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Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

(eqqartuussissuserisoq Ulrik Blidorf, ivertitaq) 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Kujalleq (KUJ-KS-

1387/2020).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarput pisimasuni 1-mi aamma 7-mi eqqartuussiso-

qarfimmut unnerluutigineqarneratut eqqartuunneqassasoq, taamaattoq imaalillugu, unner-

luutigineqartoq pisimasoq 1-mi pinngitsuutinneqassasoq I1-imik eqqakattaarinnissimaner-

mut, sinnerinilu sakkortusaaffigineqarnissaanik.  

 

U pisimasoq 1-mi aamma 7-mi piumasaqaateqarpoq atuuttussanngortitsinissamik, pisimasoq 

13-mi pinngitsuutinneqarnissamik, aammali sakkukillisaaffigineqarnissamik pingaartumik 

pineqaatissiineq kiffaanngussusiigaaqqanermi pillaammik atuereernertut isigineqassasoq. 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqaroq I1 sinnerlugu, eqqartuussisoqarfiup mi-

tagaanermut ajunngitsorsiassat pillugit aalajangigaa atuuttussanngortinneqassasoq.  

Unnerluutigineqartup akiliisussaatitaanini aamma piumasarineqartup annertussusia akue-

rinngilaa.  
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Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Suliami paasissutissat 

Pisimasoq 1-mi I1-p assingi saqqummiunneqarput Kujataani Politiit ullormi 31. Oktober 2018 

assilisimasaat.  

 

Pisimasoq 2-mi I1-p assingi saqqummiunneqarput Kujataani Politiit ullormi 14. januar 2019 

assilisimasaat.  

 

Pisimasoq 3-mi I4-p assingi saqqummiunneqarput Kujataani Politiit ullormi 14. januar 2019 

assilisimasaat.  

 

Pisimasoq 5-mi I5-p assingi saqqummiunneqarput Kujataani Politiit ullormi 11. januar 2019 

assilisimasaat.  

 

Pisimasoq 6-mi I8-p assingi saqqummiunneqarput Kujataani Politiit ullormi 6. februar 2019 

assilisimasaat.  

 

Pisimasoq 7-mi I1-p assingi saqqummiunneqarput Kujataani Politiit ullormi 31. oktober 2019 

assilisimasaat.  

 

Pisimasoq 10-mi I1-p assingi saqqummiunneqarput Kujataani Politiit ullormi 29. juni 2020 

assilisimasaat.  

 

Pisimasoq 13-mi unnerluutigineqartup assingi saqqummiunneqarput 8. juli 2020 assilisat. 

Ulloq 15. august 2020 nakorsap politiinut uppernarsaataa suliarineqarsimavoq, assit saqqum-

minneqartut tunngavigalugit ersersinneqarpoq unnerluutigineqartoq ajoquserneqartoq 

ilaatigut isimi aapaatigut, tuimi aappaatigut, unimi aappaatigut aamma assammigut kiitinner-

nik ikeqarluni.  

 

Taamatullu aamma I1-p assingi saqqummiunneqarput ulloq 3. juli 2020 assilineqarsimasut. 

Nakorsap politiinut uppernarsaataa I1 pillugu nakorsamit ulloq 3. juli 2020 suliarineqarsima-

soq nal. 00.40 ilaatigullu ersersinneqarpoq, oqaasamigut aqqunarneqanngilaq, kisiannili 

utsuisa ammarngani takuneqarsinnaallutik annikitsumik ameraasamigut ammartiternerit.  

Retsgenetisk Afdeling på Københavns Universitetimeersumi nalunaarusiami 1. september 

2020-meersumi ersersinneqarpoq, unnerluutigineqartup DNA-va misissugassami 
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takuneqarsinnaanngitsoq, I1-p pisimasumik nalunaarutiginninnerata kingorna utsuiniit misis-

sugassami tigusameersoq.  

 

Nassuiaatit 

Unnerluutigineqartoq U aamma ilisimannittoq I1 nunatta eqqartuussisuuneqarfianut ilassuti-

tut nassuiaateqarput.  

 

U pisimasoq 1 pillugu ulloq 31. oktober 2018-imi pisimasoq pillugu nassuiaavoq, I1 igaffim-

miit savimmik tiguseriarluni assammigut saamerlikkut kapisimagaani. Kapineqarnermi kin-

gunerisaanik takuneqarsinnaasumik ajoquserpoq. Assani illuttut atorlugit assaatigut tiguvaa 

savimmik arsaarlugu taannalu ilillugu. Tamatuma kingornatigut I1 igaffimmi kissarsuutip 

eqqaani issiavimmut ingippoq. Eqqaamanngilaa paasoqaqqinnersoq. Igaffimmi igalaap 

eqqaani nikorfapput aamma natermut uppittoqanngilaq. Pisimasoq minutsit marluk missaan-

nik sivisussuseqarpoq. 

 

I1 naartutilluni imertarpoq, tamannalu nammineq kanngusuutigisarlugu. Piffissap ilaatigut 

nuuliarluni aallarpoq, ernini tassani najugaqarpoq, nammineq aalisariarluni. Tassungalu ata-

tillugu I1 isumaqartarpoq ernermi arnaa nammineq atoqatigisarini, tamannalu eqqunngilaq. 

Ilaannikooriarluni I1 kamattorujussuanngortarpoq eqqissiumanani kamassaarlunilu. Kukini 

kullumilu aappaa kimmartalerlugit. Soorlumi naatsorsuuteqartartoq annersarneqarnissamik 

imaluunniit nakuuserfigineqarnissamik. Taava imminut annersalersarpoq nutsani nutsuttar-

lugit. Kisiannili uani pisumi taamatut pisoqanngilaq. Savimmik arsaareeramiuk eqqissivoq. 

Allatut paaqqittoqanngilaq. 

 

Unnerluutigineqartoq pisimasoq 7-mut atatillugu nassuiaavoq pisimasoq 30. oktober 2019 

pillugu, I1-p naasulivik tigummivaa soorlumi milorniarpasilluni. Taliisigut tiguvaa, taavalu 

nammineq I1-lu sofamut uppillutik, tassani tigumminiarsarivaa. Nukittoorujussuuvoq. As-

saqquisigut tigummivaa naasulivimmik imminut atuiniarnera pinngitsoortinniarlugu. 

Equsaarluni peerniarsarivoq talini atorlugit, kisianni nammineq ammut uninngatippaa. So-

fami taamatut pitillutik nammineq niaqquminik sofami nuugissumut aporpoq. Suk-

kasoorujussuarmik pivoq. Tamatuma kingornatigut malugivaa sofa aaginnaasoq, malugi-

nianngilaa I1 qanoq qisuariarnersoq. I1 kilersimanersoq misissorpaa, kisianni kilerneqanngi-

laq. Tamatumalu kingornatigut imminut kilersimanerluni misissorpoq paasillugulu qaamigut 

aalluni. I1 eqqissivoq aanaartitsinini takugamiuk. Taava perusuersartarfiliarpoq asattoriartor-

luni. Nammineq I1 annersanngilaa, aamma taassuma annersanngilaani. Pisimasumilu tama-

tumani aamma taanna imminut annersanngilaq.   
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Unnerluutigineqartoq pisimasoq 13-mut nassuiaavoq ulloq 2. juli 2020 pillugu, ilumoorpoq 

eqqartuussisoqarfimmi nassuiaanermini eqqaamasinnaannginnamiuk qanoq pisoqarsimanera. 

Suli pisimasoq eqqaamasaqarfiginngilaa, naluvaalu ajoqusernerit sumit pinngorsimanersut.  

 

I1 nassuiaavoq, nammineq U-lu ajunnginnerulersimallutik, nalinginnaasumillu aamma nam-

mineq siusinnerusumut naleqqiullugu inuunerinnerulersimalluni. Ikinngutaasa tilluusartoq 

takussaarnikuvaat. U juli 2020-milu oqaluussimanngilaa. U naapippaa 2017-iunngikkuni 

2018-mi. Taamanili arlaleriarlutik tikittarlutillu qimattarsimapput. U-lu aappariinertik tamaat 

U nakuusertuaannarnikuuvoq, aamma ilaannikkut ajoratik inuuneqartarsimapput.   

 

Pisimasoq 1 pillugu nassuiaavoq, eqqamavaa pisimasoq ulloq 31. oktober 2018-mi pisoq. 

Ulloq taanna angerlarpoq linseni taarsertussaallugit. Namminerlu ingerlaqqugamiuk tamanna 

kamaatigilerpaa. Nakuusilerpoq ingerlajumanani naak nammineq ingerlaqqugaluarini. As-

saqqumigut tiguneqarpoq natermut uppitinneqarnermini isikkani kallullugu. Natermi ni-

aqquni nutsamigut tigulluni anaarluttaappaa. Niaqqumi saamiata tungaatigut natermut 4-5-

riarluni anaarluppaa. Niaqqumi talerpiata tungaatigut tutivaani. Arlaleriarlugu ingerlaqqu-

galuarpaa. Pisimasumut atatillugu savimmik tigumiaqanngilaq.  

 

Taava politiit piffimmut takkupput. Issuaaffigineqarluni nalunaarutiginninnermik nalunaaru-

siamik 1. november 2018-meersumik, tassani ersersinneqarmat nammineerluni Narsami po-

litiinut saaffiginninnermigut pisimasoq nalunaarutigisimagaa, nassuiaavoq pisimasoq nalu-

naarutigisimassallugu politiit allaaserinninnerattut.  

 

Niaqqumigut pullannersaqalerpoq niaqqumigut tutineqarnermi kingunerisaanik. Issuaaffigi-

neqarluni nakorsap politiinut uppernsaataanit 2. november 2018-meersumi ajoqusernerminik, 

aamma aperineqarluni pisimasoq pisimasumut allamut paarlaassimasinnaaneraa, nassuiaavoq 

nalunerarlugu.  

 

Ilisimannittoq pisimasoq 7-mut nassuiaavoq, pisimasoq ulloq 30. oktober 2019 eqqaamal-

lugu. U-p oqarasuaataani nalunaarutinik takusaqarami kamalersimavoq. Nillialluni ornippaa 

sofamilu sanianut ingilluni. U kiinaatigut qitsuarpaa, Kunullu kamalerpoq qallersimatillugulu 

niaquatigut tillualerlugu. Nammineq isimminniarsarivaa. Sofami qajannaaqqavaani ikutsimi 

nalaatiguugunarpoq. Eqqaamanngilaa pisoq qanoq ililluni uninnersoq.  

 

Isumaqanngilarlu pisimasumut atatillugu naasulivimmik tigummiaqarluni. Immaqa U qaami-

gut aanaalaarpoq nammineq qitsuareeramiuk, allakkut sunngilaq.  

Qanermi eqqaatigut tilluartinnermi kingunerisaanik kiinnamigut pullalerpoq. X2 X3-lu nap-

parsimmavimmeeqatigivai. Issuaaffigineqarluni nakorsap politiinut uppernarsaataanik 31. 
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oktober 2019-meersumik, tassani ersersinneqarami tallimigut illuttut aamma kiinnamigut ajo-

quserneqartoq, nassuiaavoq kiinnamigut ajoquserneqarsimalluni.  

