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oqaatigineqarpoq imaattoq 

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

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 13. Sep-

tember 2016. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 2, tak. § 79, tak. § 12 – ukiukitsumik iliuutsiminut akerlileeri-

arsinnaanngitsumut ataasiarluni pinngitsaaleeriarnermut unioqqutitsinermut pisuutinne-

qarluni. Unnerluutigineqartoq U pinerluttulerinermi inatsimmi § 91 aamma § 88 un-

ioqqutitsinernut pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarpoq qaammatini arfinilinni pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. Pineqaatissiissutip naammassineqarnissaa 

kinguartinneqarpoq atorunnaassallunilu ukioq ataaseq misiligaaffioreerpat, unnerluutigi-

neqartoq piffissap misiligaaffiusup ingerlanerani inatsisinik unioqqutitseqqinngippat. Unner-

luutigineqartullu akilissavai I1-imut mitagaaneranut ajunngitsorsiassatut akiligassiissutit 

5.000 kr.-it. 
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Suliareqqiassanngortitsineq 

 

Eqqartuussut taanna unnerluutigineqartumit nunatta eqqartuussisuuneqarfianut suliare-

qqitassanngortinneqarpoq. Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit uppernarsaasiilluni 

suliareqqitassanngortitsinertut suliarineqarpoq.  

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmi unnerluutigi-

neqarneratut eqqartuunneqassasoq aammalu sakkortusaaffigineqassasoq.   

 

U pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq. 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqatigalugit.  

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 

Suliaq nunatta eqqartuussisuuneqarfianit tiguneqarpoq ulloq 31. juli 2017. 

 

Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut saqqummiunneqarpoq V7-mit ulloq 13. oktober 2014 

mail-eq, I1-imik nalunaarut. 

 

Nassuiaatit 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarpoq unnerluutigineqartoq U aamma ilisiman-

nittut I3, I7 aamma I4 aamma I1. 

 

U ilassutitut nassuiaavoq, unnuk taanna eqqaamasaqarfigerpiarnangu. Eqqartuussisoqarfim-

milu nassuiaatigisani naapertorlugu nassuiaavoq. Eqqaamanngilaa kiap I1 isertinneraa. 

Tamarmik imigassanik kimittuunik erngupput - aamma I1. Nilliaffiginikuunngilaa oqarlunilu 

imeqqullugu. Aamma nujaasigut tigunikuunngilaa. Eqqaamasatuarivaa isersimasut sinneri 

anisikkamigit innarniarluni. I1 perusuersartarfimmiippoq ilatik anisikkamigit ingerlareersullu 

anillalluni. I8 suli natermi sinippoq artuleqqalluni. 

Eqqaamanngilaa sooq ikiaqutaannaanerluni tujuuluaraannaqarnerlunilu. I1 atoqatiginngilaa. 

I1 oqaloqatiginngilaa, kisianni pujortaqatigivaa nipituumillu nipilersuummik tusarnaarlutik. 
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Aamma atoqatigiinnissaminnik eqqartugaqanngillat. Ilatik anisereeramigit oqarfigivaa ilatik 

malissagai, pujortaqatigiippullu imeqatigiillutillu. 

 

Politirapportimik issuaaffigineqarluni 7. juli 2015-imeersumik, qupperneq 4, immikkoortoq 

2, titarnerit pingajuat, nassuiaasimagami, ilumoorsinnaanerarpaa taamatut politiinut nassui-

aasimanini. Ilumoorpoq I1 aallartissimammat atoqatigiinnissaminnik. Aperivoq atoqatigiis-

sanerlutik, eqqaamanngilaali atoqatigiinnerlutik. 

 

Politirapportimik aamma taassuminnga issuaavigineqarluni, qupperneq 4, immikkoortoq 3, 

nassuiaavoq taamatut politiinut nassuiaasimalluni. Naluaa sooq ikiaqutaannaanerluni. Naluaa 

suli I1 inissiamiinnersoq I6 V2-lu matukkut kasuttormata imigassallu apersuutigalugit. Un-

nuk taanna I1 tusarfigeqqinngilaa. 

 

Aamma takuai I1-p I8 I2-lu kunissorai. I1-p kunissorpai, killormuunngitsorlu. Eqqaamanngi-

laa I8 inissiamiit ingerlanersoq. 

