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Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Qeqqata Eqqartuussisoqarfia ulloq 1. novem-

ber 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. QEQ-KS-891-2019).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmut unnerluutigi-

neqarneratut eqqartuunneqassasoq aamma sakkortusaaffigineqassasoq. P1-ip mitagaaneranut 

ajunngitsorsiassat piumasaqaatigineqarput qaffanneqassasut 100.000 kr.-inut. Taamatullu 

aamma unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigivaat U1 eqqartuunneqassasoq Ice-Cube 

ApS-imut taarsiissutinik akiliisinneqassasoq 17.104 kr.-inik. 

 

 

U1 suliami pisimasoq 1-mi pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq aamma 

pineqaatissiissutip sakkukillisaaffigineqarnissaanik. Mitagaanermut ajunngitsorsiassanut 

tunngatillugu pingaarnertut pinngitsuutinneqarnissamik, aamma tamanna pisinnaanngippat 
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tulliullugu ajunngitsorsiassat 10.000 kr.-inngortinneqassasut. Ice-Cube Aps-ip taarsiiffi-

geqqussutaa 17.104,00 kr. akuerivaa.  

 

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut suliamut paasissutissiineq 

Nalunaarutiginninnermik nalunaarusiami 17. juni 2019-meersumi ilaatigut ersersinneqarpoq, 

suliaq nalunaarutigineqarsimasoq I1-imit ulloq 19. januar 2019-imi. Pinerliinerlu pisi-

masuutinneqarluni ulloq 18. januar 2019 nal. 1930-ip aamma 20.30-ip akornani.  

 

Taarsiissutissatut piumaqatigiineqartumi naatsorsuusiornerini Ice-Cube Aps-meersuni erser-

sinneqarpoq, piumasaqaatigineqarpoq 17.104,00 kr., imatut naatsorsorneqarsimasoq: 

Utertussat amigaatigineqartut  124 kr. 

Akiligassat amigaatigineqartut sap. ak. 38/2019  996 kr. 

Akiligassat amigaatigineqartut inersimasunut bilitsit tunniussat   13.836 kr. 

Akiligassat amigaatigineqartut meeqqanut bilitsit tunniussat  2.148 kr. 

 

U1 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, portørini paarlatsitut sulilluni. Ambulanceredderitut 

ilinnialerusuppoq. Aasaq initaarput. Inimut akiligassanut kinguaattuulaaqqapput. U2 marlun-

nik meeraqarfigivaa. Meeqqat angerlarsimaffiup avataanut inissitaanikuupput, sapaatillu aku-

nnerisa naaneri tamaasa pulaartarlutik. Pinngitsaaliissummik meeqqat inissitaanerat atorun-

naarsinniarlugu sulissutigivaat. Qangarsuarli imigassamik aalakoornartulimmik kingullermik 

imernikuuvoq.  

 

 

Nassuiaatit 

U1 aamma ilisimannittut P1, U2, I1, I2 aamma I3 siullermeeriffiusumi pingaarnertigut nassi-

uaatigisamik assinganik nunatta eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarput.  

 

U1 ilassutitut nassuiaateqarpoq P1 ilisarisimalersimallugu taanna Maniitsumut tikimmat. 

Qaammatit arfinillit ilisarisimareerlugu atoqatigiipput. Siusinnerusukkut atoqatigiin-

nikuunngillat. Ullut tamaasa imminnukartarpoq. Ullormi pineqartumi ullaakkut P1 aperivaa 

atoqatigerusunneraani, kisianni taanna naameerpoq. Ataasiaannarlugu aperivaa aamma si-

usinnerusukkut aperinikuunngilaa. Nulia ingerlaannaq akuersinikuuvoq P1 atoqatigisin-

naagaa. Nammineq sinitsilluni nuliani P1-lu aalakoorput. Ullaakkut imeqatiginikuullugit 

aalakoorluni innarpoq. Unnukkut itersarneqarpoq. U2 oqarpoq ingerlalerluni, ingerlaniarpoq 

U1 aamma P1 kisimeeqatigiinniassammata atoqatigiinnerminni. P1 inimiippoq. P1 inimiittoq 
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aperivaa ilumoornersoq atoqatigerusukkaani. Tamannalu P1-p uppernarsarpaa U2 suli isersi-

masoq. Taamatut oqaluuteqqammerlutik sinittarfimmut iserput. U2 animinukarpoq fiisternini 

ingerlateqqillugu. U2 ingerlaqqammersoq P1-p assaa tiguvaa, sinittarfiliarpullu. P1 sinittar-

fimmut isertinniarlugu nutsunnikuunngilaa. Sinittafimmut isernerminni pinaasinngilaq. 