 

Pisimasoq 13-mi ulloq 2. juli 2020-mi pisimasumut nassuiaavoq, U kamassisoq. Igaffimmi 

issiavimmi issiasimavoq. U takkuppoq qarngalu asserlugu anersaarneq ajulersillugu, ilisima-

junnaarsimavorlu. Silattoqqikkami arlaleriarluni kasuttarpaani isattarluni aamma isimmittar-

luni.  Siulliunngilaq qanerminik asseqqatinnini anersaarneq ajulersitaalluni.  

 

Ilisimajunnaaqqissimavoq, taavalu silatoqqippoq siniffimmiilluni. Eqqaamanngilaa qaoq ilil-

luni siniffimmut pisimanerluni. U-p atisani sissorai. Ilumoorpoq taamatut eqqartuussisoqar-

fimmi nassuiaanikuugami, U-p sakkortuumik usuni imminut mangussimagaa. Usua utsuisa 

iluaniippoq, kisianni inerfiginngilaani, atoqatiginninneralu sivikilluni. Tamatuma kingorna-

tigut assani sakkortuumik utsumminut sakkortuumik iluaatsumillu mangunniarsarigaluarpaa. 

Iluatsikkaluarpaa inussami nuui utsuinut mangummagit, taava nammineq isimmippaa. Taa-

valu nammineq igaffimmut anillappoq. Aamma igaffimmi nakuuseqqippoq savimmillu ka-

pivaani. Tassani nammineq atisaqanngilaq.   

 

Tigummigallagaaqqaneq 

Unnerluutigineqartoq ulloq 2. juli 2020-mili kiffaanngissusiiagaaqqavoq.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Unnerluutigineqartoq eqqartuussisoqarfimmit ilaatigut pinngitsaaliilluni pisimasumi 

pisuutinneqarpoq aamma pisimasut arlallit nakuusernerit pisuutitaaffigivai. Pisimasunilu 

marlunni nakuusernernut pinngitsuutinneqarluni. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiani suliami pineqartoq tassaavoq, unnerluutigineqartoq pisi-

masuni allani marlunni nakuusernermut pisuunersoq aamma pisimasumi pinngitsaaliinermut 

tunngasumi. 

 

Pisimasuni nakuusernermut tunngasuni marlunni, pisimasoq 1 aamma 7, pisimasuni taak-

kunani pinerlineqartup, I1-p eqqartuussisoqarfimmi annerusumik oqaluttuarisinnaasimanngi-

laa pisimasuni taakkunani susoqarsimanersoq. Maannakkut eqqartuussisuuneqarfimmut up-

pernartumik aamma sukumiisumik nassuiaatigivaa nakuuserfigineqarsimalluni, nakorsap po-

litiinut uppernarsaataanit ikorfartuiffigineqartumik, taanna suliarineqarsimavoq pisimasut 

taakkua marluk nalunaarutiginerannut atatillugu. Pisimasoq 7-mi nassuiaanera ilaatigut ikor-

fartuiffigineqarluni aamma unnerluutigineqartup nassuiaataanit ilaatigut taanna sofami qajan-

naaqqasimanerarlugu.  

Taamaalilluni nunatta eqqartuussisuuneqarfiata I1-p eqqartuussisuuneqarfimmi nassuiaataa 

pisimasunut ulloq 31. oktober 2018 aamma 30. oktober 2019 tunngavigivai. Tamanna 
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tunngavigalugu uppernarsineqarpoq unnerluutigineqartup pisimasuni oqaatigineqartuni I1 

nakuuserfigisimagaa, unnerluussissutigineqartuni pisimasuni 1 aamma 7-mi, tak. Pinerluttu-

lerinermi inatsimmi 88, taamaattoq imaalillugu, unnerluutigineqartoq pinngitsuutinneqarluni 

taassuminnga eqqakattaarinnissimanermut.  

 

Unnerluutigineqartoq pisimasoq 13 pillugu – tassani unnerluutigineqarpoq ulloq 2. juli 2020 

I1-mut pinngitsaaliisimasutut nakuusernermut atatillugu pisuutinneqarfigisami pisimasuni 12 

aamma 14-mi – nassuiaavoq, pisimasumut atatillugu eqqaamasaqarani, aamma nalunerarpaa 

nammineq ajoqusersimanini suminngaaneersuunersut.  

 

I1 pisimasoq pillugu ilaatigut nassuiaavoq, unnerluutigineqartup sivikitsumik usuni utsum-

minut mangussimagaa kisiannili inerfiginani, tamatumalu kingornatigut inussani arlallit 

utsuinut mangussimagai.  

 

Aamma tassani I1-p eqqartuussisuuneqarfimmut ulloq 2. juli 2020 pisimasoq pillugu nas-

suiaavoq sukumiisumik uppernartumillu saqqummiullugit. Nassuiaataalu ikorfartuiffigi-

neqarput tamatuma kingornatigut nakorsamit misissorneqarsimaneranit, tassani paasi-

neqarsimammat utsuisa ammarngani arlalinnik amerasaamigut ammartiterneqarpoq.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata I1-p nassuiaareerneratigut tunngavigivaa pisimasumi ulloq 

2. juli 2020-mi atoqatiginninneq pisimammat. Nunatta eqqartuussisuuneqarfianit oqaatigi-

neqarpoq – isiginiarneqarluni I1-p nassuiaataa, tassa unnerluutigineqartoq sivikitsumik usum-

minik mangussisimasoq aammalu inerfiginngikkaani – tamanna allatut naliliiffigineqarsin-

naanngilaq, tassa unnerluutigineqartup DNA-va misissugassami takuneqarsinnaanngimmat, 

pisimasup kingornatigut I1 utsuinit tiguneqarsimasoq.  

 

Taamaattumik nunatta eqqartuussisuuneqarfianit eqqartuussisoqarfiup aalajangigaa, unner-

luutigineqartup pinngitsaaliinermi pisuunera pisimasoq 13-mi unnerluutigineqaataa oqaatigi-

neqaratut isumaqatigineqarpoq, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 1.  

 

Unioqqutitsinerit isikkui aamma annertussaat pillugit ataatsimut nalilersuereernermi 

pineqaatissiissutissaq aalajangersarneqarpoq ukiuni pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortitsinermik. Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata aalajangersaanermi 

pingaartumik pingaartissimavaa, unnerluutigineqartoq pinngitsaaliinermi pisuutinneqarmat 

aammalu nakuusernerup peqqarniissusia pinngitsaaliinermut atatillugu. Taamatullu aamma 

eqqartuussisuuneqarfimmit pingaartinneqarput nakuusernermi pisimasut amerlassusaat 

maannakkut unnerluutigineqartup pisuutitaaffigisai. 
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Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa imatut allanngortinneqarpoq, pineqaatissiissut qaf-

fanneqarpoq ukiuni pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsi-

nermik. 

 

Nunatta eqqartuussisuunneqarfiata eqqartuussisoqarfiup mitagaanermut ajunngitsorsiassat 

pillugit aalajangigaa isumaqatigivaa.  

 

Taamaattumik eqqartuussisoqarfiup mitagaanermut ajunngitsorsiassat pillugit aalajangigaa 

atuuttussanngortinneqarpoq.  

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa imatut allanngortinneqarpoq, pineqaatissiissut qaf-

fanneqarpoq ukiuni pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsi-

nermik. 

 

Eqqartuussisoqarfiup mitagaanermut ajunngitsorsiassat pillugit aalajangigaa atuuttus-

sanngortinneqarpoq.  

 

Mitagaanermut ajunngitsorsiassaq ernialersorneqassaaq taarsiissuteqarnissamut akisussaas-

suseqarnermik inatsimmi § 16 naapertorlugu. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

Jakob Julskjær 

 

***  

 

D O M 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 26. februar 2021 i ankesagen 

 

K 004/21 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 
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(advokat Ulrik Blidorf, beskikket) 

 

Kujalleq Kredsret har afsagt dom i 1. instans (KUJ-KS-1387/2020).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i forhold 1 og 7 i overensstemmelse med den 

for kredsretten rejste tiltale dog således, at tiltalte i forhold 1 frifindes for at have kastet 

rundt med V1, og skærpelse i øvrigt.  

 

T har vedrørende forhold 1 og 7 påstået stadfæstelse, frifindelse i forhold 13, og formildelse 

i øvrigt navnlig således, at foranstaltningen anses for afsonet med den allerede skete friheds-

berøvelse. 

 

Anklagemyndigheden har på vegne af V1 nedlagt påstand om, at kredsrettens afgørelse om 

tortgodtgørelse stadfæstes. 

 

Tiltalte har bestridt betalingspligten og kravets størrelse. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Der er vedrørende forhold 1 fremvist fotos af V1 optaget af Politiet i Kujataa den 31. okto-

ber 2018. 

 

Der er vedrørende forhold 2 fremvist fotos af V1 optaget af Politiet i Kujataa den 14. januar 

2019. 

 

Der er vedrørende forhold 3 fremvist fotos af V4 optaget af Politiet i Kujataa den 16. januar 

2019. 

 

Der er vedrørende forhold 5 fremvist fotos af V5 optaget af Politiet i Kujataa den 11. januar 

2019. 

 

Der er vedrørende forhold 6 fremvist fotos af V8 optaget af Politiet i Kujataa den 6. februar 

2019. 

 

Der er vedrørende forhold 7 fremvist fotos af V1 optaget af Politiet i Kujataa den 31. okto-

ber 2019. 
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Der er vedrørende forhold 10 fremvist fotos af V1 optaget af Politiet i Kujataa den 29. juni 

2020. 

 

Der er vedrørende forhold 13 fremvist fotos af tiltalte optaget den 8. juli 2020. Der er den 

15. august 2020 udarbejdet en politiattest på baggrund af de fremviste fotos, hvor det frem-

går, at tiltalte havde skader bl.a. ved det ene øje, den ene skulder, den ene underarm og bid-

sår på sine hænder. 

 

Der er endvidere fremvist fotos af V1 optaget den 3. juli 2020. Af en politiattest vedrørende 

en undersøgelse af V1 foretaget af en læge den 3. juli 2020 kl. 00.40 fremgår bl.a., at der 

ikke var læsioner på hendes ydre skamlæber, men at der ved skedeåbningen sås en del min-

dre slimhindebristninger.  

 

Af en erklæring af 1. september 2020 fra Retsgenetisk Afdeling på Københavns Universitet 

fremgår, at tiltaltes DNA ikke blev påvist på en prøve, som blev taget fra V1s vagina efter 

anmeldelsen af forholdet. 

 

Forklaringer 

Tiltalte T og vidnet V1 har afgivet supplerende forklaring for landsretten.  

 

T har vedrørende forhold 1 forklaret om episoden den 31. oktober 2018, at V1 tog en kniv 

fra køkkenet og stak ham på venstre hånd. Han fik en synlig skade af stikket. Han tog fat i 

hendes hånd med begge hænder og tog kniven fra hende og lagde den. V1 satte sig efterføl-

gende ned i køkkenet ved komfuret på en stol. Han kan ikke huske, om der var yderligere 

tumult. De stod ved vinduet i køkkenet og var ikke nede og ligge på gulvet. Episoden varede 

ca. to minutter. 