 

Arnaa illorsuarmi tassani qullerpaami najugaqartoq takkuteriasaarpoq nammineq innalerluni. 

 

Perusuersartarfimmiitilluni meriarpoq imminullu aquppiarsinnaanani. Imersimanermik sini-

linnguujoorpoq. Uppisalungaatsiarlunilu. 

 

Unnerluutigineqartoq inuttut atugarisani pillugit nassuiaavoq, Sisimiuni angajoqqaamini pe-

roriartorsimalluni. Maannakkut 26-inik ukioqarpoq. Nukartaarnissami tungaanut qujagisaa-

simavoq, sulilu aanaakkuminit qujagisaalluni. Ukiut qulit […]imi sulinikuuvoq. Maannakkut 

Danmarkimiippoq. Kalaallit Nunaannut uteruni imaassinnaavoq sulileqqissinnaasoq. Sisimi-

uni suli ataatamini najugaqarpoq. April 2017-imi imissaarpoq. Aamma hashimik pujortas-

saarnikuuvoq, kisiannili suli cigarettitortarpoq. Piareersimavoq inuiaqatigiinni sulisitaanissa-

minut. Kisiannili […] annikitsumik ajoqusernikuuvoq. 

 

I3 ilassutitut nassuiaavoq, unnuk taanna I1 imminniissimasoq. I1 ataataminukarniarpoq 

pulaarluni. I1 atisani ukiorsiutit ingerlagami atorpai. Kingusinnerusukkut takkuteqqippoq tu-

bassarsiorluni. Atisani atukkani suli atorpai kisiannili tamatuma nalaani aalakoorpoq. Ape-

rinngilaa sooq aalakoornersoq. Ataatamini imertarami. 

 

Kingorna takkukkami kamappoq ninngassimaarlunilu. Qiavoq aalakoortorujussuulluni, 

silaqanngilarlu. Nassuiaaniarsarivoq susoqarsimaneranik. Tujuuluaraqarpoq gamachiaqar-

lunilu, skooqaranilu. Oqarpoq pinngitsaaleriarneqarsimalluni. Oqaluttuarpoq perusuersartar-

filiaanneqarsimalluni tassanilu atisaajarniarneqarsimalluni. Tassaasunit I6, I8 aamma unner-

luutigineqartoq. Ajoqusersimaneranik takusassaqanngilaq. Politiit takkupput nammineq 
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tuppallersaaniarsaritilluni. Naluaa kina politiinut sianersimanersoq. Politiit biiliminnik aalla-

ruppaat. Aatsaat aqaguani takkuteqqippoq, allanik atisisimalluni. 

 

Unnuk taanna nammineq imigassamik aalakoornartulimmik imernikuunngilaq. 

 

I1 inuuvoq nuannaartoq ammasorlu.  

 

Politrapportimik 23. oktober 2014-nernisamik issuaaffigineqarluni, qupperneq 2, immik-

koortut pingajuat, nassuiaavoq, rapportimi oqaatigineqartutut nassuiaasimanerluni eqqaama-

nagu. 

 

 I1-p ernermi ikinngutigivaa.  

 

I7 nassuiaavoq, 13. oktober 2014-nernisaq mail allassimallugu kommunimut I1 nalunaaruti-

galugu. Sundhedsplejeassistentiuvoq, kisiannili aamma napparsimmavimmi uninngasunut 

ikiortaasarluni. Suliffimminut atatillugu I1 ilisarisimavaa. 

 

I1 unnuk taanna aalakoorpoq oqaluttuarlunilu hashimik pujortarsimalluni. I1 oqaluttuarpoq 

attualaarteqqammerluni allatullu naapertuilluanngitsuliorfigineqarsimalluni – tamanna ilisi-

mannittup naluaa. I1 oqaluttuarivai nalinginnaasumik angutinit atornerlugaasarnini. Ilaatigut 

oqaluttuarivai ataatani. I1 qasoqqarpasippoq. Puffassimaarpoq atisaalu sissorlugit aserorter-

neqarsimallutik kamillaangallunilu. Tilluusaqarpoq. I1-llu pisimasut qimarratigalugit. I1 

anaanaminukartussaalluni taakunnaqqusaannginnami, aanakkuminukaanneqarpoq, 

kingornalu aamma tassanngaaniit qimaalluni. 