Tamatuma nalaani imminnut oqaluutinngillat. Nammineerluni ikiuuppoq imminut atisaajar-

luni. Nammineerluni siniffimmut innarpoq. Timimikkut imminnut attunngillat nammineer-

luni siniffimmut innarmat. Siniffimmut ajannikuunngilaa aamma pinngitsaalillugu innartin-

nikuunngilaa, aamma atoqatigeqqulluni angertinniarnikuunngilaa. Sinittarfimmut isereera-

mik P1 aperinngilaa atoqatigerusunneraani siusinnerusukkummi akuersisareernikuummat. 

Atsaat kingusinnerusukkut qanoq inuusutsiginera eqqarsaatiginikuuvaa. Eqqaamanngilaa 

qanga paasinerlugu P1 qassinik ukioqarnersoq, kisianni atoqatigiikkamik nalunngilaa 16-inik 

ukioqartoq aamma kingusinnerusukkut 17-inik ukioqalertussaasoq. Pisimasoq allanngortis-

sinnaannginnamiuk akuerinikuuvaa. Peqqissiminikuunngilaq. Tupaallaatiginikuvaa sulias-

sanngortitsisoqarnera, tassami P1 atoqatigiinnissamut akuersinikuummat. Nalunaarutiginnin-

neq pinikuuvoq eqqunngitsumik tunngavilimmik.  

 

 

P1 ilassutitut nassuiaateqarpoq, ulloq taanna pineqartoq ajani U2, U1-lu igaffimmi issi-

aqatigisimallugit. Tamarmik pingasuullutik imerput. Immiaaqqat pingasut missaat imerpai. 

Ajaata arlaleriarluni oqarfigivaani U1-p uffaqatigerusukkaani, namminerlu itigartitsilluni. Isi-

gisarpaani qungujulalluni, imminullu qaninniartutut nammineq paasisarpaa. Taamaammat er-

sigivaa. U1 sinittarfimmukarpoq. U2 igaffimmeeqatigigamiuk oqaloqatigiinngillat. Igaffim-

miitillutik oqartoqanngillat. Taava nammineq igaffimmiit inimukarpoq tassanilu wifi-mut at-

tavilerluni. U2 sinittarfimmukarpoq, U1-lu ilagalugu igaffimmut uterluni. Tamatuma nalaani 

P1 inimiippoq. Igalaap saniani. Tusaasinnaava anerpallattoqartoq. Isumaqarluni U1 inger-

lasoq. Messengerikkut allatsilluni tunumigut attorneqarpoq. Tupappoq paasigamiuk U1-p at-

toraani isumaqarami U2 kisimeeqatigalugu. Sinittarfimmut ilaginiarpaani, oqarlunilu U2 aku-

ersisimanerarlugu. Oqarfigivaani atoqatigiinnissaminnut akuersisimanerarluni, kisianni nam-

mineq akuersinikuunngilaq. Ersarissumik aperimmani atoqatigerusunnerluni naameer-

nikuuvaa, U2 oqarmat uffaqatigerusukaani, aamma kingusinnerusukkut inimi kisimeeqatigi-

gamiuk. Talimigut paffimmi eqqaatigut tiguvaani. Sakkukitsumik sinittarfimmut nusoor-

paani. Nammineq piumassutsiminik sinittarfimmut isinngilaq. Annilaangavoq nalullugulu 

qanoq iliussanerluni. Oqaaseqarani siniffimmut ingippoq. Atisami ilai U1-p piiarpai, ilaalu 

nammineq peerlugit. Siniffimmi issiatilluni nammineerluni tujuuluni alerseeqqanilu peerpai. 

Atisaajarmani nikuippoq, siniffimmullu uppitippaani. Sakkortunngilaq siniffimmut uppitim-

mani. Politiinut nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarpoq apersorneqarnerminit ulloq 31. 

januar 2019 (ilanngussaq D-1-2, qupperneq 3, immikkoortut 2-miit 5-imut) tassani ersersin-

neqarpoq: ”U2 oqaaseqarani inissiamiit aneqqammersoq U1 inimut iserpoq, tassani aper-
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sorneqartoq igalaap saavani issiavoq Wifi atorniarlugu attavininniarsaraluni. U1-p oqara-

suaatiminik arsaarpaani taannalu madrassimut inimiittumut naloriullugu, siullermik assammi-

gut talerperlikkut tiguaani paffimmigut sinittarfiullu tungaanut nusoorluni. Apersorneqartoq 

pinaakkaluarpoq illuatungaanut ingerlaniarsaraluni, U1-llu assammi aappaa tiguaa paffimmi-