 

V1 drak, mens hun var gravid, og det skammer han sig over. Han rejste på et tidspunkt til 

Nuuk, hvor hans søn bor, for at fiske. V1 tror, at han i den forbindelse havde samleje med 

sønnens mor, hvilket ikke passer. V1 bliver sommetider meget vred og vil ikke falde til ro, 

og hun provokerer ham. Hun begynder at bide i sine negle og sin ene tommelfinger. Det er 

som om, at hun forventer at blive slået eller udsat for vold. Så begynder hun at slå sig selv 

og rive sig i håret. Det skete dog ikke i det pågældende tilfælde. Hun faldt til ro, efter han 

havde taget kniven fra hende. Der foregik ikke yderligere tumult. 

 

Tiltalte har vedrørende forhold 7 forklaret om episoden den 30. oktober 2019, at V1 stod 

med en urtepotte som om, hun ville kaste den på ham. Han tog fat i hendes arme, og han og 

V1 faldt ned på sofaen, hvor han forsøgte at holde hende. Hun er meget stærk. Han holdt 
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hende på overarmene for at forhindre hende i at bruge urtepotten mod sig. Hun forsøgte at 

komme fri ved at vride sig og bruge armene, men han holdt hende nede. I forbindelse med, 

at de rodede rundt på sofaen, stødte han sit hoved på noget spidst ved sofaen. Det foregik 

meget hurtigt. Han lagde efterfølgende mærke til, at der var meget blod i sofaen, men han 

bemærkede ikke, hvordan V1 reagerede. Han undersøgte V1 for sår, og hun havde ikke sår. 

Han undersøgte efterfølgende sig selv for sår og konstaterede, at han blødte fra sin pande. 

V1 faldt til ro efter hun så, at han blødte. Han gik derefter på toilettet for at vaske sig. Han 

slog ikke V1, og hun slog ikke ham. Hun udøvede heller ikke ved denne episode vold mod 

sig selv. 

 

Tiltalte har vedrørende forhold 13 forklaret om episoden den 2. juli 2020, at det er rigtigt, at 

han ikke kunne huske, hvad der var sket, da han afgav forklaring i kredsretten. Han kan fort-

sat ikke huske episoden, og han ved ikke, hvor skaderne stammer fra. 

 

V1 har forklaret, at hun og T har fået det meget bedre, og at hun nu generelt har et bedre liv 

end tidligere. Hendes venner ser hende ikke længere med blå mærker. Hun har ikke talt med 

T siden juli 2020. Hun mødte T i 2017 eller 2018. De har siden været sammen og fra hinan-

den flere gange. T har været voldelig over for hende i al den tid, de har været sammen, men 

de havde også gode tider sammen ind i mellem. 

 

Hun har vedrørende forhold 1 forklaret, at hun kan huske, at der var en episode den 31. ok-

tober 2018. Den dag kom han hjem og skulle skifte sine linser. Hun bad ham om at gå, og 

det gjorde ham vred. Han begyndte da at blive voldelig, og han ville ikke gå, selvom hun 

bad ham om det. Han tog fat i hendes overarme, så hun faldt om på gulvet, hvor hun også 

stødte sin fod. Han lå oven på hende og bankede hendes hoved i gulvet ved at tage fat i hen-

des hår. Venstre side af hendes hoved ramte da gulvet 4-5 gange. Han trådte på højre side af 

hendes hoved. Hun bad ham gentagende gange om at gå. Hun havde ikke en kniv i forbin-

delse med episoden.  

 

Politiet kom da til stedet. Foreholdt anmeldelsesrapport af 1. november 2018, hvor det frem-

går, at hun anmeldte episoden ved personligt fremmøde hos politiet i Narsaq, forklarede 

hun, at hun nok har anmeldt episoden, som politiet har beskrevet. 

 

Hun fik en hævelse i hovedet som følge af, at hun var blevet trådt på. Foreholdt de skader, 

der er beskrevet i politiattest af 2. november 2018, og adspurgt om hun kan have forvekslet 

episoden med en anden, forklarede hun, at det ved hun ikke. 

 

Vidnet har vedrørende forhold 7 forklaret, at hun kan huske episoden den 30. oktober 2019. 

Hun så nogle beskeder på Ts telefon og blev vred. Hun råbte og gik hen til ham og satte sig 
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på sofaen ved siden af ham. Så begyndte de at skændes. De tog fat i hinanden. Hun kradsede 

T i ansigtet, og så blev T vred og begyndte at slå med knyttet hånd i hovedet på hende, mens 

han lå oven på hende. Hun forsøgte at sparke ham. Han holdt hende fast på sofaen, måske 

omkring hendes albuer. Hun kan ikke huske, hvordan episoden stoppede.  

 

Hun mener ikke, at hun havde en urtepotte i forbindelse med episoden. T blødte måske lidt 

fra sin pande, efter at hun havde kradset ham, men ellers ikke. 

 

Hun fik en hævelse i ansigtet bl.a. ved munden som følge af knytnæveslagene. Hun var på 

sygehuset med X2 og X. Foreholdt politiattest af 31. oktober 2019, hvor det fremgår, at hun 

havde flere skader på begge arme og i ansigtet, forklarede hun, at hun havde skader i ansig-

tet. 

 

Hun har vedrørende forhold 13 om episoden den 2. juli 2020 forklaret, at T var vred. Hun 

sad på en stol i køkkenet. T kom og holdt hende for munden, så hun ikke kunne få luft, og 

hun mistede bevidstheden. Da hun kom til sig selv igen, gav han hende flere slag og lussin-

ger og sparkede hende. Det var ikke første gang, han holdt hånden over hendes mund, så 

hun ikke kunne få luft. 

 

Hun mistede igen bevidstheden, og da hun kom til bevidsthed på ny, var hun i en seng. Hun 

kan ikke huske, hvordan hun kom ind i sengen. T rev hendes tøj i stykker. Det er rigtigt, 

som hun har forklaret i kredsretten, at T stak sin penis hårdt ind i hende. Hans penis var inde 

i hendes vagina, men han fik ikke udløsning i hende, og samlejet varede kun kort tid. Han 

forsøgte efterfølgende at få sin hånd ind i hendes vagina på en meget voldsom og ubehage-

lig måde. Det lykkedes ham, at få spidserne af sine fingre ind i hende, og så sparkede hun 

ham. Hun gik derefter i køkkenet. I køkkenet var han på ny voldelig og stak hende med en 

kniv. Hun havde da ikke noget tøj på. 

 

Tilbageholdelse 

Tiltalte har været frihedsberøvet siden den 2. juli 2020. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Tiltalte er i kredsretten fundet skyldig i bl.a. et forhold om voldtægt og i flere forhold om 

vold. Han er blevet frifundet for to yderligere forhold om vold. 

 

Sagen for landsretten angår, om tiltalte er skyldig i de to yderligere forhold om vold og i 

forholdet om voldtægt. 
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Med hensyn til de to forhold om vold, forhold 1 og 7, har den forurettede i begge forhold, 

V1, for kredsretten ikke kunnet redegøre nærmere for, hvad der skete i de to episoder. Hun 

har nu for landsretten afgivet en troværdig og detaljeret forklaring om have været udsat for 

vold, som støttes af de politiattester, som blev udarbejdet i forbindelse med politianmeldel-

serne af de to forhold. Hendes forklaring vedrørende forhold 7 støttes til dels også af tiltaltes 

forklaring om bl.a., at han fastholdt hende på sofaen. 

 

Landsretten lægger herefter V1s forklaring for landsretten om episoderne den 31. oktober 

2018 og 30. oktober 2019 til grund. På den baggrund er det bevist, at tiltalte ved de anførte 

episoder begik vold mod V1, som der er rejst tiltale for i forhold 1 og 7, jf. kriminallovens § 

88 dog således, at tiltalte i forhold 1 frifindes for at have kastet rundt med hende. 

 

Tiltalte har om forhold 13 – hvor han er tiltalt for den 2. juli 2020 at have begået voldtægt 

mod V1 i forbindelse med, at han udsatte hende for den vold, som han er fundet skyldig i i 

forhold 12 og 14 – forklaret, at han ikke kan huske, hvad der skete i forbindelse med episo-

den, og at han ikke ved, hvor de skader, der efterfølgende blev konstateret på ham, stammer 

fra. 

 

V1 har om episoden forklaret bl.a., at tiltalte kortvarigt stak sin penis ind i hendes vagina 

uden at få udløsning, og at han derefter havde flere af sine fingre op i hendes vagina.  

 

Også V1s forklaring for landsretten om episoden den 2. juli 2020 har været detaljeret og har 

fremstået troværdig. Forklaringen støttes af, at det ved en efterfølgende undersøgelse af 

hende foretaget af en læge, blev konstateret, at hun ved skedeåbningen havde en del mindre 

slimhindebristninger. 

 

Landsretten lægger herefter også V1s forklaring om episoden den 2. juli 2020 til grund, her-

under at et samleje fandt sted. Landsretten bemærker, at det – under hensyn til V1s forkla-

ring om, at tiltalte kun kortvarigt trængte op i hende, og at han ikke fik udløsning – ikke kan 

føre til en anden vurdering, at tiltaltes DNA ikke blev påvist ved en prøve, der efterfølgende 

blev udtaget fra V1s vagina. 

 

Landsretten tiltræder herefter kredsrettens afgørelse om, at tiltalte er skyldig i voldtægt som 

anført i den i forhold 13 rejste tiltale, jf. kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1. 

 

Efter en samlet vurdering af overtrædelsernes karakter og omfang fastsættes foranstaltnin-

gen til anbringelse i anstalt i 3 år. Landsretten har ved fastsættelsen navnlig lagt vægt på, at 

tiltalte er fundet skyldig i voldtægt og på grovheden af den vold, som han udøvede i 
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forbindelse med voldtægten. Landsretten har endvidere lagt vægt på antallet af voldsfor-

hold, som tiltalte nu er fundet skyldig i. 

 

Kredsrettens afgørelse ændres således, at foranstaltningen forhøjes til anbringelse i anstalt i 

3 år. 

 

Landsretten er enig i kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse. 

 

Kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse stadfæstes derfor. 

 

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

 

Kredsrettens afgørelse ændres således, at foranstaltningen forhøjes til anbringelse i anstalt i 

3 år. 

 

Kredsrettens afgørelse om tortgodtgørelse stadfæstes. 

 

Tortgodtgørelsesbeløbet forrentes efter erstatningsansvarslovens § 16. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten. 

