
Den 5. juli 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen. 

dommerfuldmægtig Jakob Julskjær behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 183/2017 

Politiets nr. 5505-97377-00012-16 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

U/T 

cpr-nummer […]1968 

 

 

[…] 

 

 

Grønlandsk: 

U kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq, eqqaamanagu pinerliivik oqaatigineqartoq ullorlu taanna. 

 

Angajua Ippiarsummiippoq. Pulaaraangamiuk immiaarartoqartigiittarput. Nalinnginnaavoq 10-15 

immiaaqqat imertaraat. 

 

Ulloq taanna immaqa imerpai immiaaqqat 10-15-it. Tassani najugalinni ilisarisimasai 

amerlavallaanngillat. 

Ilaannikkut nivissanik eqitaaralunilu kuniuisarpoq. Kisianni Ippiarsummi qatanngutiminut 

pulaaraangami taamaaliorneq ajorpoq. 

Tassani immaqa niviarsiaq ataaseq kisiat nalunngilaa. 

 

Sulisut ilaannit oqarfigineqarnikuunngilaq. Arnamit oqarfigineqarnikuunngilaq. Soorlumi 

susoqarsimanngisaannartoq. 

 

U-p nassuiaatini taamaannerarlugit akuerivai.   

 

I1 televideokkut Tasiilamiit peqataavoq. Ilisimannittoq ilisimatinneqarpoq ilisimannittutut 

nassuiaasussaatitaanermik aamma ilisimannittutut pisussaaffimminik. 

 

I1 kalaallisut nassuiaavoq Ippiarsummi suliunnaarnikuulluni. 1. august 2016 uninnikuuvoq. 

  

Pisimasup ilaa eqqaamalluarpaa. Tamaajunngitsorli, tassami qangali pisimavoq. 

 

Ulloq taanna sulivoq. Najugaqartumik sinde-liiniarluni Tassanngaannaq takulerpaa ”X1-p 

qatanngutaata U”ip P eqitaaraa. P pulaakulaartuuvoq, pingaartumik X1 qaammammusisimatillugu. 

Imeqatigiittarput hashimillu pujortartarlutik. 

 

P […] najugaqarpoq innarluutiliugami. 



  

Marluullutik nikorfappoq angutillu arnaq sakkortuumik eqitaartpaa qungasiatigullu kunissorlugu. 

Killisiuinermeersumik issuaaffigineqarluni, nassuiaavoq angutip arnaq nuluisigut attuuasimagaa. 

 

Arnannguup tamanna qisuariarfiginngilaa.    

 

Tamanna pissusissamisuunngilluinnarpoq ineriartornermigut akornuteqarpoq eqqarsartaatsimigullu 

2-3 ukiulittut pissuseqarluni. 

 

Nammineq U oqarfigivaa taamaalioqqunangu, ingerlallunilu. Kingornalu U takoqqinngilaa. 

 

Takusaqanngilaq kina taamaaliornissamut aallartittuunersoq. P inuppalaartorujussuuvoq 

inussiarnersuulluni attaveqarniartuullunilu, ilimaginngilaali P taamaaliornissamut siulluni qanoq 

iliuuseqarsinnaanera. 

 

I1 nassuiaatini taamaannerarlugu akuerivaa. 

 

Unnerluutigineqartoq ilassutitut nassuiaavoq, eqqaamallugu piffissap ilaani fjernsynertarfimmut 

iserluni. P-p ornippaani qarlinilu peerlugit. Sulisut P ineeraannukaappaat. Tamatuma takutippaa 

qanoq pissuseqarnera. Aperiuaannarpaani kinaanerminik. Aamma aperinikuuvoq 

peerariissanerlutik. Asannittorujussuarmik pissuseqarpoq. 

 

U-p inuttut atukkani nassuiaatigivai. 

 

[…] 
 

T forklarede på grønlandsk blandt andet, at han ikke kan huske, om han var på det angivne 

gerningssted den pågældende dato. 

 

Hans storebror bor på […]. Når han besøger sin bror, han drikker de øl sammen. De drikker typisk 

10-15 øl. 

 

Han har den pågældende dag måske drukket 10-15 øl. Han kender ikke så mange, der bor der. 

 

Han krammer og kysser sommetider piger. Men ikke når han på besøg hos sin bror på […].  Han 

kender måske en pige der. 

 

Der har ikke været noget personale, der sagde noget til ham. Der er ikke nogen pige, som har sagt 

noget til ham. Det er som om, der aldrig er sket noget. 

 

[…] 

 

V1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at hun ikke længere arbejder på […]. Hun stoppede den 

1. august 2016. 

 

Hun kan godt huske noget af episoden. Dog ikke det hele, da der er længe siden. 

 



Hun var på arbejde den pågældende dag. Hun skulle til at lægge en sonde hos en beboer. Hun så 

lige pludselig, at ”T bror til X1” krammede F. T kom tit på besøg, særligt når X1 fik månedsløn. De 

drak og røg hash. 

 

F bor på […], fordi hun er handicappet. 

 

De stod begge op og han krammede hende hårdt og kyssede hende på halsen. Forholdt 

afhøringsrapporten, forklarede hun, at han rørte hendes baller. 

 

F reagerede ikke på det. 

Det var upassende fordi hun er meget udviklingshæmmet og mentalt som en 2-3-årig 

 

Hun sagde til T, at han ikke skulle gøre det, hvorefter hun gik. Hun så ikke T efterfølgende. 

 

Hun så ikke, hvem der tog initiativet. F er meget social og venlig og kontaktsøgende, men hun 

regner ikke med, at F kunne finde på at tage initiativ til den slags. 

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede supplerende, at han kan huske, at han ved en lejlighed gik ind på fjernsynsstuen. 

F kom hen til ham, og tog sine bukser af. Personalet tog hende ind på sit værelse. Det viser, hvordan 

hendes adfærd var. Hun spurgte altid, hvem er du til ham. Hun har også spurgt ham om de skal være 

kærester. Hun er meget kærlig.  

T afgav forklaring om sine personlige forhold. 

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 10:40 

 

 

Jakob Julskjær 

dommerfuldmægtig 

 