gut sinittarfiup tungaanut nusoorluni, iseramik matu matuvaa apersorneqartorlu siniffimmut 

marluuttarissamut uppitippaa taamaalilluni nerfalalluni innangalerluni. Arlaannaalluunniit 

oqaaseqanngilaq, kisianni apersorneqartup pinaannermigut takutikkaluarpaa piumanngin-

nini.”  Uppernarsarpaa ilumut taamatut politiinut nassuiaasimalluni, aamma taamatut pisoqar-

nerarlugu. Tamataqaratik atoqatigiipput. Atoqatigiinnerminni iliuuseqarani uninngaannar-

poq. Atoqatigiinnermi nalaani oqaluutinngillat. Atoqatigiinnerup kingorna aaqalerpoq.  

 

 

U2 ilassutitut nassuiaavoq, P1 aperineqarami U1 atoqatigerusunneraa, naameersimasoq. Ar-

laleriarluni oqartarnikuuvoq P1 atoqatigerusullugu – aamma ulloq taanna sioqqullugu. Nam-

minerlu nuannarinngilaa uimi nammineq soralussani kinguaassiutitigut atoqatigerusummagu, 

kisiannili tamanna pillugu nammineq oqaaseqarneq ajorpoq. Taamanikkut uini allaanerusu-

mik pissuseqarpoq, annilaangagami akuersaartariaqarluni nammineq. P1 oqartillugu 

tusaanikuunngilaa uini atoqatigerusunneraraa. Atoqatigiinnissaq pillugu eqqartuinikuunngil-

lat nammineq angerlarsimatilluni, inertik qimallugu anigami eqqarsaatiginngilaa P1-p uini 

atoqatigissagaa. Animinukarpoq taanna pulaarusukkamiuk. Ualikkulli pilersaarnikuulluni 

anini pulaarniarlugu. Siunertaqarnikuunngilaq U1 aamma P1 kisimiinniassammata qimaan-

narnissaannik. P1 ulloq taanna imerpoq, naluvaali aalakoornersoq. 

 

 

I1 ilassutitut nassuiaavoq, Maniitsumi efterskolimi forstanderiulluni, tassani P1 atuarpoq. 1. 

december 2018-imi atorfininnikuuvoq. Efterskoli atuartunut 70-inut inissaqarpoq. Talli-

manngornermi P1 takkutinngimmat attaviginiarsarivaa. Atuarfiup paasissutissat attaveqarfi-

sat pillugit ersernerlummata siullermik tunumi arnaanut sianeqqaarpoq, taava ajaata oqara-

suaatikkut normua pissarsiarivaa. Ajaanut sianerpoq, P1-lu oqaloqatigivaa. Tamanna ullup 

qeqqata missaani pivoq. P1 oqarfigivaa atuarfiliassasoq. Neriorsuivorlu atuarfimmukarniar-

luni. Ajaalu oqarfigivaa P1 tapersersorlugu atuafiliartissagaa, kisianni takkutinngilaq. P1-p 

atuarfimmut takkuttarneri aalaakkaasuunngillat, aamma sisamanngornermi atuarfimmiissi-

manngilaq. Arfininngornermi inunnik isumaginnittoqarfimmi ilaqutariileriffik attavigivaa. 

P1-p atuartoq alla oqaloqatigisimavaa, taassumalu sulisut ilaat attavigisimallugu, imminullu 

tamanna ingerlateqqinneqarsimalluni. Unnuk taanna ulapaarfiusimavoq, kultorisiortitsisoqar-

mat, efterskolilu illoqarfimmi innuttaasunut ammatinneqarluni. Aalajangerpullu suliaq inger-

lateqqinniarlugu. Namminerlu najuuppoq ilinniartitsisoq ataveqaatini peqatigalugu inuleris-

uni oqaloqatigimmagu. P1 aliasuppoq. Neqeroorfigitillunilu inulerisumik oqaloqateqartarnis-

saminik, ataasiarlunilu oqalotiginninneq iluatsilluni. Pisimasup kingornatigut P1 atuarneq 
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ajorpoq. Aamma sammisassaqartitsinernut peqataajunnaarpoq atuartullu allat 

nereqatigissaarlugit. Allanngorpoq matoqqasunngorlunilu. Attaveqaataata ilinniartitsisup 

oqaloqatigeriaraluarpaa iluamilli iluatinngitsumik. Sapaatit akunneri pingasut qaangiunnerini 

atuarfiup nalilerpaa paarisinnaajunnaarlugu, ilaatigut aamma pissutaalluni kommunimi 

oqaloqatiginnittarnissat qatangiinnartarmata. Naluvaa sunngiffimmini suna soqutigisarineraa. 

