsen til adressen. 

 

Kl. 1845 ved banken i døren blev den åbnet af en mand ved T2 og han blev gjort bekendt med årsa-

gen til vores henvendelse. T2 oplyste, at han normal boende i B-nr. […] sammen med sin broder T1 

og han selv havde været på gerningstedet. Da patruljen var inde i huset kom der en mand frem, hvor 

denne passede til signalementet på A, da mands personen havde rødlig affarvet hår på toppen. 

 

Kl. 1921 blev T2 udtaget fra detentionen og han blev afhørt til sagen af […] pa. Han nægtede sig-

telse, dog kunne bekræfte, at han var på stedet, hvor broderen T1 var kommet hjem men en kvinde 

fra østgrønland, dog han ikke kendte til kvindens navn. 

 

Herefter kørte patruljen til B-nr. […] for udfindelse af T1. 

 

Ved banken i døren blev den åbnet af T1 og han oplyste sit generalie som: 

T1 pnr. […]1998-[…] boende B-nr. […], 3955 Kangaatsiaq. 

 

Han blev på stedet af […] kl. 2006 anholdt og sigtet for voldtægt samt gjort bekendt sine rettighe-

der. 

 

T1 kunne hverken erkende eller nægte sig skyldige i sigtelsen, da han ikke kunne erindre om han 

havde haft seksuel forhold til forurettede, dog at han kunne huske, at har taget hjem med forurettede 

og broderen T2 var hjemme. 

 

Der blev dog foretaget PU-kit undersøgelse af T1 og T2 på sygehuset i Kangaatsiaq mhp. evt. ud-

findelse af biologiske spor fra forurettede, da begge ikke havde været i bad hhv. siden torsdag og 

fredag. 

 

Forhold 1, bilag-C-1-1, side 3, 8. afsnit:  

Sigtede ved ikke, hvad de lavede å soveværelset og dog gik ud fra, at de måske havde haft frivillig 

samleje, da de var fået op til soveværelset.  
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Forhold 1, bilag C-2-1, side 3, 5. afsnit: Sigtede gik ud til køkkenet, som var mørklagt på grund af 

køkkenvinduet var tildækket, hvor sigtede kunne se, at hans storebroder T1 var på vej op en med en 

kvinde foran sig. 

 

Side 3, 9. afsnit: 

Sigtede kunne høre, at noget tøj blev lagt på gulvet og kunne ikke høre andet. 

 

Side 4. 3. afsnit:  

Adspurgt direkte om han selv var gået op til soveværelset, nægtede sigtede dette og oplyste, at han 

på intet tidspunkt havde været gået op til soveværelset. 

 

Side 4, 3. afsnit:  

Adspurgt om han havde voldtaget V1 eller om der havde været tale om frivillig samleje med hende, 

benægtede sigtede disse op oplyste, at han på intet tidspunkt havde haft frivilligt samleje med hende 

eller havde udsat hende for voldtægt. 

 

Sigtede ønskede ikke at udtale sig længere til rapporten. 

 

Forhold 1, bilag D-1-1, side 4, 7. afsnit:  

Forurettde havde ikke sagt til sin veninde X5 at hun have været udsat for noget da hendes veninden 

var svær beruset.  

 

Forhold 1, bilag E-1-1, side 1, 5. afsnit:  

Efter endt afhøring og sigtede af T1 gav sigtede sit skriftlige tilladelse til at Politiet kunne ransage 

stedet.  

 

Ransagning og gerningsstedsundersøgelsen påbebyndte kl. 2020.  

Gerningstedet er et 2-plans parcelhus, på størrelse med ca. 55m2 og er beliggende ved siden af grus-

vejen mod sydlig retning fra vejen med 12 trappetrin længere nede end selve vejen på det sydøstlig 

del af byen Kangaatsiaq. 

 

Huset er indrettet med entré, WC, køkken, stue og en soveværelse på første salen.  

 

Entrèen er på størrelse med ca. 1 kvadratmeter med indgang mod WC til højre, som også er på 

samme størrelse som entreen.  

 

Fra entreen er der adgang til gang, hvor derfra til højre er der trapper op til første salen, hvor man 

kan komme op til soveværelset på salen, hvor man så drejer til højre for at komme ind til sovevæ-

relset. 

 

Trapperne havde ingen håndtag/gelænder man kunne holde på væggen.  

 

Der er adgang fra gangen og lige ud mod øst adgang til køkkenet, hvor man for enden af køkkenet 

drejer man til højre mod syd, hvor der så er adgang til stuen. 

 

Stuen er indrettet med en fladskærms fjernsyn på nordøstlig hjørne, vinduet som vender mod øst og 

overfor denne vindue er der et sofabord og 2-mands sofa. 

 

Bag sofaen er der et dobbelt seng med en dyne og en hovedpude. 
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Soveværelset på første salen er indrettet med indbygget skab til venstre, mod nord og overfor dette 

skab mod sydlig væg er der et fastmonteret hylde uden låg. 

 

På det nordøstlig hjørne er der placeret et enkelt boksmadras uden sengetøj der er et vinduet mod 

øst. 

 

Døren til soveværelset var fjernet og lagt stående mod skabet. 

 

Der er adgang til huset fra grusvejen, hvor man så går ned ad trapperne, hvor man så kan stå lige 

foran døren, som har en indvendig vrider lås. 

 

Gerningsstedsundersøgelsen viste, at der på enkelt boksmadras på soveværelset blev der sikret no-

get mulig biologiske spor i form af sæd eller sekret, idet på midten af sengen var der noget indtørret 

væskelignende spor samt på kanten af sengen blev der også sikret noget mulig biologiske spor af 

samme, som også var indtørret. 

 

Det indtørret spor med mulig DNA/sæd/sekret blev sikret med 2 sterile vatpinde fra DNA-sæt til 

biologiske spor under:  

 

  Nr. 4: 2 stk. vatpinde med mulige biologiske spor under: 

 

sikret med henblik på undersøgelse. 

 

Det indtørrede spor med mulig DNA/sæd/sekret blev sikret med 2 sterile vatpinde fra DNA-sæt til 

biologiske spor under: 

 

  Nr. 5: 2 stk. vatpinde med mulige biologiske spor 

 

sikret med henblik på undersøgelse. 

 

Der fandtes intet yderligere politimæssige interesse. 

 

Gerningsstedet var meget sparsomt for møbleret og der var ryddeligt, hvilket anses for at være i 

normale tilstand. 

 

Gerningsstedet blev fotograferet, som vedlægges særskilt. Kosterrapport blev fotograferet, som ved-

lægges særskilt. Kosterapport udfærdiget og vedlagt sagen. 

 

Gerningsstedsundersøgelsen blev afsluttet kl. 2040. 

 

Efter endt gerningsstedundersøgelsen blev sigtede T1 transporteret til sygehuset, hvor der laves en 

personundersøgelse på ham i form af podning af penis og blodprøve til DNA-reference. 

 

Sigtede blev herefter løsladt til gaden kl. 2202.  

 

Fotos af gerningsstedet og de to sigtede blev gennemgået, ialt 19 fotos. 

 

Samtykkeerklæring til legemsindgreb vedr. T2, underskrevet af T2 blev dokumenteret. 

 

Samtykkeerklæring til legemsindgreb vedr. T1, underskrevet af T1 blev dokumenteret. 

 

Ransagningstilladelse underskrevet af T1 blev dokumenteret. 
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Forhold 1, bilag E-1-3, kosterrapport: 

1. 2 stk. vatpinde tl DNA-analyse sikret fra forurettede V1 vagina. 

2. 2 stk. vatpinde til DNA-analyse sikret fra forurettede V1 vagine. 

3. Refernceprøve til DNA- prfilanalyse vedrørende forurettede V1. 

4. DNA-sæt til biologiske spor - mulig DNA/sædsekret, sikret fra midten af boksmadras 

 på soveværelset. 

5. DNA-sæt til biologiske spor - mulig DNA/sæd/sekret, sikret fra kanten af boksmadras 

 på soveværelset. 

6. 2 stk. vatpinde til DNA-analyse sikret fra sigtede T1 penis. 

7. Referenceprøve til DNA-profilanalyse vedrørende sigtede T1 

8. 2 stk. vatpinde til DNA-analyse sikret fra sigede T2 penis. 

9.  2 stk. vatpinde til DNA-analyse sikret fra sigtede T2 penis. 