 

 

Jakob Julskjær 

 

 

*** 

 

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

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Kujallermit ulloq 13. november 2020 

 

Eqqaartuussiviup no. 1387/2020  

Politiit no. 5503-97431-00494-18 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […]1982-[…] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 21. september 2020. 
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U makkuninnga  unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pisoq 1 

 
5503-97431-00494-18 

Pinerluttulerinermi inatsit § 88 - nakuuserneq 

Ulloq 31. oktober 2018 nal. 15:00 miss. najukkami Josefip Aqq. […], inissiaq […] Narsami, I1 

nujaatigut timaatigullu tigoriarlugu, unnerluutigineqartup I1-ip niaqua arlaleriaq naterrmut anaarlut-

taaramiuk, aammalu unnerluutigineqartup I1 niaquatigut tillugaramiuk isimmigarlugulu aammalu 

nalasoq niaqukkut tummaaralugu, nikuinnialeraangallu natermut milorujuttarlugu, taamaalilluni I1 

niaqqumigut arlalinnik aqqunarlugu aammalu taliisigut. 

 

 

Pisoq 2 

 
5503-97431-00018-19 

Pinerluttulerinermi inatsit § 88 - nakuuserneq 

Ulloq 11. januar 20196 nal. 03:00 miss. najukkami Josefip Aqq. B […] Narsami, I1 niaquatigut 

ataasiarluni tillukkamiuk, taamaalilluni I1 niaqqumigut aqqunarluni. 

 

 

Pisoq 3 

 
5503-97431-00029-19 

Pinerluttulerinermi inatsit § 88 - nakuuserneq 

Pisoq 2 peqqammisoq nangiinarlugu, I4 pingasunik ikinnerunngitsunik niaquatigut tillugaramiuk, 

taamaalilluni I1 niaqumigut aqqunarneqalersillugu. 

 

 

Pisoq 4 

 
5503-97141-00002-19 

Pinerluttulerinermi inatsit § 37 - pisortanit sulisunik nikanarsaaneq 

Ulloq 11. januar 2019 nal. 09:30 miss. Narsami politeeqarfimmi, Niels Bohrs Plads B […], ipe-

ragaatilluni allaffimmiumut X1-mut sassartinneqarnermini, sakkortusaarami aammalu X1-mut 

qunusaarami, ima nillialluni: "Imaanngilaq Kuisinnikuunngeriarama taamatut isigissagimma" im-

maqaluuniit assingusinnaassumik, aammalu X1-ip allaffiata nerriva sakkortuumik tillullugu, taa-

maalilluni X1-mut nakuusernissamut siorasaarinertut paasineqarsinnaaluni. 

 

 

Pisoq 5 

 
5503-97141-00001-19 

Pinerluttulerinermi inatsit § 37 – pisortanik sulisunik nikanarsaaneq 

Pisoq 4-mi pisoq nanginnerani, piffissaq aammalu piffik assinga pisoq 4-mi, tigusaanermini Politi-

itut sulisoq Politiassistent I5 saassukkamiuk, unnerluutigineqartup I5 qungasiatigut tigugamiuk, 

taamaalilluni I5 qungasimigut aappillernersaqartilerlugu. 

 

 

Pisoq 6 

 
5503-97431-00085-19 
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Pinerluttulerinermi inatsit § 88 – nakuuserneq 

Ulloq 2. februar 2019 piffissap nal. 04:0 aamma 04:30 akornani najukkami Josefip Aqq. B […] 

inissiaq […] Narsami I8 arlaleriarluni niaquatigut tillugaramiuk I8 natermi nalanerani, taamaalilluni 

I8 niaqqumigut pullanneqalerluni, tilluusaq aammalu ammasunik kiinakkut kilerlugu. 

 

 

Pisoq 7 

 
5503-97431-00607-19 

Pinerluttulerinermi inatsit § 88 – nakuuserneq 

Ulloq 30. oktober 2019 piffissap nal. 08:00 aamma nal. 08:30 akornani, najukkami Josefip Aqq. 

Bnr. […] inissiaq […] Narsami, I1 arlaleriarluni niaqukkut tillugaramiuk, aammalu I1 sivisuumik 

sofami aaliangeqqagamiuk, taamalilluni I1 qallumigut saamerlikkut aammalu talikkut assakkullu 

tilluusartilerlugu. 

 

 

Pisoq 8 

 

 
5503-97703-00133-19 

Pinerluttulerinermi inatsit § 113 – aserorterineq 

Ulloq 26. november 2019 nal. 09:15 miss. Najukkami Josefip Aqq. Bnr. […], inissiaq […] Narsa-

mim matu isaariaq pingaaneq sakkortuumik isimmigaramiuk, taamaalilluni matu aserorluni aseror-

nerata nalinga ilisimaneqanngilaq. 

 

 

Pisoq 9 

 
5503-97431-00830-20 + 5503-97479-00072-20 

Pinerluttulerinermi inatsit § 88, tak. § 12 aamma § 98 – nakuuseriaraluarneq aammalu sio-

rasaarineq 

Ulloq 23. april 2020 nal. 18:25 aamma nal. 20:00 akornai, Josef Aqq. Bnr. […] silataani, Narsami, 

I9 isimmeriaraluaramiuk iluatsinngitsumik, I9 saassussineq periataanermigut pisinngimmassuk, 

taamaaleriarluni unnerluutigineqartoq I9 siorasaarpaa ima ooqarfigalugu: ”Annersartikkumaarputit 

tikittoqarpat” og ”Annersartikkumaarputit toqutaagimaarputit” immaqaluuniit assingusumik, 

taamaalilluni I9 inuuneranik peqqinneranillu ersiotilerlugu. 

 

 

Pisoq 10 

 
5503-97431-00401-20 

Pinerluttulerinermi inatsit § 88 – nakuuserneq 

Ulloq 2. maj 2020 piffissap nal. 21:00 aamma nal. 22:00 akornani, najukkami Josefip Aqq. Inissiaq 

[…], Narsami, I1 tallimanik ikinnerinngitsunik niaquatigut timaatigullu tillugaramiuk, taamaalilluni 

I1 timikkut kiinakkullu tilluusalersillugu aammalu annikitsumik siggukkut qullikkut aqqunarlugu. 

 

 

Pisoq 11 

 
5503-97701-00134-20 

Pinerluttulerinermi inatsit § 113 – aserorterineq 
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Ulloq 28. juni 2020 piffissap nal. 11:00 aamma nal. 11:30 akornani, najukkami Josefip Aqq bnr. 

[…] Narsami, igalaat termo marluk aseroramigit ujaqqat atorlugit aammalu matu aqqunaramiuk uja-

rak atorlugu, taamaalilluni aseruilluni nalinga ilisimaneqanngittumik. 

 

Pisoq 12 

 
5503-97431-00635-20 

Pinerluttulerinermi inatsit § 88 - nakuuserneq 

Ulloq 2. juli 2020 piffissap nal. 21.00 aamma nal. 23.20 akornani, najukkami Josefip Aqq. Bnr […] 

inissiaq […] Narsami, I1 kiinaatigut arlaleriarluni tillugaramiuk, arlaleriarlunilu assaminik I1 qania 

aammalu qingaa asserlugu, taamaalilluni I1 anersaartorsinnaajunnaarsillugu. 

 

Pisoq 13 

 
5503-97351-00128-20 

Pinerluttulerinermi inatsit § 77, imm. 1 ,nr.1 - pinngitsaaliineq 

Pisoq 12 peqqammisoq nangiinarlugu piffimmi tassani, I1 pinngitsaalillugu atoqatigigamiuk, pinn-

gitsaalillugu sinittarfimmut kalikkiarlugu atisaajaramiuk piumanngitsoq, taamaaleriarluni piffimmi 

tassani siorasaarinermik nakuuseqqinnissamik inissisimalluni, taamaalilluni piumanngitsoq atoqati-

gillugu aammalu assani I1 utsuinut mangunniaraluarlugu. 

 

Pisoq 14 

 
5503-97431-00636-20 

Pinerluttulerinermi inatsit §88 - nakuuserneq 

Pisoq 12 aamma 13 peqqammisut nangiinarlugu piffimmi tassani, I1 marloriarlugu savimmik ka-

pigamiuk, aammalu I1 arlaleriarluni kiinaatigut tillugarlugu, aammalu assaminik I1 qania qingaalu 

asseqqallugu anersaartorsinnaajunnaarlugu, taamaalilluni I1 pisoq 12,13 aamma 14 qaangiummata 

arlalinnik aanaarneqalerluni aammalu aqqunarnerit. 

 

Piumasaqaatit 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarput ukiuni pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inis-

siisarfimmiittussanngortitsinermik. 

I1-imut mitagaaneq pillugu taarsiisussanngortitsineq 100.000,00 koruuninut aalajangersarneqas-

sasoq. (pisimasoq 12) 

I1 aamma I8 sinnerlugit taarsiivigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarsinnaanera sillimaffigi-

neqassaaq. 

 

U pisimasuni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 aamma 9B, 10, 12, 13 aamma 15-imi pinngitsuunerarpoq, pisi-

masoq 11-mullu nassuerluni.  

 

U pisimasuni arlalinni pinngitsuutinneqarnissaminik piumasaqaateqarpoq, kisianni eqqartuussisut 

isumaqarpata unnerluutigineqartoq pisimasut ilaanni pisuusoq, pingaartumik pisimasoq 12-13 

aamma 14 eqqarsaatigalugit, illersuisup siullertut piumasaqaatigaa sivisunerpaamik ukiumi ata-

atsimi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsisoqassasoq.  

I1-imut mitagaaneq pillugu taarsiisussanngortinneqarnissamut pinngitsuutinneqassasoq aamma I8-

imut taarsiisussanngortinneqarnissamut apeqqut saqitsaannermi eqqartuussivimmut innersuussutigi-

neqassasoq, tamanna uppernarsaasiivigineqarmat, kiisalu, I8 nassuiaanerani aperineqanngimmat.  

 



 17 

Unnerluussisussaatitaasut I1 aamma I8 sinnerlugit taarsiigineqarnissamik piumasaqaateqartoqarnis-

saa sillimaffigeqqunikuuaat. Aningaasat annertussusaanni allassimasoqanngilaq.  

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

 

Suliap suliarineqarnerani U nassuiaateqarpoq, ulloq 26. oktober 2020 nassuiaateqarpoq.  

 

Ulloq 27. oktober 2020 ilisimannittut I1, I2, I3, I4 aamma I5 nassuiaateqarput.  

 

Ulloq 28. oktober 2020 ilisimannittut I6, I7, I8 I9 aamma I10 nassuiaateqarput.  
 

Allagartat uppernarsaatit 

Politiinut uppernarsaasiissut, pisimasoq 1, ilanngussaq E-1-1, imm. 5-imit erserpoq:  

......nujaasa killingini tilluuserneeqqat. Taliini illuttut tilluuserneeqqat arlallit 5 cm angullugu an-

gissusillit. Isaata ameraasaani aappillerneeraqanngilaq... 

 

Politiinut uppernarsaasiissut, pisimasoq 2, ilanngussaq E-1-1, imm. 5-imit erserpoq:  

......kakkiviaata saamiatungaani iki pullannerlu. Assaqquani saamilliup sinaani 4x2 cm miss. tilluu-

serneq: pernerani tillusernerit mikisut sisamat kiisalu ataaseq assaata saamilliup tunuani. Iviagiani 

saamillermi tilluusat mikisut marluk. Quttoraata talerpilliup sinaani tilluusernerit mikisut marluk; 

quttoraani saamillermi tilluusat mikisut sisamat... 