Atuarfimmi tunumioqatiminut attaveqarluartuuvoq. Maniitsumi aappaqarluni. Attaveqarfiata 

ilinniartitsisup aappaqarnera pillugu oqaloqatiginikuuvaa, aamma unnuami angerlanngit-

soortarmat.  

 

 

I2 ilassutitut nassuiaavoq nammineq P1-mut angajuulluni. P1-imit attavigineqarpoq, P1 al-

lappoq aliasunnerarluni. Taava P1 sianerfigivaa, taannalu oqaluttuarpoq piumanani atoqatigi-

neqarsimalluni, aammalu kolligiamukarniarluni. Aliasuppoq qialluni. Maluginiarnikuunngi-

laa nukkani pisimasup kingornatigut allanngorsimanersoq. Nukkaminut qanittuariinngilaq. 

Aamma nalinginnaasumik isertuussaatigisaminnik oqaluttuarneq ajorput. Aatsaavissuaq 

taamatut nukkaminiit saaffigineqarpoq.  

 

 

I3 pisimasut pingajuannut ilassutitut nassuiaavoq, aquttut pooqattamik bilitsinik imalinnik 

tunineqartartut. Pooqattamiittarlutik imusaq ataaseq inersimasunut bilitsit 400-t aamma 

imusaq ataaseq meeqqanut bilitsit 400-t. Tamatuma saniatigut utertussat 350 kr.-it. Bilitsit 

sapaatip akunneranut ataasiarlutik naatsorsuusiorfigineqarput. Bilitsit normui malillugit taku-

neqarsinnaasarput bilitsit qassit tunineqarsimanersut. Meeqqanut bilitsi ataaseq 6 kr.-eqarpoq 

inersimasunoortorlu ataaseq 12 kr.-eqarluni. Taarsiiffigeqqussutit tassaapput bilitsit imusat 

marlut – ataaseq inersimasunoortoq aamma ataaseq meeqqanoortoq. Kingorna pooqattaq 

utertinneqarnikuuvoq, imaqanngitsoq.  

 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Isumaqatigiissutigineqarpoq, P1-ip aamma U2-ip nassuiaataat tunngavigalugit tunngavigi-

neqartariaqartoq, U2 ullormi 18. januar 2019 Salliarnartaq […]-miit anisimasoq P1 ilisima-

tinnagu inissiami U1 kisimeeqatigileraa. Aatsaallu U1-ip tunumigut attuualermani paasiler-

paa U1 kimimeeqatigalugu, annilaanngatigiligaanik, kissaatiginngisaminik atoqatigiinnissa-

mut qaninniartarnera pissutigalugu. Taamatullu aamma tunngavigineqarpoq P1-ip erseqqis-

sumik arlaleriarluni oqartareernikuummat, U1 atoqatigiumanagu, taamaallaallu sinittarfim-

mut iseqatigisimallugu talimigut tigummani taqqamungalu nusoorluni isertilluni. Sinittar-

fimmi P1 siniffimmut ingippoq, U1-illu atisaajalerpaa. Nammineq nassuiaataa aamma U1-ip 

nassuiaataa tunngavigineqarpoq, tassa P1-ip nammineerluni alersini tujuulunilu peersimagai, 

nikuissimasorlu, U1-illu atisaajarsimagaa.  
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U1 aamma P1 tamarmik nassuiaapput tamatuma kingornatigut atoqatigiissimallutik. P1-illu 

nassuiaataa tunngavigalugu nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavigivaa, tassa U1-ip piu-

manngitsoq atoqatigisimagaa, atisaqaranilu sinittarfimmi qeqartoq siniffimmut ajassimal-

lugu. 

 

Tunngavigineqartariaqarpoq, U1-ip misigussutsikkut annertuumik kimigiiserfigineqarnermi-

gut annerusumik timikkut akiuussimanngitsoq sinittarfimmut eqqunneqarami, siniffimmut 

ajanneqarluni, atoqatiginninneq naammassineqarmat, kisiannili pissusilersuutimigut oqalun-

nermigullu erseqqissarsimagaluarlugu U1 atoqatigerusunnagu. Taamaattumik angutip qula-

rutigisimasinnaassanngilaa atoqatiginninneq taamaallaat naammassineqarmat pinngitsaalii-

nikkut. P1-ip nassuiaaneratigut tunngavigineqartariaqarpoq, atisaajarnermut peqataasimanera 

pissuteqartoq ukiumigut inuusuttuaraanera, inersimarpalunnginninilu pissutigalugu nalusi-

mallugu pisoq qanoq iliuseqarfigisinnaanerlugu, U1-ip ersiginera pissutigalugu. Itinerusuk-

kut tunngavilimmik siorasaarisoqarsimanera sakkortusarneqarpoq, U1-ip erseqqissarsimam-

magu taanna atoqatigerusullugu, pissusilersuutaatigullu U2 annilaanganermigut tamatu-

munnga akerliliisinnaasimanngilaq. 