10. Referenceprøve til DNA-profilanalyse vedrørende sigtede T2. 

 

Forhold 1, bilag F-1-1, Dna.profilanalyse af referenceprøve 

Undersøgt person CPR-nr. […]1992-[…] 

Undersøgt person navn, V1 

Rekvirent j. nr.: 5509-97351-00079-18 

Sagens art: Voldtægt 

 

Forhold 1, bilag F-1-2, Dna.profilanalyse af referenceprøve 

Undersøgelse person, CPR-nr […]1998-[…] 

Undersøgelse person navn T1  

Rekvirent j.nr.: 5509-97351-00079-18 

Sagens art: Voldtægt 

 

Forhold 1, bilag F-1-3, Dna.profilanalyse af referenceprøve 

Undersøgelse person, CPR-nr […]1999-[…] 

Undersøgelse person navn T2  

Rekvirent j.nr.: 5509-97351-00079-18 

Sagens art: Voldtægt 

 

Bilag F-2-2, Erklæring vedrørende retsgenetiske undersøgelser, side 2 

 

Konklusion 

 

Prøver fra retslægelig undersøgelse af V1 011092-2728 

 

 a) Materiale fra vagina 

 

Der blev påvist sæd i materialet. Der blev påvist dna fra menneske i sædcellefraktionen. Sædcelle-

fraktionen indeholdt dna fra mere end to personer, hvoraf mindst èn person er af hankøn. Der blev 

påvist dna fra menneske i retscellefraktionen. Det undersøgte dna i restcellefraktionen stammer fra 

en person af hunkøn. 

 

 b) Materiale fra vagina 

 

Der blev påvist sæd i materialet. Der blev påvist dna fra menneske i sædcellefraktionen. Sædcelle-

fraktionen indeholdt dna fra mere end èn person er af hankøn. Der blev påvist dna fra menneske 

restcellefraktionen. Det undersøgte dna i restcellefraktionen stammer fra en person af hunkøn. 
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Prøver fra retslægelig undersøgelse af T1 […]1998-[…] 

  

c) Materiale fra urinrøret 

 

Der blev påvist dna fra menneske i materialet. Det undersøgte dna stammer fra en person af hankøn. 

 

Prøver fra retslægelig undersøgelse af T2 […]1999-[…] 

 

d) Materiale aftørret fra forhuden 

 

Der blev påviste dna fra menneske i materielt. Det undersøgte dna stammer fra en person af hankøn. 

 

Prøver/effekter sikret af Politiet 

 

f) KT nr. 3: Vatpin (e) med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra: Midten af boksmadras 

 

Der blev påvist sæd i materialet. Der blev påvist dna menneske i sædcellefraktionen. Sædcellefrati-

onen indeholdt dna fra mere end en person, hvoraf minst èn person er af hankøn. Der blev påvist 

dna fra menneske i restcellefraktionen. Restcellefraktionen indeholdt dna fra mere end to personer, 

hvoraf mindst en person er af hankøn og mindst èn person er af hankøn. 

 

Retsgenetisk Afdeling Retsmedicinsk Institut København Universitet 

 

g) KT nr. 4: Vatpinde (e) med materiale 

 

Der blev ikke påvist sæd i materialet. Dere blev påvist dna fra menneske i sædcellefraktionen, men 

ikke tilstrækkeligt til dna-profilanalyse. Der blev påvist dna fra menneske i restcellefraktionen. 

Restcellefraktionen indeholdt dna fra mere end to personer, hvoraf mindst èn person er af hankøn. 

 

KONKLUSION 

 

Prøve fra retslægelig undersøgelse af V1 […]1992-[…] 

 

a) Materiale fra viagina 

 

Dna-Profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte prøve, jf. erklæring C2018-10169-1, er 

i overensstemmwlse med, at sædcellefraktionen indholdt dna fra tre personer. 

 

Dna-profilen taler for, at den ene sel af det undersøgelse dna i sædcellefraktionen stammer fra T1 

frem for en tilfældig anden person, og at den anden del af det undersøgte dna stammer fra T1 frem 

for en tilfældig anden person, samt at den tredje del af det undersøgte dna stammer fra V1 selv frem 

for en tilfældig anden person. 

 

Dna-profilen for sædcellefraktionen blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sand-

synlig, hvis den ene del af det undersøgte dna stammer fra T2, end hvis denne del af det undersøgte 

dna stammer fra en tilfældig anden mand i den grønlandskbefolkning. Beregningen er foretaget un-

der de forudsætninger, at der undersøgte dna stammer fra netop tre personer, at den anden del af det 

undersøgte dna stammer fra en tilfældig person i den grønlandske befolkning og at den tredje del af 

det undersøgte dna stammer fra V1. Beregningen gælder ikke ved sammenligning med nære slægt-

ninge til T2.  
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Dna-profilen for sædcellefraktionen blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sand-

synlig, hvis den ene del af det undersøgte dna stammer fra T1, end hvis denne del af det undersøgte 

dna stammer fra T1, end hvis denne del af det undersøgte dna stammer fra en tilfældig anden mand 

i den grønlandske befolkning. Beregningen er foretaget under de forudsætninger, at det undersøgte 

dna stammer fra netop tre personer, at den anden del af det undersøgte dna stammer fra en tilfældig 

person i den grønlandske befolkning og at den tredje de af det undersøgte dna stammer fra V1. Be-

regningen gælder ikke ved sammenligning med nære slægtninge til T1. 

 

Dna-profilen for sædcellefraktionen blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sand-

synlig, hvis den ene del af det undersøgte dna stammer fra T2 og fra T1, end hvis det undersøgte 

dna stammer fra to tilfældige andre mænd i den grønlandske befolkning. Beregningen er foretaget 

under de forudsætninger, at det undersøgte dna stammer fra netop tre personer, og at tredje del af 

det undersøgte dna stammer fra V1. Beregningen gælder ikke ved sammenligning med nære slægt-

ninge til T2 og til T1.  

 

Dna-profilen taler for, at det undersøgte dna i restcellefraktionen stammer fra V1 selv frem for en 

tilfældig anden person. 

 

Dna-profilen taler imod, at det undersøgte dna i restcellefraktionen stammer fra T2 frem for en til-

fældig anden person. 

 

b) Materiale fra vigina 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte prøve, jf. erklæring C2018-10169-1, er i 

overensstemmelse med, at sædcellefraktionen indeholdt dna fra to personer. 

 

Dna-profilen taler for, at den ene del af det undersøgte dna i sædcellefraktionen stammer fra T2 

frem for en tilfældig anden person, og at den anden del af det undersøgte dna stammer fra V1 selv 

frem for en tilfældige anden person. 

 

Dna-profilen for sædcellefraktionen blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sand-

synlig, hvis den ene del af det undersøgte dna stammer fra T2, end hvis denne del at det undersøgte 

dna stammer fra en tilfældige anden mand i den grønlandske befolkning. Beregningen er foretaget 

under de forudsætninger, at det undersøgte dna stammer fra netop to personer, og at den anden del 

af det undersøgte dna stammer fra V1. Beregningen gælder ikke ved sammenligning med nære 

slægtninge til T2. 

 

Dna-profilen taler imod, at noget af det undersøgte dna i sædcellefraktionen stammer fra T1 

 

Dna-prosilen taler for, at det undersøgte dna i restcellefraktionen stammer fra V1 selv frem for en 

tilfældig anden person. 

 

Dna-profilen taler imod, at det undersøgte dna i retscellefraktionen stammer fra T2 frem fra en til-

fældige anden person. 

 

Prøver fra retslægelig undersøgelse af T1 […]1998-[…] 

 

c) Materiale fra urinrøret 

 

Dna-profilen for set påviste biologiske spor på ovennævnte prøve, jf. erklæring C2018-10169-1, ta-

ler for, at det undersøgte dna stammer fra T1 selv frem for en tilfældig anden person. 
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Dna-profilen taler imod, at det undersøgte dna stammer fra V1 eller fra T2 frem for en tilfældig an-

den person.  

 

Prøver fra retslægelig undersøgte af T2 […]1999-[…] 

 

d) Materiale aftørret fra forhuden 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte prøve, jf. erklæring C2018-10169-1, er i 

overensstemmelse med, at materiale indeholdt dna fra to personer. 

 

Dna-profilen taler for, at den ene del af det undersøgte dna stammer fra T1 frem for en tilfældig an-

den person, og at den anden del af det undersøgte dna stammer fra T2 selv frem for en tilfældig an-

den person. 