 

I4 ilassutit nassuiaavoq, I1 inuusuttunit nammineq ilisarisimanngisaminit allamukaanneqarsi-

masoq. Unnuk taanna nammineq takuai I2 aamma I6. Inissiami fiisterfiusumi nammineq na-

jugaqanngilaq illorsuarmili tassani qullerpaami ineqarluni. Itertinneqarpoq inissiamullu am-

mukarluni. Inissiamiipput U, I6, I2, I8 aamma I1. I8 nalavoq sinilluni, sinnerilu oqaloqatigiip-

put. I1 nalinginnaasunik atisaqarpoq. Silataanilu aamma takuneqarsinnaallutik inuit allat. 

 

I1 nilliavoq, ilisimannittullu I1 oqarfigivaa angerlaqqullugu inissiaq eqqissisimaffiulernias-

sammat. Angutit inuusuttut marluk I1-p ilisarisimasaasa I1 taliisa ataasigut tiguvaat inger-

laqatigivaat. I1 aalakoorpoq, angutilli taakkua marluk aalakuunngillat. Kingisinnerusukuut I1 

takunngilaat. I1-p atorpai støvlit atisallu nalinginnaasut ingerlagami. 

 

Unnuk taanna taamaallaat I1 oqaluttuartoq tusarpaa atornerlugaasimanini pillugu. Nammi-

nerlu unnuk taanna pineqartoq imigassamik aalakoornartulimmik imersimanngilaq. 
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Politirapportimik issuaaffigineqarluni 16. juni 2015-imeersumik, immikkoortut tallimaannik, 

nassuiaavoq ilumoortoq nammineq nukappiaqqat taakkua marluk niviarsiararlu nammineq 

ingerlaqqullugu kajumissaarsimagamigit. 

 

I1 ilassutitut nassuiaavoq, pisimasoq sioqqullugu kingornalu I3-miissimagami. I3-

minngaaniit […]-liarpoq. Kammalaatini ornippai ilaannit cigarettinik pisussaalluni. I3-mi ha-

shimik pujortarsimavoq. Nammineq I2-lu opgangimi pujortarput, ilaasalu malippaat. U-p aja-

ttarluni inissiamut qummukartippaani. Nammineq akersuutinngilaq taakkua nammineq kam-

malaatiginikuugamigit. Inissiamiipput imigassat kimittoorpassuit. Nammineq siusinnerusuk-

kut misilinnikuua taamaallaat immiaaqqamik imerluni. 

 

Aallaqqaammut nammineq piumanngilaq, U-lli oqarfigaani imeqqulluni. U-p tuiatigut 

qungasiatigullu tiguaa imertinniarlugu. Immiartorfik Whiskymik ulikkaartoq imerpaa. Aal-

laqqaammut eqqarsarpoq ajunngilaq, imereeramiulli silaarussimavoq. Eqqaamasaata tullia 

tassaavoq I8 natermut meriartoq. Nammineq siniffimmi issiavoq. I6, I2 aamma U aamma 

tamaaniipput. Taava I8-p arnaa takkuppoq. Aarlerisuutigivaa I8 merialersimammat. Taava 

silaaruteqqippoq eqqaamasaqanngilaq I8-p arnaata nipaarsaaqqusisimaneraani. 

 

Silattoqqippoq U atisaajarluni aallartittoq. Eqqaamanngilaa nammineq atisaqarnerluni.  Inis-

siamiipput U-lu marluinnaallutik. U oqaaseqanngilaq. Silattoqqipporlu matukkut sakkort-

uumik kasuttortoqartoq. U-p atisaajarpaani. Namminerlu siniffimmiippoq inimiittumi. Taava 

silaaruteqqippoq, silattoqqipporlu nissumigut naamigullu anniarluni. U-p atoqatigilersimaga-

ani, taamaammat anniarpoq. Anniarivaa usuni imminut pulatissimammagu. Suna tamaat ator-

lugu qimaaniarsarivoq. Naameertuinnavippaa ajattarlugu, taassumali atoqatigiinnavippaani. 