 

Politiinut uppernarsaasiissut, pisimasoq 3, ilanngussaq E-1-1, imm. 5-imit erserpoq:  

.......Tungujorneq 5 kr. angissusaata missaanik angissusilik qaavata saamiata tungaata qeqqani. 

Tungujornerit ersigunnaariartulereersimapput. Ajoqusernernik allanik takussaasoqanngilaq... 

 

Politiinut uppernarsaasiissut, pisimasoq 5, ilanngussaq E-1-1, imm.-mit erserpoq:  

......torluata saneraani illuttut aappillernerit... 

 

Politiinut uppernarsaasiissut, pisimasoq 6, ilanngussaq E-1-1, imm. 5:  

.......illutuut isaasa angissusaata angeqqataanik tungujornerit pullannerillu (uisorersaataalu), qal-

lui kiisalu illuttut isaasa ataanni). Qalluani saamillermi iki ammasoq. Isaata qaqortortaa saamilleq 

aanaarneq.  

Iluai illuttut pullapput, saamilleq > talerpilleq.  

Qingaa sorluisa qaatigut pullappoq, napisimasinnaalluni.  

Kigutai ajoqusersimanngillat... 

 

Politiinut uppernarsaasiissut, pisimasoq 7, ilanngussaq D-2-1, imm. 5:  

......assaqquata talerpilliup qeqqani tungujortoq taartoq: 6 x 1 cm; 5 x 1 cm tungujorneq 4 x 1 cm 

tungujorneq 

Perniata talerpilliup qeqqani; tungujornerit 1 x 1 cm-iusut ataatsimoortut pingasut   

Assaqquani saamillermi tuiata ateerannguani: 4 x 2 cm ikusiata saamilliup qulaatungaani 

tungujorneq: 1 x 1 cm tungorneq 

Paffiata saamilliup ilummut sammernani: 2 x 3 cm tungjorneq 

Eqiata talerpilliup eqqaani tungujorneq qaapiattoq 2cm x 3mm 

Qalluani saamillermi pullalaarpoq... 

 

Politiinut uppernarsaasiissut, pisimasoq10, ilanngussaq D-2-1, imm. 5:  

......tungujornerit arlallit assaqquani talerpillermi aamma assaqquani saamillermi 2 koruunitut an-

gissusillit marluk.  
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Niuni illutuut tungujornerit, ilai pisoqqat. Amerlanerit nutaajupput, pingaartumik niuata talerpil-

liup ataatungaani tungujorneq itumattut angitigisoq.  

Uluaani talerpillermi tungujorneq. Qingaata napasua uingalaarpoq anniartitsillunilu, kisianni si-

usinnerusukkut marloriarluni napinikuulluni  

Kakkiviaata iluatungaa talerpiatungaani qaapiattumik sipisimavoq 

 

Assit, pisimasoq 11, ilanngussaq D-1-1 – assitigut takuneqarsinnaalluni igalaaq matulu aserornikut 

ajuararujussuarlu. 

 

Politiinut I1-imut uppernarsaasiissut, pisimasut 12-13 aamma 14, ilanngussaq D-1-1, imm. 5:  

1. Ulussap saarnani saamillermi aanaarneq 

2. Kakkiviaani ikeq sanimukaartoq 

3. Qungasiata saani: talerpillermi: timip ipiutaasartaani aanaarneq 2x3 cm. Kimillannerit saamim-

mut sammiveqatigiit marluk 

4. Pukusuani timip ipiutaasartaani anaarnerit tulleriiaatut ilusillit sanimukaartut (4-8 cm) 

5. Tuiini illuttut ikit qaapiattut 

6. Tuiata saamilliup siumut sammisuani: timipp ipiutaasartaani aanaarneq 5x2 cm.  

7. Assaqquani saamillermi siumut sammisuani: tungujornerit mikisut. Assaqquata saamilliup ilum-

mut sammisuani, timip ipiutaasartaani aanaarneq anneq qaammatip affaatut ilusilik, 15x3 cm.  

8. Niuata talerpilliup ataatungaani aanaarnerit annikittut arlallit.  

9. Quttoraata saamilliup ilummut sammisuani aanaarneq 6x3 cm 

10. Saneraata talerpilliup siumut sammisortaani, iki mikineq, nakorsiartup savimmersuunerangaa 

11. Kinguaassiutaani: Utsuisa paavisa ameraasaasa qaavi innarlerneqanngillat. Utsuisa ammarn-

gata eqqaani ameraasaa mikisunik arlalinnik sigginneqarpoq, aanaartussaganngitsunik.  

12. Isaani illuttut kiinaaniluunniit allakkut toornertut ilusilinnik aanaarnernik ersittoqanngilaq. 

 

Politiinut U-imut uppernarsaasiissut, pisimasoq 12-1314, ilanngussaq D-2-1, imm. 5-imi erserpoq: 

......Isaani saamillermi tungujorneq assit sisamaat 

Tuiani talerpillermi titarneq aappaluttoq 4 cm x 3 mm assit pingajuat 

Taliata talerpilliup ataatungaani aagialitserneq 7 cm x 2 cm aasit aappaat arfineq pingajuallu 

Assaani saamillermi inussat sisamaata peqittarfiani ungasinnermi kiggeq 2 cm inuaata sammiviini 

illuttut assit arfineq aappaat & arferngat & tallimaat 

Quttoraata saamilliup ilummut sammisortaani aagialitserneq 6 x 4 cm-isut angitigisoq assi si-

ulleq... 

 

Unnerluutigineqartup eqqarsartaatsikkut misissorneqarneranit ulloq 30. juli 2020 Narsami Politiinit 

tiguneqartup quppernerisa aappaanni eqikkaanermi erserpoq:  

......angut 38-nik ukiulik pisimasuni arlalinni pinerluttuliorsimasutut pasineqartoq. Ullormut misis-

suinermi eqqartuussisut naleqquttuusutut nalilerumaagaannik pineqaatissinneqaammik atuinissa-

mut akorngutaasinnaasumik ersertoqanngilaq... 

 

Kalaallit Nunaanni Pineqaatissinneqarsimasunut Isumaginnittoqarfimmi inuttut atukkat pillugit mi-

sissuinermi, ulloq 11. august 2020-mi ullulerneqartumi, quppernermi kingullermi eqikkaanermit 

inerniliinermillu erserpoq:  

......Pineqartoq angutaavoq 38-nik ukiulik, suliffeqanngitsoq namminerisaminillu najugaqanngit-

soq.  

Pasillerneqartoq pingasumik meeraqarpoq akilersuutinik akilersukkaminik.  

Pasillerneqartoq GU-p naammassereernerata kingorna suliamut ilinniagaqanngilaq.  

Pasillerneqartoq inissiaatileqatigiiffik INI-mi allatsinnikuuvoq, tigummisaagallaleramilu initaar-

tussaagaluarpoq.  

Pasillerneqartoq timimigut eqqarsartaatsimigullu peqqissuuvoq sunilluunniillu iisartagartor-

tuunani.  
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Pasillerneqartoq akuttusuumik baajatortarpoq. Imeraangami baajat pingasut-sisamat imersin-

naasarpai.  

Paillerneqartoq hashimik ullut tamaasa pujortartarpoq, arlaata tamatuminnga neqeroorfigippani. 

Qaaqquneqaruni ullut tamaasa pujortarsinnaavoq.  

Pasillerneqartoq meeqqanut akilersuutinut 190,000,00 koruunit missaanni akiitsoqarpoq aamma 

ilinniarnermini atukkaminut 5-6,000,00 koruunit.  

Eqqartuussisut paillerneqartoq pisuutissagunikkut, nakkutigisaanermik eqqartuussummit allaane-

rusumik eqqartuunneqarnissaa innersuussutigineqarpoq, pasillerneqartoq nalilerneqanngimmat 

isumassorneqarnissamik pisariaqartitsisutut, suliap qamoq ittuussutaata ilungersunartuunera pis-

sutingalugu... 
 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuuvoq, kingullermik ulloq 15. august 2018 nakuuserneq 

pillugu Eqqartuussisoqarfik Kujallermi akiliisussanngortinneqarnermik.  

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, anaanani toqunikuusoq, kisianni ataatanip peqqittoq Narsa-

milu najugaqartoq. Unnerluutigineqartoq pingasunik meeraqarpoq, kisianni meeqqat tamarmik im-

mikkut anaanaqartut. Angajulleq Narsami najugaqarpoq, akullerlu Nuummi najugaqarpoq, miki-

nerlu unnerluutigineqartup I1-illu meeraat angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarnikuuvoq, mas-

sakkullu Qaqortumi najugaqarluni.  

Unnerluutigineqartup paasissutissiissutigivaattaaq, meeqqat sisamaqarunartut, kisianni suli tamanna 

naammassineqanngitsoq.  

Unnerluutigineqartoq aperineqarluni nassuiaavoq tigummisaagallalernini sioqqullugu suliffeqarsi-

manani. Unnerluutigineqartoq pisortanit ikiorsiissutinik ullut 14-ikkaarlugit 680,00 koruuninik 

pisartagaqarpoq. Aperineqarluni suminngaanniit imigassamik aalakoornartulimmik imernissaminut 

hashimillu pujortarnissaminut akissaqarnersoq, tassunga akivoq, allaniit imerlunilu hashimik pujort-

artarnerarluni.  

Aperineqarluni unnerluutigineqartup paasissutissiissutigaa, I1-ilu aappariissimagaluarlutik, kisianni 

aappariinnertik peqqinnartuusorinnginnamiuk, taamaammat ullumikkut nammineq aappariittut isi-

ginatik.  

Unnerluutigineqartup kissaatigaa siunissami tusagassiortutut ilinniagaqalernissani.  

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

Pisimasoq 1 

Unnerluutigineqartoq pisimasumi pinngitsuunerarpoq ilisimannittullu I1-ip pisimasoq eqqaa-

manngilaa. Unnerluussut naapertorlugu erserpoq, peqqarniitsumik nakuusertoqarsimasoq, ilaatigut 

unnerluutigineqartup I1-ip niaqua natermut aporteqattaarlugu, soorlu unnerluutigineqartoq niaqua-

nut annersaalluni, isimmiillunilu tutisisimalluni, kiisalu arlaleriarluni miloriuttarsimallugu, niaqua-

tigut isimmittarlugulu tutisimallugu.  

Politiinut uppernarsaasiissut najoqq. erserpoq, nakorsaq misissuinermi taliini tilluusernernik 5 cm-

isut angitigisunik takusaqarsivoq.  

I1-ip pisimasoq eqqaamanngimmagu uppernarsaasiinerullu kingorna, taamaattumik uppernarsisin-

neqanngilaq, unnerluutigineqartoq I1-imut nakuusersimasoq unnerluussummi ersersinneqartutut, 

taamaattumik unnerluutigineqartoq pisimasumi tassani pinngitsuutinneqarpoq.  