 

Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, 

hvis den ene del af det undersøgte dna stammer fra T1, end hvis denne del af det undersøgte dna 

stammer fra T1, end hvis denne del af det undersøgte dna stammer fra en tilfældige anden person i 

den grønlandske befolkning. Beregningen er foretaget under de forudsætninger, at det undersøgte 

dna stammer fra netop to personer, og at den anden del af det undersøgte dna stammer fra T2. Be-

regningen gælder ikke ved sammeligning med nære slægtninge til T1. 

 

Dna-profilen taler imod, at noget af det undersøgte dna stammer fra V1. 

 

e) Materiale fra urinrøret 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte prøve, jf. erklæring C2018-10169-1, 

taler for at, det undersøgte dna stammer fra T2 selv frem for en tilfældig anden person. 

 

Dna-profilen taler imod, at det undersøgte dna stammer fra V1 eller fra T1 frem for en tilfældig an-

den person. 

 

Prøver/effekter sikret af politiet 

 

f) KT nr. 3: vatpind(e) med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra: Midten af boksmadras 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2018-10169-1, er 

i overenstemmelse med, at sædcellefraktuionen indeholdt dna fra to personer.  

 

Dna-profilen taler for, at den ene del af det undersdøgte dna i sædcellefraktionen stammer fra T2 

frem for en anden tilfældig person, og at den anden del af det undersøgte stammer fra T1 frem for 

en tilfældig anden person. 

 

Dna-profilen for sædcellefraktionen blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sand-

synlig, hvis den ene del af det undersøgte dna stammer fra T2 end hvis denne del af det undersøgte 

dna stammer fra en tilfældig anden mand i den grønlandske befolkning. Beregningen er foretaget 

under de forudsætninger, at det undersøgte dna stammer fra netop to personer, og at den anden del 

af det undersøgte dna stammer fra en tilfældig person i den grønlandske befolkning. Beregningen 

gælder ikke ved sammenligning med nære slægtninge til T2. 

 

Dna-profilen for sædcellefraktionen blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sand-

synlig, hvis den ene del af det undersøgte dna stammer fra T1, end hvis denne del af det undersøgte 
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dna stammer fra en tilfældig anden mand i den grønlandske befolkning. Beregningen er foretaget 

under de forudsætninger, at det undersøgte dna stammer fra netop to personer, og at den anden del 

af det undersøgte dna stammer fra en tilfældig person i den grønlandske befolkning. Beregningen 

gælder ikke ved sammenligning med nære slægtninge til T1. 

 

Dna-profilen taler imod, at noget af det undersøgte dna i sædcellefraktionen stammer fra V1 

 

Dna-profilen er i overensstemmelse med, at restcellefraktionen indeholdt dna fra tre personer. 

 

Dna-profilen taler for, at den ene del af det undersøgte dna i restcellefraktionen stammer fra V1 

frem for en tilfældig anden person, og at den anden af det undersøgte, dna stammer fra T2 frem for 

en tilfældig anden person, samt at den tredje del af det undersøgte dna stammer fra T1 frem for en 

tilfældig anden person. 

 

Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, 

hvis den ene del af det undersøgte dna stammer fra V1, end hvis denne del af det undersøgte dna 

stammer fra en tilfældig anden person i den grønlandske befolkning. Beregningen er foretaget under 

de forudsætninger, at det undersøgte dna stammer fra netop tre personer, og at den anden del af det 

undersøgte dna stammer fra to tilfældige personer i den grønlandske befolkning. Beregning gælder 

ikke ved sammenligning med nære slægtninge V1. 

 

Dna-profilen for restcellefraktionen blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sand-

synlig, hvis den ene del af det undersøgte dna stammer fra T2, end hvis denne del af det undersøgte 

dna stammer fra en tilfældig anden person i den grønlandske befolkning. Beregningen er foretaget 

under de forudsætninger, at det undersøgte dna stammer fra netop tre personer,og at den anden del 

af det undersøgte dna stammer fra to tilfældig personer i den grønlandske befolkning. Beregningen 

gælder ikke ved sammenligning med nære slægtninge til T2. 

 

Dna-profilen for restcellefraktionen blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sand-

synlig, hvis den ene del af det undersøgte dna stammer fra T1, end hvis denne del af det undersøgte 

dna stammer fra en tilfældig anden person i den grønlandske befolkning. Beregningen er foretaget 

under de forudsætninger, at det undersøgte dna stammer fra netop tre personer, og at den anden del 

af det undersøgte dna stammer fra to tilfældige personer i den grønlandske befolkning. Beregningen 

gælder ikke ved sammenligning med nære slægtninge til T1. 

 

Dna-profilen for restcellefraktionen blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sand-

synlig, hvis den ene del af det undersøgte dna stammer fra V1 og den anden del af det undersøgt 

dna stammer fra T2 samt den tredje del af det undersøgte dna stammer fra T1, end hvis det under-

søgte dna stammer fra tre tilfældige andre personer i den grønlandske befolkning. Beregningen er 

foretaget under de forudsætninger, at det undersøgte dna stammer fra netop tre personer. Beregnin-

gen gælder ikke ved sammenligning med nære slægtninge til V1, til T2 og til T1.  

 

g) KT nr. 4: Vatpinde med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra: Kanten af boksmadras 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte effekt, jf. erklæring C2018-10169-1, 

taler for, at en del af det undersøgte dna i retscellefraktoionen stammer fra V1. 

 

Dna-profilen for materialet blev beregnet til at være mere end 1.000.000 gange mere sandsynlig, 

hvis en del af det undersøgte dna stammer fra V1. Beregningen er baseret på hyppigheder af dna-

faktorer i den grønlandske befolkning og forudsætter, at ingen af de påviste dna-faktorer stammer 

fra nære slægtninge til V1. 
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Det er ikke beregnet, hvorvidt dna-profilen taler for eller imod, at en del af det undersøgte dna 

stammer fra T2 på grund af særlige forhold ved dna-profilerne. 

Det er ikke beregnet, hvorvidt dna-prodfilen taler for eller imod, at en del af det undersøgte dna 

stammer fra T1 på gurnd af særlige forhold ved dna-profilen. 

 

Personlige oplysninger 

T1 er ikke tidligere foranstaltet. 

 

T2 er ikke tidligere foranstaltet. 

 

Sagsbehandlingstid 

Sagen er fra juni 2018. Anklagesdkriftet er fra 27. august 2018, modtaget i kredsretten den 6. sep-

tember 2018. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

Begge tiltalte T1 og T2 har nægtet sig skyldige i anklageskriftets ordlyd.  

T1 har i retten forklaret, at han mødte V1 udenfor værtshuset, da de begge var ude at ryge. Han 

spurgte hende om hun ville med hjem til ham, gik hun med.  

V1 har i retten forklaret, at hun mødte T1 udenfor værtshuset og da han bad hende om at gå med, 

gik med ham hjem. Der var langt til T1s hus fra værtshuset. Da de kom til huset gik T1 ind først, og 

de tog skoenen af. Derefter blev V1 ført op til førstesalen af T1. Da de kom op på førstesalen, tog 

T1 hendes tøj af mod hendes vilje og gennemførte samleje med hende.  

Vidnet V1 prøvede at skubbe T1s hænder væk.  

Hun har ikke råbt om hjælp.  

Hun forklarede i retten, at hun fra kl. 22.00- 02.00 havde drukket 11 øl.  

Retten har bemærket, at der er fundet DNA fra T1 i V1´s vagina. Retten har bemærket, at sammen-

ligningen ikke gælder med nære slægtninge. Retten har bemærket, at T1 og T2 er brødre. DNA pro-

filen taget fra T1s penis forhud er der ingen spor fra V1. Retten har bemærket, at der ikke blev fun-

det DNA fra V1 i T1s forhud og derfor mener retten, at der ikke er sket samleje mellem T1 og V1. 

Hvis der har været fundet samleje sted, så er det ikke voldtægt, da der ikke har været trussel om 

vold eller vold. 

Derfor mener retten, at ville frifinde T1 i dette forhold.  

T1 har i forhold 2, erkendt at have smadret vinduet til B-[…], Kangaatsiaq, X2s hus.  

Da han kom ind i huset, gik han ovenpå og sov. 

Han blev vækket af X2 dagen efter.  