Eqqaamanngilaa atoqatiginninnera qanoq ililluni uninnersoq. I3-p inaanut […]-mut arpanni-

arsarivoq. Skuulinngilaq atisaleranilu. Taamaallaat tujuuluaqarpoq gamachiallu. 20-30 mete-

rit missaani arpappoq. I3-miipput inuusuttuararpassuit. Eqqaamanngilaa qanoq oqarluni. Kin-

gusinnerusukkut oqaluttuunneqarpoq politiinit aaneqarsimalluni, aammalu oqaluttuarsimal-

luni atornerlugaasimanerarluni. 

 

Eqqaamanngilaa politiinit aaneqarsimanini aammalu isertitsivimmut isertinneqarsimanini. 

Tamatuminnga politiit oqaluttuuppaanni. Aanamini iterpoq, aniasoqarlunilu. Iterami uffarni-

araluarami kisiannili politiit oqarsimapput uffassanngitsoq napparsimmavimmukartussaam-

mat. 

 

Nukappissat tamarmik aalakkuttorujussuupput silaqaratillu. I2 kunissorpaa, I8-li kunis-

sunngilaa, I3 kammaginersaavaa. Eqqaamavaa kisimiilluni […]-imiit I3-mut qimaalluni. 

Eqqaamasaqanngilaq I3-mut arlaannik takkukkami oqarsimanerminik. 
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Eqqaamavaa unnuaq taanna aammalu aqaguani napparsimmavimmiilluni. Ilisarisinnaanngi-

laa nakorsap allassimasaa angutit pingasut atoqatigisimagaanni. Taamanikkut tupaqqa-

sorujussuuvoq, taamaammallu qanoq pisoqarsimanera ingattarserluni oqaluttuarisimavaa, ul-

lumikkulli eqqortumik oqaluttuarpoq. 

 

Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutaa inerniliineralu 

 

Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq.  

 

Aamma uppernarsaaseereernermi unnerluutigineqartut naammattumik nunatta eqqartuus-

sisuuneqarfianut uppernarsanngilaat unnerluutigineqartup pisimasoq 1-mi pisuunera. 

 

I3, taanna I1-p pisimasup kingorna ornissimavaa, eqqartuussisoqarfimmi aamma nunatta 

eqqartussisuuneqarfianut nassuiaavoq, I1 taamanikkut oqaluttuarsimasoq inunnit pingasunit 

pinngitsaaleriarneqarsimalluni. 

 

Nakorsaq X7 Sisimiuneersoq pisimasup kingorna nalunaaquttap akunneri 14-it qaangiuttut I1 

misissorsimavaa, tassunga atatillugu ulloq 13. oktober 2014 nalunaarusiortoqarsimalluni. 

Nalunaarusiamit ersersinneqarpoq angutinit pingasunit attorneqarsimasoq, tamatumalu 

kingorna tulleriiaallutik atoqatigisimagaat najummiitigalugu. Nakorsamit misissorneqarsima-

neranut atatillugu utsuiniit DNA-mik misissugassamik tigusiffigineqarsimavoq. Nunatta 

eqqartuussisuuneqarfia misissugassat inernerannik saqqummiiffigineqanngilaq. 

 

Pissutsit oqaatigineqartut tunngavigalugit nassuiaasullu sinnerisa nassuiaataat, eqqartuus-

sisuuneqarfik isumaqarpoq unnerluussisussaatitaasut I1-p nassuiaatigisai kisiisa atorlugit up-

pernarsaasiisussaatitaanertik naammassisimanngikkaat unnerluutigineqartoq pisimasoq 2-mi 

pisuutissallugu. Taamaattumik unnerluutigineqartoq aamma pisimasumi tamatumani pinn-

gitsuutinneqarpoq. 

 

T A A M A A T T U M I K   E Q Q O R T U U T I N N E Q A R P O Q: 

 

Unnerluutigineqartoq U pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Unnerluutigineqartumut illersuisutut ivertinneqarsimasup aningaasarsiassai immikkut aala-

jangersaaffigineqarput. Inaarutaasumik aningaasarsiassat naalagaaffiup karsianit akilerneqas-

sapput. 

 

 

***   
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Den 22. november 2017 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

sagl.nr. K 167/17  

(Qeqqata Kredsrets sagl.nr.  