 

Taamaalilluni nunatta eqqartuussisuuneqarfiata uppernarsineqartutut isigivaa, U1 pisuutin-

neqarluni pinngitsaaliinermut suliami pisimasoq 1-mi pingaarnertut unnerluussummi.  

 

Taamatullu aamma U1 pisuutinneqarpoq imminut paarititanik peqquserluuteqarnermut 

17.104 kr.-inut, taakkua pissarsiarisimallugit piffissami augustimiit 2. oktober 2019-ip 

tungaanut. U1-ip aamma unnerluussisussaatitaasut akuerivaat eqqartuussisoqarfiup aalajan-

giinera pisimasumi tamatumani pisuunermik apeqqummut tunngatillugu.  

 

Tamarmiusunit isumaqatigineqarpoq pineqaatissiissutip aalajangersarneqarnera ukiumi ata-

atsimi qaammatinilu arfineq pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortitsinermik. Ilaatigut aamma isiginiarneqarsimavoq U1-ip aamma P1-ip ukiumikkut 

nikinganerujussuat, aammalu pinngitsaaliineq pisimammat ilaqutarisamit, taannalu P1-ip ta-

tiginninnermik peqarluni qiviarfissariniartussaagaluaraa.  

 

Eqqartuussisarnermi periuseq malillugu mitagaanermut ajunngitsorsiassat 70.000 kr.-inut aa-

lajangersarneqarput. Ice-Cube ApS-ip taarsiiffigeqqussutaa malinneqarpoq P1-ip nassuereer-

neratigut 17.104 kr.-inik annertussusilik.  

 

TAAMAATTUMIK  EQQORTUUTINNEQARPOQ: 
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U1 eqqartuunneqarpoq ukioq ataaseq qaammatillu arfineq pingasut pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.   

 

U1-ip sapaatit akunneri sisamat qaangiutsinnagit P1-imut mitagaaneranut ajunngitsorsiassat 

70.000 kr.-it akilissavai.   

 

U1 sapaatit akunneri sisamat qaangiutsinnagit Ice-Cube Aps-imut akilissavai 17.104 kr.-it. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

***  

 

D O M 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 16. januar 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 284-19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

Født den […] 1971 

Advokat (Gedion Jeremiassen) 

 

Qeqqata Kredsret afsagde dom i 1. instans den 1. november 2019 (kredsrettens sagl.nr. QEQ-

KS-891-2019).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten 

rejste tiltale og skærpelse. Tortgodtgørelsen til F1 påstås forhøjet til 100.000 kr. Endvidere 

har anklagemyndigheden påstået T1 dømt til at betale 17.104 kr. i erstatning til Ice-Cube ApS. 

 

T1 har påstået frifindelse i sagens forhold 1 og formildelse af foranstaltningen. For så vidt 

angår tortgodtgørelse påstås principalt frifindelse og subsidiært en godtgørelse på 10.000 kr. 

Han accepterer erstatningskravet fra Ice-Cube ApS på 17.104,00 kr.  

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 
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Supplerende oplysninger 

Det fremgår af anmeldelsesrapport af 17. juni 2019 blandt andet, at sagen er anmeldt af V1 

den 19. januar 2019. Gerningstidspunktet er angivet til den 18. januar 2019 mellem klokken 

19.30 og 20.30. 

 

Det fremgår af erstatningsopgørelse fra Ice-Cube ApS, at deres erstatningskrav på 17.104,00 

kr. er opgjort således: 

Manglende byttepenge   124 kr. 

Manglende afregning uge 38/2019   996 kr. 

Manglende afregning af udleverede voksenbilletter 13.836 kr. 

Manglende afregning af udleverede børnebilletter  2.148 kr. 

 

T1 har om sine personlige forhold oplyst, at han arbejder som afløser for portørerne. Han 

ønsker at uddanne sig til ambulanceredder. I sommers fik de en lejlighed. De er lidt bagud 

med at betale husleje. Han har to børn med T2. Børnene er anbragt uden for hjemmet, og de 

er på besøg hver weekend. De arbejder på at få tvangsanbringelsen ophævet. Det er lang tid 

siden, at han sidst har drukket alkohol.  

 

Forklaringer 

T1 og vidnerne F1, T2, V1, V2 og V3 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i 

første instans.  