Da tiltalte har erkendt, at have smadret vinduet til X2s hus samt de dokumenterede beviser, mener 

retten, at tiltalte har covertrådt kriminallovens § 96, stk. 1 - husfredskrænkelse - 1 gang, da han 

smadrede vinduet til wc-et og gik i seng på 1. salen.  

Om foranstaltningen 

Med hensyn til foranstaltningen mener retten, at ville foranstalte med en bøde svarende til 1 uges 

løn. Han bør betale erstatning til X2.  

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

 

Thi kendes for ret: 

 

T1: 

 

Frifindes i forhold 1 for kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 - voldtægt-. 
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Han idømmes bøde på kr. 3.000,00 i forhold 2. 

 

Han skal til X2, B-[…], 3955 Kangaatsiaq betale erstatning på kr. 6.796,91.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

*** 

 

Vedrørende T2. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

T2 har nægtet sig skyldig i forhold 1. Han har forklaret i retten, at han har plejet frivillig samleje 

med V1. 

Da han hørte lyde fra 1. salen, efter at hans bror T1 var gået, gik han op på 1. salen, for at se hvad 

det var. Da han kom op på soveværelset, så han, at V1 sad på sengen i bare trusser. Hun havde tøj 

på overkroppen. Da T2 kom op på 1. salen, og var på vej hen til sengen, tog V1 selv sine trusser af, 

og han lagde sig ved siden af hende og tog sit tøj af. Da han rørte ved hende på maven, lagde V1 sig 

ned på ryggen i sengen. 

De gennemførte samleje hvor T2 lå øverst og V1 nederst. På et tidspunkt var V1 øverst. 

Efter at de havde haft samleje gik V1. Inden hun gik, udvekslede de telefonnumre. 

Hun ringede ellers til T2 senere, for at invitere til øl.  

V1 har i retten forklaret, at hun ikke havde lyst til at have samleje og prøvede at skubbe T2´s hæn-

der væk.  

Da T2 lagde sig ved siden af hende på sengen og rørte hende på maven, lagde hun sig ned.  

Hun ville ellers ikke have samleje, men han gennemførte samleje med hende og havde udløsning 

inde i hende. Hun prøvede at skubbe hans hænder væk.  

Om skyldspørgsmålet 

Da der ikke har været vold, eller trussel om vold, mener retten ikke, at der var tale om voldtægt. 

Retten mener, at tiltalte T2 bør frifindes i dette forhold, § 77, stk. 1, nr. 1 - voldtægt - jf. § 13 - med-

virken til voldtægt. 

 

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

 

Thi kendes for ret: 

 

T2 frifindes. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Nicolaj Geisler 

Kredsdommer 

 

 

 

 

Den 2. april 2019 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen Aasiaat.  

 

Kredsdommer Nicolaj Geisler behandlede sagen. 

 

[…] og […] var domsmænd. 
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[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 1003/2018 

Politiets nr. 5509-97351-00079-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

U/T 1 

cpr-nummer […]1998-[…] og  

U/T 2 

cpr-nummer […]1999-[…] 

 

[…] 

 

U1 forklarede på grønlandsk blandt andet, ad forhold 2, at taamani imerniartarfimmi imerlutik 

angummik saassuttilluni. X1-ip saassuppaa, unnerluutigisaq silaaruppoq.  

Anisimavoq iminut assut kamaalluni. Annikitsumik eqqamavaa igallaq aserorniarlugu.  

X2-p itersarpaa. Itersarmani ammukarpoq akunnattuungalluni. 

X2-p illua qorsorpaluttuuvoq. Nammineq najungaqarfia aappaluttuuvoq, B- nr. […]-si.  

 

Immikkortoq siulleq pillungu U1 nassuiaaavoq, ulloq 22. juni 2018 imerniartarfimiissimalluni. Ime-

rusaarput aammalu nammineq amaarpallaanngilaq. Imerniartarfiup iluani I1 isigisaqataanngilaa.  

Unnerluutigisaq pujortariarmat I1 silamut pujortariarpoq. Royal Greenland-imi suleqatigiipput. 

Pujortareeramik ingerlanialerami I1 ilaserivaa, taannalu ingerlaqataavoq. I1 ingerlaqataaginnarpoq, 

aamma imatut susoqanngilaq.  

Imminnut iserput, I1 suneqanngilaq. Arlaannilluunnit unnerluutigisaq siunertaqanngilaq. I1 inger-

laqataaginnarpoq. Unnerluutigisaq imminnut iseqqaarpoq, I1 malinniinnarpoq qalianut.  

Unnerluutigisap iserami takuaa qatanngutini U2 angerlarsimasoq.  

Qalianut iseramik oqaatsit tunumiussuut aammalu kitaamiusuut assigiinngissutaat oqaluuserivaat.  

Kingorna unnerluutigineqartoq ingerlavoq, I1 qalianiiginnarpoq. Qaliani immaqa isersimapput 5-10 

minutter.  

Susoqanngilaq imminnut oqaluutinngillat.  

Unnuup ingerlanerani uuma pisup kingorna siniffimmi tassanerpiaq allamik arnamik unner-

luutigisaq kujannippoq.  

Unnerluutigisap eqqaaqqippaa I1 unnuk taanna atoqatiginangu. Imminniik anilerami qatanngutimi-

nut oqaaseqanngilaq.  

Inigisaminniik aningami nangikkiarpoq X3-imut. I1 atisaajarnikuunngilaa. Unnerluutigisap usua I1-

p utsuuinut mangunneqanngilaq. 

Unnerluutigisap naluaa soormi nammineq peersani I1-p utsuuisa iluani nassaarineqarnersoq.  

Nangikkiareerami allamik arnamik tassanerpiaq siniffimmi kujannippoq, ullakkut arfernup arfineq 

marlup missaani.  

Unnerluutigisaq politiinut nassuaatiminik aperineqarpoq, ulloq 25. juni 2018-mi nassuaatigisimasa-

minik, C-1-1, qupperneq 3, 8. afsnit: Unnerluutigisap naluaa soormi sinittarfimmiillutik kisiannili 

nassuiaalluni immaqa paaseqatigiillutik kujassimallutik, tassa sinittarfimmukarsimangamik.  

Unnerluutigisaq eqqartuussivimmi nassuiaavoq taamatut nassuiaasimanani. 

Kingorna I1 attaveqarfiginikuunngilaa.  

I1-p facebook-kikkut kammaginiarlungu allannikuungaluarpoq, kisiannili pingitsaalitissimalluni po-

litiinut nalunaarsimammat kammalaatigerusussimanngilaa.  

Unnerluutigisaq inimi sinittarpoq ataatamini sinninngikkaangami, nukkanilu tutittarput. 
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Unnerluutigisaq nassuiaavoq nangikkiarsimalluni taannalu immaqa 4-5 timer sivisutigisimasoq.  

Nangikkiareerami X4 angerlaqatigivaa kujallungulu, tassani qaliani siniffimmi. Angerlarami X4 

ilangalungu, nukaa peqanngilaq.  

Kammalaatiminik oqaluttuuttinnikuuvoq I1-ngooq ajuutingingaani.  

Unnerluutigisaq nassuiaaqqippoq imminnut iseramik sko-tik peeriarlungit qalianut majuarsimallutik 

aammalu I1-mik pingitsaaliisoqanngitsoq.  

Illuminniik I1 qimallungu ingerlangami inimut isinngilaq aniinnarlunili.  

 

[…] 

 

T1forklarede på grønlandsk blandt andet, ad forhold 2, at han var på værtshus og han blev angrebet 

af en mand. X1 angreb ham og han kan ikke huske mere. Tiltalte gik fra stedet, hvor han var gal på 

sig selv. Han kan i glimt huske, at han ville smadre vinduet. X2 vækkede ham. Da han vågnede gik 

han ned, han var i vildrede. X2s hus er grøn. Det hus, han bor i, er rød, B-nr. […]. 

T1 forklarede på grønlandsk blandt andet, ad forhold 1, at han den 22. juni 2018 var på værtshus. 

De drak lige så stille og han var ikke fuld. Da de var inde på værtshuset, kiggede han ikke på V1. 

Da han skulle ud at ryge, gik V1 med udenfor. De arbejder sammen på Royal Greenland.  

Da de havde røget og han skulle gå, bad han hende om at komme med. Hun gik med og der skete 

ikke noget. De kom ind i huset, hun blev ikke rørt. Han havde ingen hensigter til noget. Hun gik 

bare med. Han kom ind først i huset og han gik op på 1. salen og hun gik bare med. Han lagde 

mærke til, at broderen T2 var hjemme. 