QEQ-SIS-KS-0304-2015) Anklagemyndigheden 

 (J.nr. 5508-97351-00144-14) 

 mod 

 T 

 født den […] 1991 

 (advokat X6, Nuuk 

 j.nr. G-K-167/17) 

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Qeqqata Kredsret den 13. september 2016. Ved dommen 

blev tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2, jf. § 79, jf. § 

12 – forsøg på tilsnigelse til samleje med mindreårig i 1 tilfælde. Tiltalte T blev frifundet i 

overtrædelse af kriminallovens § 91 og § 88. 

 

Tiltalte blev idømt anstaltsanbringelse i 6 måneder. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes 

og bortfalder efter en prøvetid på 1 år, hvis tiltalte i prøvetiden ikke begår ny lovovertrædelse. 

Endvidere skal tiltalte betale tortgodtgørelse på 5.000 kr. til V1.  

 

Anke  

 

Denne dom er af tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behandlet som 

bevisanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten 

rejste tiltale og skærpelse. 

 

T har påstået frifindelse. 
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Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 31. juli 2017. 

 

Supplerende sagsfremstilling. 

 

For landsretten er fremlagt mail af 13. oktober 2014 fra V7, som er en underretning om V1. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T og vidnerne V3, V7 og V4 og V1. 

 

T har supplerende forklaret, at han har vanskeligt ved at huske den pågældende aften. Han 

kan henholde sig til den forklaring, som han afgav i kredsretten. Han husker ikke, hvem der 

lukkede V1 ind. De drak alle spiritus – også V1. Han har ikke råbt af hende og sagt, at hun 

skulle drikke. Han har heller ikke taget fat i hendes hår. Han husker kun, at han smed de andre 

ud, da han ville i seng. V1 var på toilettet, da han smed de andre ud, og hun kom ud, da de 

andre var gået. V8 lå stadig på gulvet og sov rusen ud. 

 

Han husker ikke, hvorfor han kun havde trusser og T-shirt på. Han havde ikke samleje med 

V1. Han snakkede ikke med V1, men han røg sammen med hende, og de hørte høj musik. De 

talte heller ikke om, at de skulle have samleje. Da han havde smidt de andre ud, sagde han, at 

hun også skulle følge efter de andre, men så røg og drak de sammen. 

 

Foreholdt politirapport af 7. juli 2015, side 4, 2. afsnit, 3. linje ff., har han forklaret, at det 

godt kan passe, at han forklarede sådan til politiet. Det er rigtigt, at V1 lagde op til, at de 

skulle have samleje. Hun spurgte, om de skulle have samleje, men han husker ikke, om de 

havde samleje. 

 

Foreholdt samme politirapport, side 4, 3. afsnit, har han forklaret, at det var sådan, han for-

klarede til politiet, og sådan var det. Han ved ikke, hvorfor han kun havde trusser på. Han ved 

ikke, om V1   stadig var i lejligheden, da V6 og V2 bankede på og spurgte efter drikkevarer. 

Han hørte ikke mere til V1 den pågældende aften. 
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Han så også, at V1 kyssede V8 og V2. Det var V1, der kyssede dem og ikke omvendt. Han 

husker ikke, hvornår V8 gik fra lejligheden.  

 

Hans mor, som bor på øverste etage i samme bygning, kom pludselig, da han ville i seng. 

 

Da han var på toilettet, kastede han op og havde svært ved at styre sig. Han var ved at falde i 

søvn på grund af alkohol. Han slingrede meget. 

 

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er opvokset hos sine forældre i Sisi-

miut. Han er nu 26 år. Han var forkælet frem til han fik en lillebror, og han bliver fortsat 

forkælet af sine bedsteforældre. Han har arbejdet i 10 år i […]. Han er nu i Danmark. Når han 

kommer tilbage til Grønland, kan han måske igen komme til at arbejde. Han bor fortsat hos 

sin far i Sisimiut. I april 2017 holdt han op med at drikke. Han er også stoppet med at ryge 

hash, men ryger cigaretter. Han er klar til at udføre samfundstjeneste. Han har dog en mindre 

skade i […] i […]. 