 

T1 har supplerende forklaret, at han først lærte F1 at kende, da hun kom til Maniitsoq. Han 

havde kendt hende i ca. 6 måneder, da de havde samleje. De havde ikke haft et seksuelt for-

hold tidligere. Hun kom dagligt hos dem. Den omhandlede dag om morgenen spurgte han F1, 

om hun ville have samleje med ham, men hun sagde nej. Han spurgte hende kun den ene gang 

og han havde ikke spurgt hende tidligere. Hans hustru var med det samme indforstået med, at 

han havde samleje med F1. Mens han sov var hans kone og F1 fulde. Han havde drukket 

sammen med dem om morgenen, og han var beruset, da han gik i seng. Han blev vækket om 

aftenen. T2 sagde, at hun ville gå, så T1 og F1 kunne være alene mens de havde samleje. F1 

var i stuen. Mens T2 også var i stuen spurgte han F1, om det virkelig var rigtigt, at hun ville 

have samleje med ham. Det bekræftede F1, mens T2 var til stede. Det var kort tid efter denne 

samtale, at de gik ind i soveværelset. T2 gik over til sin bror og festede videre. Lige efter, at 

T2 var gået, tog han F1 i hånden, og de gik ind i soveværelset. Han har ikke trukket F1 ind i 

soveværelset. Hun strittede ikke imod, da de gik ind i soveværelset. De talte ikke sammen på 

det tidspunkt. Hun hjalp med at tage sit eget tøj af. Hun lagde sig selv ned på sengen. Der var 

ingen fysisk kontakt, da hun lagde sig i sengen. Han havde ikke skubbet eller presset hende 

ned i sengen, og han havde ikke overtalt hende til at have samleje med ham. Efter, at de var 
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kommet ind i soveværelset spurgte han ikke F1, om hun ville have samleje med ham, for hun 

havde jo accepteret tidligere. Først senere har han tænkt over hendes unge alder. Han kan ikke 

huske, hvornår han fandt ud af, hvor gammel F1 er, men da de havde samleje vidste han, at 

hun var 16 år og skulle blive 17 år senere. Han har accepteret det, der er sket, fordi han ikke 

kan lave det om. Han har ikke fortrudt. Det kom bag på ham, at sagen blev anmeldt, fordi F1 

havde accepteret samlejet. Anmeldelsen er sket på et usandt grundlag.  

 

F1 har supplerende forklaret, at hun den omhandlede dag sad i køkkenet sammen med sin 

moster, T2, og T1. De drak sammen alle tre. Hun fik omkring 3 øl. Mosteren sagde gentagne 

gange, at T1 gerne ville i bad med hende, men hun afslog. Han kiggede altid smilende på 

hende, og hun opfattede ham som nærgående. Derfor var hun bange for ham. T1 gik ind i 

soveværelset. Da hun sad i køkkenet sammen med T2, talte de ikke sammen. Der var ingen, 

der sagde noget, mens de sad i køkkenet. På et tidspunkt gik hun fra køkkenet og ind i stuen, 

hvor hun fik adgang til WiFi. T2 gik ind i soveværelset og sammen med T1 gik hun tilbage 

til køkkenet. På det tidspunkt var F1 i stuen. Hun stod ved vinduet. Hun hørte, at der var en 

der gik. Hun troede, at det var T1, der gik. Mens hun skrev på Messenger, blev hun rørt på 

ryggen. Hun blev forskrækket, da hun opdagede, at det var T1, der rørte ved hende, for hun 

troede, at hun var alene sammen med T2. Han ville have hende med ind i soveværelset, og 

han sagde, at T2 havde accepteret. Han sagde til hende, at hun havde accepteret samlejet, men 

det havde hun ikke. Hun sagde klart nej, da han spurgte, om hun ville have samleje med ham. 

Både da T2 sagde, at han ville i bad med hende og senere i stuen, da de var alene. Han tog fat 

i hendes arm ved håndleddet. Han trak hende meget let med ind i soveværelset. Hun gik ikke 

frivilligt med ind i soveværelset. Hun var bange og vidste ikke, hvad hun skulle gøre. Hun 

satte sig på sengen uden at sige noget. T1 tog noget af hendes tøj af, og hun tog selv noget af 

sit tøj af. Mens hun sad på sengen tog hun selv sin trøje og sine strømper af. Hun rejste sig 

op, da han var i gang med at tage hendes tøj af, og han væltede hende om på sengen. Det var 

ikke hårdt, at han væltede hende om på sengen. Hun blev foreholdt politiets gengivelse af 

hendes forklaring under afhøringen den 31. januar 2019 (bilag D-1-2, side 3, 2.-5. afsnit), 