Da de kom op på 1. salen, snakkede de om dialekter, østgrønlandsk og vestgrønlandsk, forskellen 

på dem. Derefter gik han, men V1 blev. De var nok på 1. salen i ca. 5-10 minutter.  

Der skete ikke noget, de sagde ikke noget til hinanden. 

Han var sammen med en anden pige senere på natten på den selvsamme seng.  

Han forklarede igen, at han ikke havde samleje med V1.  

Da han gik fra stedet, gik han bare, uden at sige noget til sin bror.  

Da han gik fra stedet, tog han til efterfest hos X3. Han har ikke taget tøj af V1. Tiltaltes penis har 

ikke været i V1s vagina. Han kan ikke forklare, hvorfor hans DNA blev fundet i V1`s vagina.  

Efter efterfesten havde han sex med en anden pige, det var ved 6-7 tiden om morgenen.  

Tiltalte blev foreholdt sin forklaring til politiet den 25. juni 2018, C-1-1, side 3, 8. afsnit: Sigtede 

ved ikke, hvad de lavede på soveværelset og dog gik ud fra, at de måske havde haft frivillig samleje, 

da de var gået op til soveværelset.  

Tiltalte forklarede i retten, at han ikke har forklaret sådant til politiet. Han har ikke kontaktet V1 si-

den. Hun har dog ansøgt om venskab på facebook, men da hun har meldt ham for voldtægt, har han 

ikke villet være ven med hende.  

Tiltalte forklarede, at han plejer at sove i stuen normalt. Han og lillebroderen sover sammen i sen-

gen normalt, når han ikke sover hos deres far.  

Han forklarede endvidere, at han var til efterfest i ca. 4-5 timer og hyggede sig.  

Han tog senere hjem og havde sex med X4. Hans bror var ikke hjemme, da tiltalte kom hjem med 

X4.  

Tiltalte T1 er blevet fortalt af en af deres venner, at V1 var vild med ham.  

Han forklarede igen, da han og V1 kom til huset, at de gik ind og de tog skoene af, og gik ovenpå. 

Der var ingen tvang.  

Da han havde snakket med V1, gik tiltalte, uden at kigge ind til stuen. 

 

[…] 

 

Tiltalte U2 forklarede på grønlandsk blandt andet, at  

unnuk taanna klub-miissimalluni aammalu imerniartarfimmut iserami shot marluk - pingasut aam-

malu baajat marluk- pingasut imersimallungit. Immaqa ataatsip missaani angerlarpoq. Angerlarami 

inimi sofami innangarujoorpoq.  
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Iserpallattoqarmat alakkarpaa, takuaalu I1 aamma angajuni sinittarfimmut majuartut angajuni tarre-

ersimasoq ammalu I1 pingitsaalineqanngitsoq majuarnissaminut.  

Politiinut nassuiaataa ulloq 25. juni 2018, C-2-1, qupperneq 3, 5. afsnit: Sigtede gik ud til køkkenet, 

som var mørkelagt på grund af køkkenvinduet var tildækket, hvor sigtede kunne se, at hans store-

bror T1 var på vej op med en kvinde foran sig. 

Unnerluutigisaq eqqartuussivimmi nassuiaavoq taamannak nassuiaanikuunani, oqanikuunngilaq 

arnaq siulliusoq.  

Unnuk taanna atoqatigeereeramik I1-lu anereerluni sianerpoq unnerluutigisaq baajatoriartoq-

qullungu. 

Unnuk taanna angajuni aamma I1 isereermata inimukaqqippoq.  

Inimiilluni tusaavaa atisaajartut, tassa tusaangamiuk singissartup natermut tunnera.  

Qanoq sivitsutigisumik angajuni qalianiinnersoq naluaa. Angajuni anisoq tusaavaa, tassami anga-

juni tummeqqakkut ammukartarnera nalunnginnamiuk. Isumaqaraluarpoq aamma I1 anisimasoq, 

tusaassaqaleramili qalianut alakkaavoq, sinittarfimmullu alakkarami takuaa I1 trussiinnaalluni sinif-

fimmi issiasoq.  

I1-p takungamiuk unnerluutigisaq tungiminut aallartoq trusse-ni peerpai, unnerluutigisarlu I1-p sa-

nianut innarluni atisaajarpoq. Piumallutik tamarmik atoqatigiipput.  

Unnerluutigisaq usuata nalaatingut pisup kingorna imernianiartarfimmi I1-p attuualaarnikuuvaa, 

manninerli soqutiginngilaa, tassa pingitsaaliinermut unnerluutigisimammani, qimaannarsimallun-

gulu.  

I1 kujakkamiuk qaliani oqaaseqanngilaq. I1 siullermik alliuvoq kingornalu aamma qalliulluni.  

Kujareeramik I1 aninialermat mobilnummer-ni tunniuppaa, aammalu I1-p mobilnummer-ni tunni-

uppaa.  

Taamani politiinik apersorneqarami pingitsaaliisoqarsimasoq isumaqarpoq allamik pinngit-

saaliisoqarsimasoq namminerlu soqutiginangu, tassami I1-lu paaseqatigiillutik kujakkamik. 

Politiiniik apersorneqarnini pillungu aperinaqarpoq, C-2-1, qupperneq 4, 3. afsnit: Adspurgt direkte 

om han selv var gået op til soveværelset, nægtede sigtede og oplyste, at han på intet tidspunkt havde 

været gået op til soveværelset.  

Eqqartuussivimmi unnerluutigisaq nassuiaavoq paasimangaluaruniuk arnaq taanna pingit-

saalineqarsimasoq iluamik nassuiaasimassangaluarluni, allaanasualungu soqutiginnginnamiuk.  

I1 atisalersoriarluni anivoq. I1 kingorna sianerpoq unnerluutigisallu paaserpianngilaa suna pineraa, 

kisianni paasivaa baajat pingaai, namminerlu angerlarsimaannarpoq.  

Unnerluutigisaq qalianiilaariarluni ataatami illuanut innariartorpoq. 

Taamani qalianukarami I1 pingitsaalinngilaa aammalu I1 passimingut tigumineqanngilaq aammalu 

siniffimmut ajanneqarani.  

Taamanikkut politiiniik apersorneqarami eqqarsarpoq immaqa allamik pingitsaaliisoqarsimasoq 

taakku X3-ikkunnut nangikkiaramik. 

 

Tiltalte T2 forklarede på grønlandsk blandt andet, at han den aften havde været på klubben og se-

nere tog til værtshuset, hvor han drak 2-3 shots og 2-3 øl. Han tog hjem fra værtshuset ved 1- tiden. 

Da han var kommet hjem, lå han på sofaen. Da han kunne høre, at der kom nogen, kiggede han ud i 

gangen og så, at V1 og hans bror var på vej op på soveværelset ovenpå, hans bror var allerede ikke 

at se, og V1 ikke blev tvunget op på 1. salen. 

Hans forklaring til politiet den 25. juni 2018, C-2-1, side 3, 5. afsnit:"Sigtede gik ud til køkkenet, 

som var mørkelagt på grund af køkkenvinduet var tildækket, hvor sigtede kunne se, at hans store-

bror T1 var på vej op med en kvinde foran sig", blev foreholdt. 

Han forklarede i retten, at han ikke har forklaret sådant til politiet og har ikke sagt, at damen var 

foran.  

Efter at han og V1 havde haft samleje, og V1 var gået, ringede hun og inviterede til øl.  

Efter at hans bror og V1 var kommet op på 1. salen, gik tiltalte ind i stuen igen.  

I stuen kunne han høre, at de tog tøj af, da han kunne høre lyden af lynlåsen på tøjet ramme gulvet. 
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Tiltalte kan ikke huske, hvor længe hans bror var på 1.-salen. Han kunne høre, at hans bror gik, da 

han kendte hans måde, at komme ned af trappen på. Han troede, at V1 også var gået, men da han 

kunne høre lyde fra 1.-salen, kiggede han op og så at V1 sad på sengen i bare trusser. Da tiltalte var 

på vej hen til V1, tog hun sine trusser af, og han lagde sig ved siden af og tog sit tøj af. De havde 

frivillig samleje.  

Senere efter episoden, en anden dag på værtshuset, havde V1 befølt tiltalte i hans skridt, uden på 

tøjet, men han var bare gået fra hende, da hun havde meldt ham for voldtægt. 