 

Pisimasut 2 aamma 3 

 

Unnerluutigineqartoq pisimasumi pinngitsuunerarpoq taamaattumillu pisimasoq ilisarisinnaanagu 

aalakoorsimagami, kisianni unnerluutigineqartup uppernarsarpaa piffimmiissimalluni.  
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Ilisimannittut I1, I4, I2-ilu assigiissumik nassuiaammata, politiinut uppernarsaasiissummut atatil-

lugu, eqqartuussisunut uppernarsisinneqarpoq, unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi inatsimmi § 

88 pisimasuni 2-mi 3.milu unioqqutissimagai, aamma unnerluussutip allassimanerani tamakkiisu-

misut.  

 

Pisimasut 4 aamma 5 

Unnerluutigineqartoq pisimasumi pinngitsuunerarpoq. Ilisimannittut I5, I7 aamma I6 assigiissumik 

nassuiaapput, unnerluutigineqartoq iperangaasimasoq, kisianni unnerluutigineqartoq saqitsaannermi 

suliaq pillugu oqaloqatigerusussimallugu, ataatassarsiuussinermi suliaagunartoq, taamaattumik X1-

p unnerluutigineqartoq apersorsimavaa, taanna kamakkaluttuinnarsimalluni, taamaammallu nipi-

tuuliorluni, taamaammat politiit pingasut allaffitik qimassimavaat susoqarnersoq takuniarlugu, tas-

sungalu atatillugu unnerluutigineqartoq eqqissisaraluarsimallugu. I6 ilaatigut nassuiaavoq, takusin-

naasimallugu, X1 toqqissisimarpasinngitsoq.  

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 37-mit erserpoq: 

......pisortat oqartussaatitaannik narrunarsaasutut eqqartuunneqassaaq kinaluunniit nakuuserluni 

imaluunniit nakuusernissamik sioorasaaraluni imaluunniit asissuilluni, oqaasipilulluni imaluunniit 

allatut ajuallaataasumik oqalulluni saassussisoq inummik... 

Taamaattumik eqqartuussisunut uppernarsisinneqarpoq, unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 37 unnerluussut najoqqutaralugu unioqqutissimagaa.  

 

Pisimasoq 5 pillugu I5 pillugu politiinut uppernarsaasiissummit erserpoq, qungasiani illuttut aappil-

lerneqarsimasoq. Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, I5-p ilupaava sakiaatigut tigusimallugu. I5 

nassuiaavoq, unnerluutigineqartumit toqqusassineqarsimalluni assammik illuttut qungatsimi sa-

neraatigut. Assinit ersermat qungasiani illuttut appillerneqartoq, taamaattumik uppernarsineqarpoq, 

unnerluutigineqartup politeeq I5 toqqusassisimagaa, taamaattumik unnerluutigineqartoq pisimasoq 

5-imi pisuutinneqarpoq aamma unnerluussummi allassimasutut.  

 

Pisimasoq 6 

Unnerluutigineqartoq I1-ilu nassuiaapput, I8 qaaqquneqarani tassanngaannaq inissiamut isersima-

soq, unnerluutigineqartorlu arlaleriarluni pukusuatigut tillualerlugu.  

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 9, imm. 2-mi erserpoq:   

......allatut ajornartumik illersuisariaqalerlutik iliuuseqarsimasunut inatsisip matuma pineqaatis-

siissutissartai atorneqassanngillat... 

  

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, I8-imit arlaleriarluni annersinneqarsimalluni, taamaammat akil-

luni tilluisimalluni.  

I1, I8-ip arlaleriarluni U tillussimagaa, tamatuma kingorna unnerluutigineqatup I8 qulit tungaannut 

amerlassusilinnik tilluarsimagaa.  

I8 nassuiaavoq, annersinneqarsimalluni ingerlaannarlu ilisimajunnaarluni, silattorsimalluni natermi 

nalanermini toqqiseriarnerit pinngitsoortinniarlugit, tamatumalu kingorna toqqineqaqqissimalluni 

ilisimajunnaaqqissutigisaminik.  

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 9, imm. 2 najoqq., eqqartuussisut nalilerpaat, unnerluutigineqartup 

allatut ajornartumik illersuisariaqalerneq qaangersimagaa, taamaattumillu unnerluutigineqartoq 

pisuutinneqarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 88-imik unioqqutitsisimasutut.  

Eqqartuussisut I8-ip nakorsamit misissorneqarsimanera tunngavigaattaaq.  

 

Pisimasoq 7 

Unnerluutigineqartoq pisimasumi pinngitsuunerarpoq, ilaatigullu nassuiaalluni, taliisigut aalajan-

geqqasimallugu, ernummatigigamiuk savimmik allernissaa imaluunniit naasulerfimmik miloqinam-

mani, taamaammat marluullutik sofamut uppillutik.  
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I1-ip pisimasoq eqqaamanngilaa, tassungalu nassuiaateqarsinnaanani, taamaattumik eqqartuussisut 

nalilerpaat, uppernarsisinneqanngitsoq, taamaattumik unnerluutigineqartoq pisimasumut pinn-

gitsuutinneqarpoq.  

 

Pisimasoq 8 

Unnerluutigineqartup nassuerutiginninneratigut nassuiaataanullu uppernarsiissutinut assigiimmik 

eqqartuussisut isumaqarput, unnerluutigineqartoq pisuusoq unnerluussummi ersertutut.  

 

Pisimasut 9 aamma 9B 

Unnerluutigineqartoq pisimasumut pinngitsuunerarpoq, eqqaamasaqannginnami.  

I9-ili nassuiaavoq, qatanngummini arnami neriartoqqareerluni ingerlalluni, atiminik taaneqarami, 

taamaammat unissimalluni. Tamatuma kingorna isimmeriarneqarpoq, kisianni eqqorneqarani 

tunumut allorsimagami. Unnerluutigineqartup aappassaannik unnerluutigineqartoq isimmeriarmagu, 

ilisimannittup nammineq unnerluutigineqartoq nallartissimavaa, uneqqullugulu. Ilisimannittoq in-

gerlaniarluni nikuimmat, unnerluutigineqartup sioorasaarsimavaa, illoqarfimmut tikittoqarpat to-

qunneqassasoq, taamaammat ilisimannittup ulluni arlalinni aninissani annilaanngatigisimavaa.  

Taanna tunuliaqutaralugu eqqartuussisut isumaqarpoq, unnerluutigineqartoq unnerluussummi allas-

simasutut pisuutinneqassasoq.  

 

Pisimasoq 10  

Unnerluutigineqartoq pisimasumi pinngitsuunerarpoq. Taamaattorli ilisimannittoq I1 nassuiaavoq, 

unnerluutigineqartumit arlaleriarluni tillutsissimalluni, siullermik perusuersartarfiup silataani aap-

passannillu iggaviup nalaani. I1-ip nassuiaataa najoqqutaralugu uppernarsaasiissutillu assigiittut, 

taassuma ataani nakorsap misissuinera kiisalu assit, eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigi-

neqartoq unnerluussummi allassimasutut pisuusoq. 

 

Pisimasoq 11 

Unnerluutigineqartup pisimasoq nassuerutigaa uppernarsaasiissutillu assigiittut, eqqartuussisut isu-

maqarput, unnerluutigineqartoq pinerluttulerimi inatsimmi § 113-imik unioqqutitsisimasutut 

pisuutinneqassasoq.  

 

12-13-14 

Unnerluutigineqartoq pisimasumi pinngitsuunerarpoq imerpallaarsimanini, ilaatigut snapsimik 

imerpallaarsimanini pissutingalugu eqqaamasaqannginnami.  

I1-ip sukumiisumik nassuiaareermat uppernarsaasiinerlu assigiittoq, pingaartumik nakorsamit 

oqaaseqaat tassannga erserluni, I1 annertuunik ajoqusersimasoq, kiisalu imaammat, politiinut up-

pernarsaasiissummit erserpoq, arlalinnik mikisunik ameraasai sigginneqartut, unnerluutigineqartoq 

pisuutinneqarpoq unnerluussummi pisimasuni 12-13-14-imilu allassimasutut.  

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisarnermi periusiuvoq pineqaatissiisarneq pinerluttulerinermi inatsimmi aalajangersakkat 

naapertorlugit arlaleriarluni nakuuserneq, pinngitsaaliilluni atoqatiginninneq aamma pisortat oqar-

tussaatitaannik narrunarsaanermi aallaavittut pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortitsinermik. 

 

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput, pineqaatissiissummik toqqaanermi pingaartumik, 

unnerluutigineqartoq, arlaleriarluni unnerluutigineqartaraluarluni/pasillerneqartaraluarluni taaman-

nak inummut navianaatilimmik pinerluuteqarnermut, assigusunik pinerluuteqartaannarsimammat, 

taamaattumik eqqartuussisut nalilerpaat pineqaatissiissut appartinneqassanngitsoq.  
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Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 146, imm. 1 najoqq. §§ 88, 

37, 113, 98 aamma § 77, imm. 1 malillugit.  

 

Unnerluutigineqartoq pisimasuni marlunni pinngitsuutinneqarmat, pineqaatissiissut ukiuni marlunni 

qaammatinilu arfineq pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermut 

appartinneqarpoq.  

 

Mitaaneq pillugu 100.000,00 koruuninik I1-mut taarsiissaaq.  

 

I8-imut I1-imullu taarsiissuteqarnissamut apeqqut pillugu taarsiissutissatut piumasaqaatit upper-

narsaasiivigineqarput, kiisalu apersuinermi ilisimannittunit erseqqissaasoqanngimmat, eqqartuussi-

sut aalajangerput taarsiissuteqarnissamut apeqqutit saqitsaannermi eqqartuussivimmut innersuun-

neqarsinnaasut.  

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu suliamut aningaasartuutit naalagaaffiup 

karsiata akilissavai. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U eqqartuunneqarpoq ukiuni marlunni qaammatinilu arfineq pingasuni Pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortillugu.  

U I1-imut 100.000,00 koruuninik mitaaneq pillugu taarsiissaaq.  

 

Suliamut aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

 

Johanne Banke Thorup 

Eqqartuussisoq 

 
 

D O M 

 

afsagt af Kujalleq Kredsret den 13. november 2020 

 

Rettens nr. 1387/2020  

Politiets nr. 5503-97431-00494-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […]1982-[…] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 21. september 2020. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af  

 

Forhold 1 
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5503-97431-00494-18 

Kriminallovens § 88 — vold 

ved den 31. oktober 2018 ca. kl. 15.00 på adressen Josefip Aqq. B […], lej. […] i Narsaq, at have 

taget fat i V1s hår og krop, hvorefter tiltalte gentagne gange bankede V1s hoved ned mod gulvet, 

ligesom tiltalte slog, sparkede og trådte hende i hovedet, imens hun lå ned, samt at have kastet rundt 

med hende hver gang hun forsøgte at rejse sig op, alt hvorved V1 pådrog sig flere skader i hovedet 

og på armene. 

 

 

Forhold 2 

 
5503-97431-00018-19 

Kriminallovens § 88 — vold 

ved den 11. januar 2019 ca. kl. 03.00 på adressen Josefip Aqq. B […] i Narsaq, at have tildelt V1 et 

slag i hovedet, alt hvorved I1 pådrog sig skader i ansigtet. 