hvoraf det fremgår: ”Kort tid efter forlod T2 lejligheden uden at sige noget og T1 kom ind i 

opholdsstuen, hvor afhørte sad i vindueskarmen i forsøg på at fange et Wi-Fi netværk, hun 

kunne bruge. T1 tog telefonen ud af hånden på hende og smed telefonen på madrassen i op-

holdsstuen og tog først med sin højre hånd rundt om hendes håndled og trak hende hen mod 

soveværelsesdøren. Afhørte gjorde modstand ved at trække den modsatte vej hvorefter T1 

også tog fat med den anden hånd i hendes andet håndled og på den måde trak hende ind i 

soveværelset, hvor han lukkede døren efter dem og væltede afhørte om på dobbeltsengen 

således hun lå på ryggen. Ingen af dem sagde noget men afhørte gav ved sin ”stritten imod” 

klart udtryk for sin modvilje”. Hun bekræftede, at hun havde forklaret sådan til politiet, og at 

det var sådan, det var foregået. Derefter var de afklædt og havde samleje. Under samlejet var 

hun helt passiv. De talte ikke sammen efter samlejet. Hun fik menstruation efter samlejet.  



 10 

 

T2 har supplerende forklaret, at F1 sagde nej, da hun blev spurgt, om hun ville have samleje 

med T1. Han havde nævnt nogle gange, at han gerne ville have samleje med F1 – også før 

denne dag. Hun var ikke så glad for, at hendes mand gerne ville have sex med hendes niece, 

men hun sagde ikke noget til det. Dengang var hendes mand anderledes, så hun bange og nødt 

til at acceptere det. Hun har ikke hørt F1 sige, at hun gerne ville have samleje med hendes 

mand. De har ikke talt om samlejet, mens hun var i lejligheden, og da hun gik fra lejligheden 

tænkte hun ikke på, om F1 og tiltalte skulle have samleje. Hun gik over til sin storebror, fordi 

hun gerne ville besøge ham. Hun havde planlagt at besøge sin bror siden eftermiddagen. Hun 

havde ikke noget formål med at efterlade T1 og F1 alene. F1 drak den dag, men hun ved ikke, 

om hun var fuld.  

 

V1 har supplerende forklaret, at han er forstander på den efterskole i Maniitsoq, som F1 gik 

på. Han blev ansat den 1. december 2018. Der er plads til 70 elever på efterskolen. Da F1 ikke 

var mødt op om fredagen, forsøgte han at kontakte hende. Skolens kontaktoplysningerne var 

ikke helt klare for hende. Han ringede først til moderen på Østkysten, som gav ham mosterens 

telefonnummer. Han ringede til mosteren og fik talt med F1. Det var omkring middagstid. 

Han sagde til F1, at hun skulle møde op på skolen. Hun lovede, at hun ville komme tilbage 

på skolen. Han sagde også til mosteren, at hun skulle støtte F1 i at komme tilbage til skolen, 

men hun kom ikke. F1 havde ikke et stabilt fremmøde på skolen, og hun havde heller ikke 

været der om torsdagen. Om lørdagen kontaktede han familieområdet ved kommunens soci-

alforvaltning. F1 havde talt med en af de andre elever, som kontaktede en fra personalet, der 

gik videre til ham. Der var lidt hektisk den aften, fordi der også var kulturnat, og efterskolen 

havde åben for byens borgere. Der kom to sagsbehandlere fra kommunen sammen med poli-

tiet. De besluttede at gå videre med sagen. Han var til stede sammen med kontaktlæren under 

samtalen med sagsbehandlerne. F1 var ked af det. Hun fik tilbudt samtaler med en sagsbe-

handler, men det lykkedes kun at gennemføre en samtale. Efter episoden gik F1 ikke i skole. 

Hun deltog ikke længere i sociale aktiviteter og spiste ikke sammen med de andre elever. Hun 

ændrede sig og blev mere indelukket. Kontaktlæreren forsøgte at have samtaler med hende, 

men det lykkedes ikke helt. Efter omkring 3 uger vurderede skolen, at de ikke kunne tage vare 

på hende, blandt andet fordi samtalerne med kommunen ikke blev til noget. Han ved ikke, 

hvilke fritidsinteresser hun havde. Hun havde et godt forhold til de andre på skolen, der kom 

fra Østkysten. Hun havde en kæreste i Maniitsoq. Kontaktlæreren havde talt med hende om 

det med kæresten, fordi hun også havde haft fravær om natten. 