Da de havde samleje på 1. salen, var der ingen, der sagde noget. V1 lå nederst og senere var hun 

øverst også.  

Da de havde haft samleje, og V1 skulle gå, gav han hende sit mobilnummer, og V1 gav sit mobil-

nummer.  

Da han blev adspurgt af politiet dengang, og de sagde, at der var sket voldtægt, troede han, at det 

drejede sig om andre, og han var ligeglad, da han og V1 havde frivillig sex.  

Tiltalte blev foreholdt sin forklaring til politiet den 25. juni 2018, side 4, 3. afsnit:"Adspurgt direkte 

om han selv var gået op til soveværelset, nægtede sigtede dette og oplyste, at han på intet tidspunkt 

havde været gået op til soveværelset." 

Tiltalte forklarede i retten, hvis han havde fået at vide, at det drejede sig om denne samme dame, så 

ville han have forklaret rigtigt, han troede, at det drejede sig om en anden dame. 

V1 tog tøj på efter samlejet og gik. V1 ringede senere, og tiltalte ved ikke, hvad hun snakkede om, 

da han ikke kunne forstå hende, men han forstod, at det drejede sig om øl, men han blev bare 

hjemme.  

Efter episoden forblev han lidt på 1. salen og tog senere hen til sin far og sov.  

Dengang han gik op på 1. salen, tvang han ikke V1 og han holdt ikke V1 i håndleddene, som der 

står i anklageskriftet og V1 blev ikke smidt på sengen.  

Da han blev adspurgt om sagen, troede han, at det drejede sig om en anden sag, da der var en anden 

efterfest hos X3 

 

[…] 

 

I1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at Kangaatsiamiilluni juni-mi 2018. 

Taamani Kangaatsiamut Royal Greenland-imut suliartornikuuvoq. Unnuk taanna 22. juni 2018 

imerniartarfimmiipput kammalaatini ilangalungu. 

Silamut arlaleriarluni pujortariartarpoq.  

Taamani U1 pujortariartoq silami naapippaa, taassumalu aperivaa ilaarusunnginnersoq imminnut. 

Ilisimannittup ilangivaa illuannut.  

Siornatingut ilisimannittup U1 takunikuunngilaa.  

Igiaqatigivaa illumut tungujortumut. Illumut iseramik U1-p tunuaniik ajattarlungu qalianut majuup-

paa. Ilisimannittup illu allamik isersimasoqarnersoq takunngilaa. 

Ilisimannittoq nammineq siulliulluni qummukarpoq. U1 tunuaniippoq. U1 oqaaseqanngilaq.  

Sinittarfimmukaappaa qitiatingut tigummillungu. U1-p ilissimannittup atisaai piiarniarsarivai. Ili-

simannittup peertinniarsaringaluarpaa U1-lli atisaajarpaa. Ilisimannittup U1 ajattaraluarpaa 

unitsinniarliungu.  

Siniffimmi ilisimannittoq innangasoq U1-p atisai kingulliit peerpai.  

U1-p atoqatigivaa. Ilisimannittoq nerlalalluni innangavoq, U1-p qalliulluni kujappaa.  

U1 oqaaseqanngilaq ilisimannittoq atoqatigingamiuk. Ilisimannittup oqafigingaluarpaa piumanani, 

U1-lli soqutinginngilaa. Pisoq 1 timi missaani sivisutigivoq.  

U1 piareermat atisani ujaraluarpai.  

U1 ammukarpoq, oqapaallattoq tusaava:"tappika nammineq". 

Taanna oqarfigisaa U2 majuarpoq ilisimannittullu sanianut innarluni atisaajalerluni, ilisimannittoq 

siniffimmi issiavoq atisani ujarlungit, nassaarinangilli.  

Ilisimannittoq oqaaseqanngilaq, piumanngikkaluarluni. Kujattikkusunngikkaluarpoq. Aper-

ineqarpoq soormi oqaaseqannginnersoq, nassuiaavorlu atisani ujaraluarlungit. 
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Ilisimannittup U2 ajattaraluarpaa, oqaaseqarani. U2-p kujappaa immaqa 15 minuttit. Ilisimannittoq 

alliuvoq, U2 ilisimannitumut inerpoq.  

Piareeramik atiisani ujarpai nassaringamigillu atisalersoriarluni anivoq.  

Anilerami eqqaamavaa U2 oqaaseqartoq, kisianni eqqaamanngilaa qanoq oqartoq. Uninngaqqunga-

luarunarpaa.  

Illumiik aningami kammalaatini imerniartarfimmut oqarfigiartorpaa. 

Kammalaatini oqaluttuuppaa pisimasumik. 

Kammalaataata oqarfigivaa allamukassangami qaatukkunik aqangu nalunaarutigiumaarlungit pisi-

masut. 

Ilisimannittup nalungamiuk sumut saaffiginnissalluni aatsaat ataasinngornikkut suliartorami allaff-

immiumut oqaatigivaa. Marluullutik politiinut sianerput. 

Angerlarami Sermiligaamut pisimasoq assut eqqarsaatigisarpaa imernerulerlunilu, anaanaatalu 

aperingaluarpaa soormi imernerulersoq, namminerli anaanani akinngilaa.  

U2-q pisup kingorna attaviginikuunngilaa.  

U1-p illersuisuanik apersorneqarluni, nassuiaavoq tallimanngornikkut unnukkut qulip missaani 

imerniartarfimmukarsimallutik kammalaatinilu arnaq. Imerniartarfimmi aatsaat imilerpoq. Imer-

niartarfimmi imerpai baajat isikkanillit (11).  

Imerniartarfimmiik ingerlavoq pingasup missaani. Aperineqaqqikkami nassuiaavoq marlup 

missaani U1-p ilaserimmani ingerlaqatigisimallungu.  

Ajattinnerarmat aammalu aliagersimaneqarmat aperineqarpoq tungujortinnermik ta-

kussutissaqarnersoq. Tungujortinneqanngilaq aammalu kimillanneqanngilaq.  

Taamani massakkut atisami assingajaai atorpai. Qaarliivi imaluunniit atisaai U1-p piiaramigit 

ajoqusinngilai. Taamani kujatikkusunngikkaluarpoq. Nipitulaartumik oqarpoq perusunnani.  

Taamani X5, kammalaatini imerniartarfiup eqqaani oqaluttuuppaa, taannalu oqarpoq aqangu 

qaatukkunik nalunaarutigiumaarlugu 

X5-p paasilluarpaa kisiannili nammineq nangikkiarniarami massakkut piffissaqarani.  

Taamani politiimik […]-mik apersorneqarpoq. Nassuiaatini eqqamavai. Tusartinneqarpoq nas-

suiaatiminik D-1-1, qupperneq 4, 7. afsnit:"Forurettede har ikke sagt til til sin veninde X5 at hun 

have været udsat for noget da hendes veninden var svær beruset." 

Ilisimannittoq X5-mut oqaluttuarpoq, kisiannili X5 nangikkiarusukkami. Taamatut politiinut nas-

suiaanikuuvoq.  

X5 qimakkamiuk angerlarpoq. Arfininngornikkut uffarpoq.  

U2-p illersuisuanik apersorneqarpoq. Taamani junip 16-niani Kangaatsiamut pivoq september-imilu 

aallaqqilluni. 

X5 qaamatit pingasut suleqatigivaa kammalaatingalungu, taanna Qaqortormiuuvoq.  

Kangaatsiamiikkami Royal Greenland-ip inaataani ineqarput. Inaanniik imerniartarfik ungasilaar-

poq. Imerniartarfik kioskip qulaaniippoq. Kioskit Kangaatsiami nalunngisai marluupput.  

Taanna illu kujattiffia imerniartarfimmiik ungasilaartorujuuvoq. U1-llu ingerlaaramik inunnik ta-

kusaqangilaq.  

Aperineqarami soormi U1 ingiaqatigineraa akivoq ilangiumammani ilagisimallugu.  

Illumut iseramik qalianukarput. Kujannerit marluk 1 tiimi missaani sivisutigipput.  

Taamani illumukaaramik nammineq malinnaanginnarpoq, pinngitsaalineqanngilaq.  

U1-p ajaattarlungu qalianut majuuppaa. Aperineqarami soormi akiuusimannginnerluni nassuiaavoq 

peertinniarsaringaluarlungu assaai peertinniarsaralungit.  