 

Forhold 3  

 
5503-97431-00029-19 

Kriminallovens § 88 — vold 

ved i forlængelse af det i forhold 2 passerede, at have tildelt V4 ikke under tre slag i hovedet, alt 

hvorved V4 pådrog sig skader i ansigtet 

 

Forhold 4  

 
5503-97141-00002-19 

Kriminallovens § 37 — krænkelse af offentlig mvndighed 

ved den 11. januar 2019 ca. kl. 09.30 på politistation i Narsaq, Niels Bohrs Plads B […], i forbin-

delse med sin løsladelse og under fremstilling for kontorfuldmægtig X1, at have opført sig aggres-

siv og truende over for X1, idet han råbte "Imaanngilaq Kuisinnikuunngeriarama taamatut isigis-

sagimma" eller lignede -oversat til dansk som "bare fordi jeg ikke er døbt, skal du ikke kigge sådan 

på mig" eller lignede, ligesom han slog hårdt ned i X1s skrivebord, hvilket konkret for X1 kunne 

opfattes som en trussel om vold. 

 

 

Forhold  5 

 
5503-97141-00001-19 

Kriminallovens § 37 — krænkelse af offentlig myndighed 

ved i forlængelse af det i forhold 4 angivne tid og sted, under anholdelse, at have overfaldet tjene-

stegørende politiassistent V5, idet tiltalte tog halsgreb på V5, alt hvorved V5 pådrog sig rødmen på 

struben. 

 

 

Forhold 6  

 
5503-97431-00085-19 

 

Kriminallovens § 88 — vold 
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ved den 2. februar 2019 i tidsrummet mellem kl. 04.00 og 04.30 på adressen Josefip Aqq. B […], 

lej. […] i Narsaq, at have tildelt V8 adskillige slag i hovedet imens V8 lå ned på gulvet, alt hvorved 

V8 pådrog sig hævelser, blå mærker og et åbent sår i ansigtet. 

 

Forhold 7  

 
5503-97431-00607-19 

Kriminallovens § 88 — vold 

ved den 30. oktober 2019 i tidsrummet mellem kl. 08.00 og kl. 08.30, på adressen Josefip Aqqutaa 

Bnr. […],lej. […] i Narsaq, at have tildelt V1 flere slag i hovedet, samt at have fastholdt V1 i læn-

gere tid på en sofa, alt hvorved V1 pådrog sig et blåt mærke på venstre øjenbryn samt blå mærker 

på armen og hånden. 

 

 

Forhold 8  

 
5503-97703-00133-19 

Kriminallovens § 113 — tingsbeskadigelse 

ved den 26. november 2019 ca. kl. 07.15, på adressen Josefip Aqqutaa Bnr. […], lej. […] i Narsaq, 

at have sparket kraftigt på hoveddøren, hvorved døren gik i stykker og der skete skader for et 

ukendt beløb. 

 

 

Forhold 9  

 
5503-97431-00830-20 + 5503-97479-00072-20 

Kriminalloven § 88, jf. § 12 og § 98 — forsøg på vold og trussel på livet 

ved den 23. april 2020 mellem kl. 18.25 og kl. 20.00, ud for Josefip Aqqutaa Bnr. […] i Narsaq, at 

have forsøgt at sparke V9, hvilket ikke lykkes, idet V9 afværgede angrebet, hvorefter tiltalte truede 

V9, idet tiltalte udtalte følgende til V9 "Annersartikkumaarputit tikittoqarpat" og "Annersartik-

kumaarputit toqutaagimaarputi eller lignede — oversat til dansk som "når en bekendt kommer til 

byen, bliver du tæsket og "du bliver tæsket, du bliver slået ihjel", hvilket var egnet til at fremkalde 

alvorlig frygt for liv, helbred eller velfærd hos V9. 

 

Forhold 10  

 
5503-97431-00401-20 

Kriminallovens 4 88 — vold 

ved den 2. maj 2020 i tidsrummet mellem kl. 21.00 og kl. 22.00, på adressen Joseflp Aqqutaa Bnr. 

[…], lej. […] i Narsaq, at have tildelt V1 ikke under fem slag i hovedet og på kroppen, alt hvorved 

V1 pådrog sig flere blå mærker på krop og ansigt samt en overfladisk skade på overlæben. 

 

Forhold 11  

 
5503-97701-00134-20 

Kriminallovens 113 — tingsbeskadigelse 

ved den 28. juni 2020 i tidsrummet mellem kl. 11.00 og kl. 11.30 adressen Josefip Aqqutaa Bnr. 

[…] i Narsaq, at have knust to termoruder og lavet skader på dør ved brug af en sten, alt hvorved 

der skete skade for et ukendt beløb. 
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Forhold 12  

 
5503-97431-00635-20 

Kriminallovens § 88 - vold 

ved den 2. juli 2020 i tidsrummet mellem kl. 21.00 og kl. 23.20, på adressen Josefip Aqqutaa Bnr. 

[…], lej.[…] i Narsaq, at have tildelt V1 adskillige slag i ansigtet, samt flere gange at have holdt 

hende for munden og næsen, således at V1 ikke kunne trække vejret. 

 

Forhold 13  

 
5503-97351-00128-20 

Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 — voldtægt 

ved på samme sted og i umiddelbart forlængelse af det i forhold 12 passerende, at have voldtaget 

V1, idet han trak hende ind i et soveværelse og afklædt hende mod hendes vilje, hvorefter han mod 

hendes vilje, og med den i situationen underliggende trussel om yderligere vold, tiltvang sig samleje 

med hende samt forsøgte at indføre sin hånd i V1s vagina. 

 

Forhold 14 

 
5503-97431-00636-20 

Kriminallovens § 88 — vold 

ved på samme sted og i umiddelbart forlængelse af det i forhold 12 og 13 passerende, at have stuk-

ket V1 to gange med en kniv, ligesom han tildelte V1 adskillige slag i ansigtet samt flere gange at 

have holdte hende for munden og næsen således at hun ikke kunne trække vejret, alt hvorved V1 for 

det i forhold 12, 13 og 14 passerende pådrog sig flere blødninger og sår. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om anbringelse i anstalt i 3 år. 

Torterstatning til V1 fastsættes til 100.000,00kr. (forhold 12) 

Der tages forbehold for påstand om erstatning på vegne af V1 og V8 

 

T har nægtet sig skyldig i forhold 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 og 9B, 10, 12, 13 og 15, og erkendte sig 

skyldig i forhold 11.  

 

T har fremsat påstand om frifindelse i flere forhold, men hvis retten fandt tiltalte skyldig i dele af 

forholdene, sær i forhold 12-13 og 14, da var forsvarerens principale påstand højst 1 års anstaltsan-

bringelse.  

Frifindelse i tortgodtgørelse til V1 og at erstatningsspørgsmålet til V8 henvises til civilt søgsmål, da 

der er sket dokumentation af det, samt, at V8 ved forklaringen ikke var blevet spurgt.  

 

Anklagemyndigheden har på vegne af V1 og V8 taget forbehold for erstatning. Der fremgår ikke 

noget beløb.  

Sagens oplysninger 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, der har afgivet forklaring den 26. oktober 2020.  

 

Den 27. oktober 2020 afgav vidnerne V1, V2, V3, V4 og V5 forklaring.  
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Den 28. oktober 2020 afgav vidnerne V6, V7, V8 V9 og V10.  

 

Dokumenter 

Politiattest, forhold 1, bilag E-1-1, pkt. 5 fremgår:  

......Småhæmatomer i capilliet. Adskellige mindre op til 5 cm store hæmatomer på begge arme. In-

gen petekkier i sclerae... 

 

Politiattest, forhold 2, bilag E-1-1, pkt. 5 fremgår:  

......sår og hævelse venstre overlæbe. Oerarmen venstre yderside ca 4x2 cm blåmærke: underarmen 

4 st mindre blåmærker samt et på enstre håndryg. 2 små blåmærker over venstre bryst. 2små blå-

mærker på yderside højre lår ; 4 små blåmærker på venstre lår... 

 

Politiattest, forhold 3, bilag E-1-1, pkt. 5 fremgår:  

.......Blåmærk på ca 5 kr stor lige venstre fra midtlinjen frontal på panden. Blåmærker er allerede i 

regress. Ingen yderligere skader synlige... 

 

Politiattest, forhold 5, bilag E-1-1, pkt. fremgår fremgår:  

......rødme på begge side af struben... 

 

Politiattest, forhold 6, bilag E-1-1, pkt. 5:  

.......hævelse og blåmærker svarende til begge øjenregion (både øjenlåg), øjenbrun samt under 

begge øjne). Åbent sår venstre øjebrun. venstre øjenhvid med blødning.  

Hævelser begge kinder , venstre > højre.  

Næse er hævet over næsebro, muligvis brækket.  

Tænder intakt... 

 

Politiattest, forhold 7, bilag D-2-1, pkt. 5:  

......midt hø overarm: 6 x 1 cm blåmørke; 5 x 1 cm blåmærke 4 x 1 cm blåmærke 

midt hø underarm; blåmærker 1 x 1 cm x 3 beliggen sammen 

Venstre overarm ligeunder skulder: 4 x 2 cm blåmærke lige over venstre albue: 1 x 1 cm blåmærke 

Venstre håndled inderside: 2 x 3 cm blåmærke 

Ved højre mundvig overfladisk blåmærke på 2cm x 3mm 

Let hævelse ved venstre øjebrun... 

 

Politiattest, forhold 10, bilag D-2-1, pkt. 5:  

......adskillige blåmærker på højre overarm og 2 styks ca 2 kr stor på venstre overarm.  

blåmærker på begge ben , nogle af ældre dato . de fleste friske, især på højre underben en hånd-

flade stor blåmærke.  

blåmærke på højre kinde. Næsebro står lidt skæv angiver smerter men tidligere brækket 2 gange 

overlæben er på højre inderside overfladisk flækket... 

 

Fotomappe, forhold 11, bilag D-1-1 - hvor der ud fra fotos ses ødelagt vinde og dør og en stor sten. 

 

Politiattest for V1, forhold 12-13 og 14, bilag D-1-1, pkt. 5:  

1. Blødning over ve. kindben 

2. Langsgående sår på overlæben 

3. Fortil på halsen: højre: vævsblødning 2x3 cm. 2 parallelle rifter til venstre 

4. Stribeformede tværgående vævsblødninger i nakken (4-8 cm) 

5. Overfladiske sår på begge skulderåg 

6. Ve.skulder fortil: vævsblødning 5x2 cm.  



 27 

7. Ve. overarm: mindre hæmatomer fortil. Indvendigt på ve. overarm ses en større, halvmåneformet 

vævsblødning, 15x3 cm.  

8.Flere mindre blødninger på hø. underben.  

9.Ve lår yderside, blødning 6x3 cm 

10.Hø. flanke fortil, mindre sår, som pt. siger hidrører fra kniv 

11. Kønsdele: Ingen læsioner af ydre skamlæber. Ved skedeåbningen ses en del mindre slimhinde-

bristninger, uden tegn til blødning.  