 

V3 har supplerende forklaret, at V1 var hjemme hos dem den pågældende aften. V1 ville over 

og besøge sin far. V1 havde sit eget vintertøj på, da hun gik. Hun kom igen senere på aftenen 

for at få noget tobak. Da havde hun det samme tøj på, men allerede på det tidspunkt var hun 

beruset. Han spurgte ikke, hvorfor hun var beruset. Hun plejede at drikke hos sin far. 

 

Da hun kom efterfølgende, var hun vred og hysterisk. Hun græd og var meget fuld, og hun 

var ikke ved sine fulde fem. Hun prøvede at forklare, hvad der var sket. Hun var i T-shirt og 

gamacher, og hun havde ikke sko på. Hun sagde, at nogle havde forsøgt at voldtage hende. 

Hun fortalte, at hun var lukket ind på toilettet, hvor de havde prøvet at tage hendes tøj af. Det 

var V6, V8 og tiltalte. Man kunne ikke se skader på hende. Politiet kom, da han forsøgte at 

trøste hende. Han ved ikke, hvem der havde ringet efter politiet. Politiet kørte med hende. 

Først dagen efter kom hun igen, hvor hun havde noget andet tøj på. 

 

Han havde ikke selv drukket alkohol den pågældende aften. 

 

V1 er en meget glad og åben person. 

 

Foreholdt politirapport af 23. oktober 2014, side 2, 3. afsnit, har han forklaret, at han ikke kan 

huske om han har forklaret som angivet i rapporten. 

 

 V1 er venner med hans søn. 
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V7 har forklaret, at hun har skrevet mailen af 13. oktober 2014 til kommunen som en under-

retning om V1. Hun er sundhedsplejeassistent, men hun hjælper også på sengeafdelingen på 

sygehuset. Fra sit arbejde var hun bekendt med V1-s situation.  

 

V1 var den pågældende aften beruset og fortalte, at hun havde røget hash. V1 fortalte, at hun 

lige var blevet befamlet eller havde været udsat for andet overgreb – det ved vidnet ikke. V1 

udtalte sig generelt om, at hun var blevet seksuelt misbrugt af mænd. Hun fortalte blandt andet 

om sin far. V1 var medtaget. Hun var opfarende, hendes tøj var revet i stykker, og hun var 

barfodet. Hun havde mærker. V1 var løbet væk fra det, der var hændt. V1 skulle hen til sin 

mor, men der kunne hun ikke være, og hun blev derfor bragt til sine bedsteforældre, som hun 

senere løb væk fra. 

 

V4 har supplerende forklaret, at V1 blev ført væk af nogle unge mennesker, som hun ikke 

kendte. Hun så V2 og V6 den pågældende aften. Hun bor ikke i den lejlighed, hvor der var 

fest, men hun bor på øverste etage i samme ejendom. Hun blev vækket og gik ned i lejlighe-

den. I lejlighed var T, V6, V2, V8 og V1. V8 lå og sov, men de andre snakkede. V1 havde 

almindeligt tøj på. Udenfor kunne man se andre personer.  

 

V1 råbte og skreg, og vidnet sagde til V1, at hun skulle tage hjem, da der skulle være ro i 

lejligheden. To unge mænd, der kendte V1, tog hende under armen og gik sammen med 

hende. V1 var beruset, men det var de to mænd ikke. Hun så ikke V1 senere. V1 havde støvler 

og almindeligt tøj på, da hun gik. 

 

Det var kun den aften, hun hørte, V1 fortælle, at hun var blevet misbrugt. Hun havde ikke 

selv drukket den pågældende aften. 

 

Foreholdt politirapport af 16. juni 2015, 5. afsnit, har hun forklaret, at det er rigtig, at hun til 

politiet har fortalt, at hun opfordrede de to drenge og pigen til at forlade stedet.  

 

V1 har supplerende forklaret, at hun var hjemme ved V3 både før og efter episoden. Hun tog 

fra V3 og over til […]. Hun skulle over til sine kammerater, hvor der var en, som hun skulle 

have nogle cigaretter af. Hjemme hos V3 havde hun røget hash. V2 og hun røg i opgangen, 

så kom de andre over til dem. T skubbede hende op i lejligheden. Hun gjorde ikke modstand, 

da det var hendes tidligere kammerater. I lejligheden var der en masse spiritus. Hun havde 

tidligere kun prøvet at drikke øl.  