Atisaai ajortissimanngillat, innangasoq U1-p piiarpai.  

Nammineq ilisimannittoq nakuuserusunnginnami akiuutinngilaq. Eqqarsaatinginngillaa 

nakuusernissaani. 

U2 qalianut isermat atisani ujaraluarpai. Aggilermat siniffimmut innaqqippoq. Tassa isialluni atisani 

ujaraluarpai. U2 sanimimut innarmat naamingullu attornani innaannarpoq. Piumanngikkaluarpoq 

oqarluni:"uvanga perusunngilanga". U2-p atisani piiarpai saniani innangalluni.  
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Ilisimannittup U2-p assaai peertinniarsaringaluarpai. U2 oqaaseqarani ilisimannittoq trusse-

qanngitsoq qallerpaa usunilu utsuuinut mangullungu kujalerlungu. Ilisimanngitsoq allaaqqanngik-

kaluarpoq. Ilisimannittoq nillianngilaq aamma ikiortissarsiunngilaq.  

U2-p ilisimannittup qaavanut pingami allaattippaa.  

Ilisimannittoq arlaannik iliuuseqanngilaq. U2-p kujappaa inernissami tungaanut, taannalu 15-20 

minutter missaani sivisutigivoq.  

Ilisimannittoq U2-p kujareermani atisalersoriarluni anivoq imerniartarfimmukarluni. Ingerlangami 

peqqinnissaqarfik saneqquppaa, saafiginninngilarli.  

Unnuaannaammat saaffiginninngilaq aammami nalungamiuk sumut saaffiginnissalluni.  

Ilisimannittoq U2-mut saaffiginninnikuunngilaq pisup kingorna, normua naluvaa.  

U2-p anequnngikkaluarpaa aammalu eqqaamaniarpaa U2-p nr.-ni tunniukkaa eqqaamatsiarpaa.  

Imerniartarfimmut apuukkami X5 naapippaa. X5 Qaqortormiuuvoq, pisorlu tamaat X5-mut oqalut-

tuarivaa.  

X5-p ikiorniarsarivaa. Ilisimannittoq allamut oqaluttuarnikuunngilaq.  

Ataasinngornikkut Royal Greenland-imut suliartorami allaffimmiumut X6-imut oqaluttuarpoq taas-

sumalu ikiorpaa politiinut sianertillungu.  

Illersuisumik apersorneqarluni nassuiaavoq, tallimanngornikkut imerniartarfimmut isersimallutik 

nalunaaqutaq qulit missaani unnukkut.  

Imerniartarfik inoqarpianngilaq. U1 imaluunniit U2 maluginianngilaa isersimanersut. 

Suleqatini kammalaatini ilagiinnarpaa. Eqqaamanngilaa qassip missaani pujortariartorluni U1-t 

naapikkamiuk. 

U1 ilisarisimanngilaa, naluaa suleqatiginerlugu.  

Aningami pujortariarluni jakkeqarpoq.  

U1 ingiaqatigileramiuk susoqassanersoq naluaa. U1 imminnut iseqqaarpoq. Qalianut majuaraamik 

nammineq siulliuvoq, inimut isinngillat.  

5-7 minuttit isersimapput. U1p atoqatigivaa. U1 animmat qatanngutaalu qalianut isermat trussi-

innavoq.  

U2-p trussii piinngilai.  

Kingorna atisani taamaasa nassarivaai, ajoqusersimanngitsut.  

Unnuk taanna U1 takoqqinngilaa.  

Qajorannguup normuni tunniuppaa, taannalu mobil-minut toqqorpaa. 

Ilisimannittoq baajaateqarpoq tallimanik taakkulu pillugit immaqa sianersimassooq.  

Allafigingamiuk eqqaamanngilaa.  

Nalunaaquttat taakkartorneri assigiinngilaarmata apersorneqaqqippoq, nassuiaavorlu pingasup 

missaani imerniartarfimmut X5 ornissimallungu. Illumut apuupput nalunaaqutaq marlup missaani.  

Kingullermik kujattilerami U2-p assaai peertittaraluarpai. 

U2 qalliuinnarpoq, ilisimannittoq qalliunngilaq. U2-mut sianernini eqaamanngilaa, takusinnaavaali 

aqanguani sianersimalluni.  

Aperineqarami qanoq akiuulluni nassuiaavoq assaai peertinniarsarisarlugit. 

 

[…] 

 

V1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at hun var i Kangaatsiq i juni 2018. Hun var taget til 

Kangaatsiaq for at arbejde på Royal Greenland fabrikken. Den aften, den 22. juni 2018 var hun på 

værtshus sammen med sin veninde. Hun gik udenfor at ryge flere gange. 

Hun mødte T1 udenfor, da de begge var ude at ryge, og denne spurgte hende, om hun ville med 

hjem til ham. Vidnet gik med ham til hans hjem. Hun havde ikke set ham før.  

Hun gik med ham til et blåt hus. Da de kom ind i huset, skubbede T1 vidnet bagfra op til første sa-

len. Vidnet så ikke, om der var andre inde i huset.  

Vidnet gik op til førstesalen først. T1 var bagved. T1 sagde ikke noget. T1 førte hende op på første 

salen ved at holde hende i livet. 
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T1 prøvede at tage vidnets tøj af. Vidnet prøvede at holde T1 væk, men T1 tog hendes tøj af. Vidnet 

prøvede at skubbe T1, for at få ham til at holde op.  

T1 tog de sidste tøj af vidnet, mens hun lå på sengen.  

T1 plejede fuldbyrdet samleje med vidnet. Vidnet lå på ryggen, T1 lå øverst og plejede samleje med 

hende. T1 sagde ikke noget under akten. Vidnet sagde ellers til ham, at hun ikke ville, men T1 hørte 

ikke på hende. Akten varede i ca. 1 time. Da han var færdig ledte hun ellers efter sit tøj.  

T1 gik nedenunder, og vidnet kunne høre, at han sagde: " Værsgo, hun er ovenpå, det er op til dig". 

Den person, T1 sagde det til, kom op på 1. salen. T2 og lagde sig ved siden af vidnet og begyndte at 

tage sit tøj af, vidnet sad på sengen og ledte efter sit tøj, men fandt dem ikke.  

Vidnet sagde ikke noget, selvom hun ikke ville. Hun ville ikke have samleje.  

Adspurgt om, hvorfor hun ikke sagde noget, svarede hun, at hun ledte efter sit tøj. Vidnet skubbede 

ellers til T2, men sagde ikke noget. T2 plejede samleje med hende i ca. 15 minutter. Vidnet lå på 

ryggen. T2 fik udløsning i vidnets vagina.  

Da samlejet er forbi, fandt vidnet sit tøj, tog det på og gik. Da hun gik, sagde T2 et eller andet, men 

hun kan ikke huske, hvad han sagde. Hun mener, at han sagde, at hun skulle blive. 

Da vidnet gik fra huset, gik hun hen til værtshuset og snakkede med sin veninde og fortalte om epi-

soderne.  

Hendes veninde sagde til hende, at hun skulle et andet sted hen for at feste videre og sagde til vid-

net, at de nok skulle melde det dagen efter, når de er blevet ædru. 

Da vidnet ikke vidste, hvor hun skulle henvende sig, fortalte hun først om episoden på arbejde om 

mandagen til en kontordame. De ringede sammen til politiet. 

Da hun kom tilbage til Sermiligaaq, har hun tænkt meget på episoden og begyndte at drikke mere, 

hvorefter moderen spurgte hende, om der var noget galt, men hun svarede ikke moderen. 

Hun har ikke henvendt sig til T2 siden.  

Adspurgt af T1s forsvarer, om hvad de lavede om fredagen, svarede hun, at de kom til værtshuset 

ved 22-tiden sammen med en veninde. Hun begyndte først at drikke på værtshuset og drak 11 øl.  

Hun gik fra værtshuset ved 3-tiden. Da hun blev spurgt igen om, hvornår, svarede hun, at hun gik 

med T1 ved 2 tiden. 

Da det står i anklageskriftet, at hun var blevet skubbet og holdt om håndleddene, blev hun spurgt 

om, om hun havde blå mærker. Det havde hun ikke og hun havde ingen rifter.  

Dengang havde hun næsten de samme tøj, som hun har på idag. 

Da T1 tog hendes tøj af, havde han ikke ødelagt noget. Hun ville ellers ikke havde sex dengang. 