12. Der er ikke set tegn til punktformede blødninger i hver øjne eller andetsteds i ansigtsregionen. 

 

Politiattest for T, forhold 12-1314, bilag D-2-1, pkt. 5: 

......Venstre sidigt blåt øje billed 4 

Rød stribe på højre skulder 4 cm x 3 mm billed 3 

højre underarm blodudtrædning 7 cm x 2 cm billed 2 og 8 

Bidsår venstre hånds 4 finger ved fjerneste fingerled 2 cm på hver side fingeren billede 7& 6 & 5 

Venstre lår på indersiden en blodudtrædning på6 x 4 cm billed 1... 

 

Af den vejledende mentalundersøgelse af tiltalte, modtaget hos Narsaq Politi den 30. juli 2020, side 

2 under sammenfatning fremgår:  

......38 årig mand der er sigtet for flere tilfælde af forbrydelser.Ved dagens undersøgelse fremkom-

mer der intet,der kan være til hindring for afsoning af den strtaf,som domstolen evt. måtte finde 

passende... 

 

Af personundersøgelse fra Kriminalforsorgen i Grønland, dateret den 11. august 2020, sidste side 

under resume og konklusion fremgår:  

......Det drejer sig om 38-årig mand, som er arbejdsløs og har ikke eget bolig.  

Sigtede har 3 børn som han betaler børnebidrag til.  

Sigtede har ikke en faguddannese, efter har færdig gjort sit GU.  

Sigtede er indskrevet til Ini boligselskab, og han skulle ellers få bolig, da han blev tilbageholdt.  

Sigtede er fysisk og psykisk und og rask og får ikke piller af nogen art.  

Sigtede drikker bajer sjældent. Når han drikker kan han drikke 3-4 bajer.  

Sigtede ryger hash i alle dagene, hvis nogen tilbyder ham dette. Han kan ryge hverdag hvis han bli-

ver inviteret.  

Sigtede har gæld til børnebidrag omkring 190,000,00 kr. og gæld til studielån 5-6,000,00 kr.  

Hvis retten finder sigtede skyldig, anbefales en anden dom end tilsynsdom, da sigtede ikke vurderes 

at have forsorgsbehov på grund af sagens alvorligt karakter... 

 

Personlige oplysninger 

T er tidligere foranstaltet, senest ved en bødevedtagelse i Kujalleq Kredsret den 15. august 2018 for 

vold.  

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at hans mor er død, men at faderen levede og boede i 

Narsaq. Tiltalte har tre børn, men hvert barn har deres egen mor. Den ældste bor i Narsaq, og den 

mellemste boede i Nuuk, og den mindste som tiltalte har sammen med V1 er anbragt udenfor hjem-

met, og som nu bor i Qaqortoq.  

Tiltalte oplyste ligeledes, at der nok var et fjerde barn, men at det endnu ikke var afgjort.  

Tiltalte forklarede adspurgt at han ikke havde noget arbejde inden sin anholdelse. Tiltalte får social 

hjælp i form af 680,00 kr. hver 14. dag. Adspurgt hvor han havde råd til at drikke spiritus og ryge 

hash, svarede tiltalte dertil, at han både drak og røg hash fra andre.  

Adspurgt oplyste tiltalte, at han ellers havde et kæresteforhold til V1, men mente ikke det var et 

sundt forhold de havde, hvorfor han ikke anså dem for kærester i dag.  

I fremtiden ønsker tiltalte at, uddanne sig som journalist.  
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Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

 

Forhold 1 

Tiltalte har nægtet forholdet og vidnet V1 kan ikke huske forholdet. Ifølge anklageskriftet fremgår, 

at der er sket grov vold, blandt andet at tiltalte gentagen gange bankede V1 hoved mod gulvet, lige-

som tiltalte slog, sparkede og trådte hende i hovedet, samt at have kastet hende rundt flere gange, 

sparkede og trådte hende i hovedet.  

Jf. politiattesten fremgår, at lægen ved undersøgelsen har fundet 5 cm store hæmatomer (blå mær-

ker) i armene.  

Da V1 ikke husker forholdet og efter dokumentationen, finder det derfor ikke bevist, at tiltalte har 

begået vold mod V1 i det omfang som det fremgår i anklageskriftet, hvorfor tiltalte frifindes for det 

forhold.  

 

Forhold 2 og 3 

 

Tiltalte har nægtet forholdet og har derfor ikke kunnet genkende forholdet, idet han havde været be-

ruset, men tiltalte bekræftede at have været på stedet.  

Efter vidnerne V1, V4, V2 samstemmende forklaringer, sammenholdt med politiattesterne, er det 

bevist for retten, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 88 i forhold 2 og 3, og som det fremgår i 

sin helhed i anklageskriftet.  

 

Forhold 4 og 5 

Tiltalte har nægtet forholdet. Vidnerne V5, V7 og V6 har samstemmende forklaret, at tiltalte blev 

løsladt, men at de ville snakke med tiltalte i forbindelse med en sag, vistnok en faderskabssag, hvor-

for X1 havde udspurgt tiltalte, der blev mere og mere vred, og derfor var blevet højtrystet, hvorfor 

de tre politibetjente havde forladt deres kontor for at se hvad der skete, og havde i samme forbin-

delse forsøgt at berolige tiltalte. V6 forklarede blandt andet, at han kunne se, at X1 så utryg ud.  

Jf, kriminallovens § 37 fremgår: 

......for krænkelse af offentlig myndighed, dømmes den som med vold eller trussel om vold, hån eller 

skældsord eller anden fornærmelig udtale overfalder nogen... 

Det findes derfor bevist overfor retten, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 37 jævnfør anklage-

skriftet.  

 

Vedrørende forhold 5 fremgår af politiattesten V5, der er rødme på begge sider af halsen. Tiltalte 

har forklaret, at han tog fat i V5s skjorte på brystet. V5 har forklaret, at han blev taget med halsgreb 

af tiltalte med en hånd på begge sider af halsen. Da det fremgår af billederne at rødmen er på begge 

sider af halsen, finder det for bevist, at tiltalte har taget halsgreb på politibetjent V5 hvorfor tiltalte 

kendes skyldig for forhold 5 og som det fremgår i anklageskriftet.  

 

Forhold 6 

Både tiltalte og V1 har forklaret, at V8 uden at være inviteret pludselig var kommet ind i lejlighe-

den, og påbegyndt at tildele tiltalte flere knytnæveslag i hans nakke.  

Af kriminallovens § 9, stk. 2 fremgår:   

......overskrider nogen grænserne for lovligt nødværge finder denne lovs foranstaltninger ikke an-

vendelse... 

  

Tiltalte har forklaret, at han blev slået af V8 flere gange, hvorfor han havde slået tilbage med et 

knytnæveslag.  

V1 har forklaret, at V8 slog T flere gange med knytnæveslag, hvorefter tiltalte slog V8 med op til 

10 knytnæveslag.  
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V8 har forklaret, at han blev slået og fik straks et blackout, og kom til sig selv ved at han at han af-

værgede slagene medens han lå på gulvet, og at han derefter fik et slag mere, og fik endnu et black-

out.  

Ifølge kriminallovens § 9, stk. 2, vurderer retten, at tiltalte har overskredet for lovligt nødværgede, 

hvorfor tiltalte kendes skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88.  

Retten har ligeledes lagt lægeundersøgelsen af V8 til grund.  

 

Forhold 7 

Tiltalte har nægtet forholdet, og blandt andet har forklaret, at han fastholdt hendes arme, da han var 

bange for at hun ville hente en kniv eller kaste potteplanten efter ham, hvorfor de begge faldt om på 

sofaen.  

V1 kan ikke huske forholdet, og kan ikke afgive nogen forklaring om det, hvorfor retten vurderer, at 

det ikke findes bevist, hvorfor tiltalte frifindes for forholdet.  

 

Forhold 8 

Efter tiltaltes erkendelse og forklaring sammenholdt med dokumentationen finder retten, at tiltalte 

skal kendes skyldig sådan som det fremgår i anklageskriftet.  

 

Forhold 9 og 9B 

Tiltalte har nægtet forholdet, da han ikke husker noget.  

V9 har dog forklaret, at han havde været på vej efter en middag hos sin søster, da nogen kaldte ham 

ved navn, hvorfor han stoppede op. Herefter blev han forsøgt sparket, men at han ikke blev ramt da 

han trådte bagud. Da tiltalte for anden gang havde forsøgt at sparke tiltalte, havde vidnet selv lagt 

tiltalte med, og bedt ham stoppe. Da vidnet rejser for at gå, havde tiltalte truet ham med, at han ville 

blive slået ihjel når nogen kom til byen, hvorfor vidnet havde været bange for at gå ud i flere dage.  

På den baggrund finder retten, at tiltalte skal kendes skyldig sådan som det fremgår i anklageskrif-

tet.  

 

Forhold 10  

Tiltalte har nægtet forholdet. Dog har vidnet V1 forklaret, at hun blev slået af tiltalte med flere 

knytnæveslag ude ved siden af toilettet første gang og anden gang i køkkenområdet. Jævnfør V1 

forklaring sammenholdt med dokumentationen, herunder lægelig undersøgelse samt fotos, finder 

retten derfor tiltalte skyldig sådan som det fremgår i anklageskriftet. 

 

Forhold 11 

Tiltalte har erkendt forholdet og sammenholdt med dokumentationen, finder retten, at tiltalte skal 

skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 113.  

 

12-13-14 

Tiltalte har nægtet forholdet i det han ikke husker noget på grund af at han havde fået for meget at 

drikke ved blandt andet at have drukket for meget snaps.  

Efter V1 detaljerede forklaring samenholdt med dokumentationen, især lægeudtalelserne hvor det 

fremgår at, der er sket omfattende skader på V1 samt det forhold, at det fremgår i politiattesten, at 

der fandtes en del mindre slimhindebristninger, findes tiltalte skyldig sådan om det fremgår i ankla-

geskriftets forhold 12-13-14.  

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse og kendt skyldig for vold i flere om-

gange, voldtægt og krænkelse af offentlig myndighed som udgangspunkt som ubetinget anstaltsan-

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

trods flere gange at være tiltalte/sigtet for samme personfarlig kriminalitet, vedblevet at begå lig-

nende kriminalitet, hvorfor retten ikke skønner, at foranstaltningen skal nedsættes.  

 

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 146, stk. 1 jf. §§ 88, 37, 113, 98 og § 77, stk. 1.  

 

Da tiltalte frifundet i to forhold, nedsættes foranstaltningen med anstaltsanbringelse i 2 år og 8 må-

neder.  

 

Tort erstatning til V1 på 100.000,00 kr.  

 

Vedr. Erstatningsspørgsmålet til V8 og V1 er der sket dokumentation om erstatningskrav, samt at 

der til afhøringerne ikke blev afklaret med vidnerne, besluttede retten, at erstatningsspørgsmålene 

kan henvises til civilt søgsmål.  

 

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

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes anbringelse i Anstalt for Domfældte i 2 år og 8 måneder.  

T skal til V1 betale 100.000,00 kr. i tortgodtgørelse.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Johanne Banke Thorup 

Kredsdommer 

 

 

 