 

V2 har supplerende forklaret, at hun er storesøster til F1. Hun blev kontaktet af F1, som skrev 

til hende, at hun var ked af det. Så ringede hun til F1, som fortalte, at der var nogen, der havde 

haft samleje med hende mod hendes vilje, og at hun ville tage hen til kollegiet. Hun var ked 

af det, og hun græd. Hun har ikke bemærket nogen forandringer hos sin søster efter episoden. 
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Hun har ikke et særlig tæt forhold til sin søster. Det er ikke sædvanligt at de fortæller hinanden 

hemmeligheder. Dette var første gang, at hun var blevet kontaktet om den slags. 

 

V3 har supplerende forklaret om sagens forhold 3, at chaufførerne får udleveret en taske med 

billetter. I tasken er der 1 rulle med 400 billetter til voksne og 1 rulle med 400 billetter til 

børn. Desuden er der 350 kr. i byttepenge. Billetterne afregnes en gang om ugen. Man kan se 

på billetnumrene, hvor mange billetter, der er solgt. Børnebilletterne koster 6 kr. stykket og 

voksenbilletterne koster 12 kr. stykket. Erstatningskravet vedrører 2 billetruller - en til voksne 

og en til børn. Tasken er senere blevet afleveret, og den var tom.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Der var enighed om, at det efter forklaringerne fra F1 og T2 kan lægges til grund, at T2 den 

18. januar 2019 forlod Salliarnartaq […] uden at gøre F1 opmærksom på, at hun herefter var 

alene i lejligheden med T1. Først da T1 begyndte at berøre F1 på ryggen, blev hun klar over, 

at hun var alene med T1, hvilket gjorde hende bange, på grund af hans uønskede seksuelle 

tilnærmelser. Det kan endvidere lægges til grund, at F1 flere gange udtrykkeligt havde sagt, 

at hun ikke ønskede at have samleje med T1, og at hun udelukkende fulgte ham ind til sove-

værelset, fordi han tog fat i hendes arme og trak hende med der ind. I soveværelset satte F1 

sig på sengen, og T1 begyndte at afklæde hende. Efter hendes og T1s forklaring lægges til 

grund, at F1 selv tog sine strømper og trøje af, og at hun rejste sig op, mens T1 afklædte 

hende.  

 

T1 og F1 har begge forklaret, at de herefter havde samleje. Efter F1s forklaring lægger lands-

retten til grund, at T1 gennemtvang samlejet mod hendes vilje, efter at han havde skubbet 

hende ned på sengen, da hun stod afklædt i soveværelset.  

 

Det må lægges til grund, at F1 som følge af det stærke følelsesmæssige pres ikke gjorde særlig 

meget fysisk modstand, da hun blev ført ind i soveværelset, skubbet om på sengen, og da 

samlejet blev gennemført, men at hun tydeligt med sin adfærd og sine udtalelser havde gjort 

det klart, at hun ikke ønskede at have samleje med T1. Han har derfor ikke kunnet været i 

tvivl om, at samlejet alene kunne gennemføres med tvang. Efter F1s forklaring må det lægges 

til grund, at hun medvirkede til afklædningen, fordi hun på grund af sin unge alder, og den 

deraf følgende manglende modenhed, ikke vidste, hvordan hun skulle håndtere situationen, 

og fordi hun var bange for T1. Den underliggende trussel er dels bestyrket af, at T1 havde 

gjort det klart, at han ville have samleje med hende, og at hans adfærd også havde gjort T2 så 

bange, at hun ikke turde at modsætte sig dette.  

 

Herefter finder landsretten, at det er bevist, at T1 er skyldig i voldtægt som beskrevet i den 

principale tiltale i sagens forhold 1. 
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T1 er endvidere dømt for underslæb for et beløb på 17.104 kr., som han har tilegnet sig i 

perioden fra august til 2. oktober 2019. Både T1 og anklagemyndigheden har accepteret 

kredsrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet i dette forhold. 

 

Der var enighed om at fastsætte foranstaltningen til anstaltsanbringelse i 1 år og 8 måneder. 

Der er blandt andet taget hensyn til, at der er stor aldersforskel mellem T1 og F1, og at vold-

tægten er begået af et familiemedlem, som F1 burde have kunnet vise tillid til. 

 

Tortgodtgørelsen fastsættes efter retspraksis til 70.000 kr. Erstatningskravet fra Ice-Cube ApS 

tages efter T1s erkendelse til følge med 17.104 kr. 

 

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

 

T1 idømmes anstaltsanbringelse i 1 år og 8 måneder. 

 

T1 skal inden 4 uger betale 70.000 kr. i tortgodtgørelse til F1.  

 

T1 skal inden 4 uger betale 17.104 kr. til Ice-Cube ApS. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

 

 

Kirsten Thomassen  