 

I starten ville hun ikke have noget, men T sagde til hende, at hun skulle drikke. T tog hende 

på skulderen og halsen for at få hende til at drikke. Hun drak et glas fyldt med whisky. I 

starten tænkte hun, at det var i orden, men efter hun havde drukket, fik hun et blackout. Det 
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næste, hun husker, er, at V8 lå på gulvet og kastede op. Hun sad på sengen. V6, V2 og T var 

også til stede. Så kom V8s mor. Hun var nervøs for, at V8 begyndte at kaste op. Så fik hun 

igen blackout, og hun husker ikke, om V8s mor har sagt, at hun skulle være stille.  

 

Hun kom til sig selv igen, da T begyndte at tage sit tøj af. Hun husker ikke, om hun selv havde 

tøj på. I lejligheden var der kun hende og T. T sagde ikke noget. Hun kom til sig selv ved, at 

der blev banket kraftigt på døren. T tog hendes tøj af. Hun var på sengen, der stod i stuen. Så 

fik hun black out igen, og hun kom til sig selv ved, at hun havde stærke smerter på benene og 

maven. T var begyndt at have samleje med hende, og derfor havde hun smerter. Det gjorde 

ondt, at han havde sin penis oppe i hende. Hun gjorde alt for at flygte. Hun blev ved med at 

sige nej og skubbede til ham, men han blev ved med at have samleje med hende. Hun husker 

ikke, hvordan samlejet stoppede. Hun prøvede på at løbe over til V3 i […]. Hun tog ikke sko 

eller tøj på. Hun havde kun taget en T-shirt og et par gamacher på. Hun løb 20-30 meter. Ved 

V3 var der mange teenagere til stede. Hun husker ikke, hvad hun sagde. Hun har senere fået 

fortalt, at politiet hentede hende, og at hun havde fortalt, at hun var blevet misbrugt. 

 

Hun husker ikke, at hun skulle være blevet hentet af politiet og indsat i detentionen. Politiet 

har fortalt hende dette. Hun vågnede hos sin bedstemor, og der havde hun noget udflåd. Hun 

ville tage bad, da hun vågnede, men politiet havde sagt, at hun ikke måtte, men at hun skulle 

tage til sygehuset. 

 

Alle drengene var meget berusede og var ikke ved deres fulde fem. Hun kyssede V2, men hun 

har ikke kysset V8. V3 var hendes bedste ven. Hun husker, at hun flygtede alene fra […] til 

V3. Hun husker ikke, om hun overhovedet sagde noget til V3, da hun kom.  

 

Hun husker, at hun var på sygehuset samme nat og dagen efter. Hun kan ikke genkende den 

beskrivelse, som lægen har skrevet ned, om at tre mænd slog hende og efterfølgende havde 

samleje med hende. Dengang var hun chokeret, og derfor har hun overdrevet i beskrivelsen 

af, hvad der skete, men i dag fortæller hun sandheden. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig.  

 

Heller ikke efter bevisførelsen for landsretten har anklagemyndigheden bevist, at tiltalte er 

skyldig i forhold 1. Landsretten tiltræder herefter, at tiltalte er frifundet i dette forhold. 

 

V3, som V1 opsøgte efter episoden, har i kredsretten og landsretten forklaret, at V1 dengang 

fortalte, at hun var forsøgt voldtaget af tre personer. 
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Læge X7 fra Sisimiut Sygehuset har 14 timer efter episoden undersøgt V1, og han har i den 

forbindelse afgivet erklæring af 13. oktober 2014. Af erklæringen fremgår, at hun blev slået 

af tre mænd, og at de herefter på skift havde samleje med hende, mens de andre holdt hende 

fast. I forbindelse med lægeundersøgelsen blev der taget DNA-prøver fra vaginalskrab. For 

landsretten er der ikke fremlagt resultatet af prøverne. 

 

Under de ovenfor anførte omstændigheder og efter de øvrige afgivne forklaringer finder 

landsretten, at anklagemyndigheden ikke alene ved V1s forklaring har løftet bevisbyrden for, 

at tiltalte har gjort sig skyldig i forhold 2. Tiltalte frifindes herefter også i dette forhold. 

  

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

 

Tiltalte T frifindes. 

 

Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af 

statskassen. 

 

 

 

Stig Glent-Madsen  

 

 