Hun sagde det ellers lidt højt, at hun ikke ville.  

Vidnet snakkede med sin veninde X5 ved værtshuset og X5 sagde, at de skulle melde det dagen ef-

ter, når de er ædru.  

X5 forstod udmærket vidnet, men havde ikke tid til hende, da hun skulle til efterfest. 

Da vidnet blev afhørt af politiet, var det …, der udspurgte hende. 

Hun kan huske sin forklaring. Hun blev foreholdt sin forklaring til politiet den 25. juni 2018, D-1-1, 

side 4, 7. afnit:"Forurettede havde ikke sagt til sin veninde X5 at hun havde været udsat for noget 

da hendes veninde var svært beruset." 

Vidnet forklarede i retten, at hun fortalte sin veninde om det passerede, men veninden ville til efter-

fest.  

Hun har forklaret sådant til politiet. 

Da hun gik fra X5, gik hun hjem. Hun gik i bad om lørdagen. 

Vidnet blev adspurgt af T2s forsvarer. Hun kom til Kangaatsiaq den 16. jun i 2018 og rejste igen 

derfra i september 2018. 

X5 og vidnet arbejdede sammen i 3 måneder og var veninder. X5 er fra Qaqortoq. 

Da de boede i Kangaatsiaq, boede i Royal Greenland indkvartering. Der var lidt langt fra der, hvor 

de boede, til værtshuset. Værtshuset ligger over en kiosk. Hun ved, at der er 2 kiosker i Kan-

gaatsiaq. 

Det hus, samlejerne foregik, ligger langt væk fra værtshuset. 

Da de gik hen til huset, mødte de ikke nogen. 
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Adspurgt om, hvorfor hun gik med T1, svarede hun, at han ville have hende med, så derfor gik hun 

med.  

Da de kom hen til huset, gik de ovenpå. De to samlejer varede 1 time til sammen.  

Da de gik hen til huset, gik hun bare med, der var ingen tvang. T1 skubbede hende op på 1. salen. 

Adspurgt om, hvorfor hun ikke gjorde modstand, svarede hun, at hun skubbede hans hænder væk.  

Hendes tøj havde ikke taget skade, T1 tog dem af hende i sengen.  

Da vidnet ikke ville øve vold, har hun ikke gjort modstand. Hun tænkte ikke på at øve vold. 

Da T2 kom op til 1. salen, var vidnet ved at lede efter sit tøj. Da T2 var på vej hen til hende, lagde 

hun sig ned på sengen. Hun sad ellers på sengen og ledte efter sit tøj. Da T2 lagde sig ved siden af 

hende og han rørte hende på maven, lagde hun sig bare på sengen. Hun ville ellers ikke have sex og 

sagde:"Uvanga perusunngilanga" (Jeg vil ikke.) 

T2 tog sit tøj af, mens han sad ved siden af hende på sengen. 

Vidnet prøvede ellers at skubbe T2´s hænder væk. T2 sagde ikke noget og vidnet havde ingen trus-

ser på, kom han ovenpå hende og førte sit lem i hendes skede og begyndte at lave samlejebevægel-

ser. Vidnet havde ikke spredte ben. Vidnet råbte ikke og bad heller ikke om hjælp. 

Da T2 kom ovenpå vidnet, spredte han hendes ben.  

Vidnet gjorde ikke noget. 

T2 plejede samleje med hende i 15-20 minutter. Da T2 havde plejet samleje med hende, gik hun til 

værtshuset. Hun gik forbi sundhedscenteret, men henvendte sig ikke der. Da det var nat, har hun 

ikke henvendt sig og hun vidste jo heller ikke, hvor hun skulle henvende sig. 

Vidnet har ikke henvendt sig til T2 siden episoden, hun kender ikke hans nummer.  

T2 ville ikke have, at hun skulle gå og hun mener, at han gav hende sin telefonnummer. 

Da vidnet kom hen til værtshuset. mødte hun X5. X5 er fra Qaqortoq, og vidnet fortalte om hele 

episoden til hende. 

X5 ville hjælpe vidnet. Vidnet har ikke fortalt om episoden til andre. 

Da vidnet kom på arbejde om mandagen blev hun hjulpet af kontordamen X6, fordi hun fortalte 

hende det og X6 hjalp vidnet med at ringe til politiet.  

Adspurgt igen fra forsvareren, forklarede vidnet igen, at de kom til værtshuset ved 22-tiden om afte-

nen. Der var ikke så mange på værtshuset. Hun så ikke T1 eller T2 der.  

Hun var bare sammen med sin veninde, kollegaen. Vidnet kan ikke huske, hvad tid, det var, da hun 

gik ud at ryge og mødte T1. Hun kender ikke T1, hun ved ikke, at han arbejdede på Royal Green-

land fabrikken.  

Vidnet havde jakke på, da hun var ude at ryge.  

Da vidnet gik sammen med T1, vidste hun ikke, hvad der skulle ske. 

Da de skulle op på 1. salen, gik hun først, de var ikke inde i stuen. 

De var på 1, salen i ca. 5-7 minutter. T1 havde samleje med hende. Da T1 var gået og da broderen 

kom, havde vidnet kun trusser på.  

T2 tog ikke hendes trusser af. 

Efter episoden fandt hun alt sit tøj og de var ikke ødelagt. Vidnet så ikke T1 senere den aften. 

T2 gav hende sit mobilnummer og hun gemte nummeret i sin mobil. 

Vidnet havde 5 øl og det kunne være, at vidnet havde ringet om dette. Hun kan ikke huske, om hun 

har skrevet til ham. 

Da der er tvivl om tidspunkterne, blev hun adspurgt igen og hun forklarede, at hun kom hen til 

værtshuset ved 3-tiden og mødtes med X5.  

De kom hen til huset ved 2-tiden. 

Da T2 havde samleje med hende, skubbede hun ellers hans hænder væk. Imens T2 plejede samleje 

med hende, lå han øverst, hun lå ikke på noget tidspunkt øverst. 

Da hun ringede til T2 om natten, kan hun ikke huske, men hun kunne se dagen efter, at hun havde 

ringet.  

Til sidst blev hun spurgt om, hvordan hun gjorde modstand, forklarede hun, at hun skubbede deres 

hænder væk. 
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Tiltalte U1 forklarede supplerende, at nammineq qalianut iseqqaarluni aamma I1 qalianukarmat 

tigumminngilaa. Aamma malugeqquvaa I1-p sivisussueq taasaa, tassa ilagisimanguniuk 5-7 minut-

ter atisaajarlungulu pinaannerartorlu sivisussusaa ippigivaa.  

Imminniikkami atoqatiginngilaa I1, aatsaat unnuap ingerlanerani allammik arnamik atoqateqarpoq 

tassani siniffimmi, siniffimmullu peersilluni. 

 

Tiltalte T1 forklarede supplerende, at han kom op på 1. salen først og at V1 ikke blev holdt. Han be-

mærkede også længden på opholdet ovenpå, da hun sagde at det varede 5-7 minutter og da hun har 

forklaret, at hun ikke ville og at han skulle have taget tøjet af hende mod hendes vilje, at længden af 

tiden ikke passer.  

Da han var hjemme, har han ikke plejet samleje med V1, men senere på natten var han sammen 

med en anden en på den samme seng, hvor han fik udløsning på sengen. 

 

Tiltalte U2 ilisimannittup nassuiaataanut ippigisaqarluni oqaatigivaa, taassa I1-p SMS-ernini 

eqqamanngimmangu. I1-lu kujakkamik aamma I1 qalliuvoq. Eqqaaneqanngilaaq unnerluussummi 

allaqqasoq passiatingut tigummineqarsimasoq, taanna ilisimannittup eqqaanngimmangu. 

Eqqaaqquaa I1 eqqartuussivimmi nassuiaammat aqanguani takusimallungu U2-mut sianersimalluni. 

 

Tiltalte T2 bemærkede til vidnets forklaring, at V1 ikke kan huske, at hun havde sendt SMS. Da han 

dyrkede samleje med V1 lå hun også ovenpå tiltalte. V1 nævnte heller ikke, at hun blev holdt om 

håndleddene, som nævnt i anklageskriftet. Tiltalte T2 bad retten om at bemærke, at V1 forklarede, 

at hun kunne se, at huns havde ringet til T2 om natten, og at hun kunne se det dagen efter. 

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 09.50 

 

 

Nicolaj Geisler 

Kredsdommer 

 

 


