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Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput.
Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 26. juni 2018.
U makkuninnga unioqqutisinermut unnerluutigineqarpoq:
Pinerluttulerinermik inatsimmi § 96, nr. 1 – angerlarsimaffimmik eqqissiviilliortitsineq
aammalu § 77, imm. 1, nr. 2 – akiuuteriarsinnaanngitsumik atoqateqarneq
2. juni 2018 nal. 5:25-p missaani, peqquneqarani Nuussuarmi […]-imi matukkut
parnaarsimanngitsukkut iserluni, kingorna sinittarfimmut iserluni I1-p sinittup eqqaanut
nallarami, I1 akiuuteriarsinnaasimanngitsoq, kingorna I1-p iviangii utsuilu sakkortuumik
tigugamigit aammalu inissani usuni tissaqqasoq I1-p utsuinut mangullugit tassanilu
atoqatigiinnertut ittunik aalaffigaa aammalu kingornatigut nujai niaqualu usummi tissaqqasup
tungaanut nusuppai, tassani I1 iterpoq aneqqullugulu.

Piumasaqaatit
Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarput qaammatini arfineq pingasuni
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsineq.
Unnerluussisussaatitaasut I1 sinnerlugu mitagaasimaneq pillugu 60.000 koruuninik
taarsiisoqarnissaanik piumasaqaateqarput.
U pisuunnginnerarpoq piumasaqaateqarlunilu pinngitsuutitaanissamik, tulliullugu
unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataaniit sivikinnerusumik pineqaatissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiittussanngortitsineq utaqqisitaq.
U-p taarsiissuteqarnissamut pisussaaffeqarneq isumaqataaffiginngilaa, piumasaqaatilli
annertussusaa akuersaarlugu.

Suliap paasissutissartai
Nassuiaatit
Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittutut I1, I2 aamma I3 nassuiaateqarput.
Unnerluutigineqartoq, U, nassuiaavoq, ulloq 2. juni unnukkut illoqarfimmiissimalluni.Suleqatimi
ilai, X1, X2 aamma X3 […] aasimavai. Taava X4-mut qummukarsimapput fiisterlutillu. Nal. 6
sioqqutilaarlugu arfinilinnik immiaararsisimavoq, taakku X4-mi imersimavai. Taamaanngippat
colamik imerpoq. Imigassamik aalakoornartortalimmik allamik X4-mi iminngilaq. Nal. 01.00-01.30
X4-p inaaniit ingerlapput illoqarfiliarlutillu, […] tassanilu imerniartarfiit allat illumi
ataatsimoortuuni ittut. Arlalinnik immiaarartorpoq allallu imigassat, taamaalilluni
imigassartorsimavoq qulit missaani. Aalakoorpoq, kisianni uppikattarnani. Isumaqarpoq, […]. X5
aamma X3 immiaaqqanik arlalinnik X5-mi ilisisussaapput, taamaattumik allat ingerlaqatigivai.
Illoqarfimmi X6 naapippaa piffissallu sinnera ilagivaa. Imaassinnaavoq I1 illoqarfimmi
naapissimagaa. Illoqarfik matummat, angerlartussaavoq, ataataa aqaguani aallartussaammat.
Nunatta atuakkanik atorniartarfianut ingerlavoq aqqusinikkullu ingerlaannarluni […]
ingerlaqqillunilu […], tassani taxa-nik pissarsiniarluni. Taxa-nik atorneqanngitsunik pissarsinik
ajornarsimavoq. Aqqusinermi taxa-nik pissarsivoq. […] ingerlanneqarpoq. Taxa-ni kisimiippoq.
Allanik oqaluussaqanngilaq. Taanna taxa-nut akiliisimanermut uppernarsaat, politiinut
tunniunnikuusani, taannaavoq taxa-nut akiliigami pisimasani. Eqqaamaqqissaanngilaa, sumi
niutinnerluni, kisianni […] eqqaani. Silarluppoq, taamaattumik isumaqarpoq, taxa-niit niugami
ingerlaannaq iserluni. Isumaqanngilaq, cigaretsimik pujortarluni. Piffissaq taanna, matuersaammi
nalunaarsorsimasoq, elevatorimik qummukarnermut tunngatillugu naapertuutinngitsoq.
Taxat qimanneraniit, I1-p atoqatiginerata tungaanut, eqqaamasaqanngiivippoq. Eqqaamavaa,
qulliusoq aamma paarlakaajaallutik, tamaalillunilu qaavaniilluni. Taava takuaa, kiinaata isikkua
allanngortoq. I1-p uneqqusimavaa, namminerlu unippoq siniffiullu saneraanut ingilluni.
Aneqqummani, atisalersorpoq ingerlallunilu. I1-p ikiorsimavaa atisaasa ujarnerani. Tamatuma
kingorna I1-p aperisimavaa: ”Qanormaanna, ateqarpit? ”, atinilu I1-mut taasimavaa aamma
najugaqarfini. Aamma apeqqutigivaa, sulerisarnersoq, taanna aamma akissuteqarfigaa.
Atisalersoreerami, nammineq iniminut qummukarpoq siniffimmullu innarluni. Nammineq
isumaqarpoq, inissiamut matu ikersisimasimasoq. Elevatorerluni qummukarpoq, kisianni
eqqaamalluanngilaa, matu ammanersoq. Ataataa sivisuumik ataavartumik nappaateqarpoq,
taamaattumik sinitsillugu itersarusunneq ajorpaa. Qanoq ililluni I1-mut attaveqarsimanerluni,
eqqaamasaqarfiginngilaa.
Saqqummiussiffigineqarluni inatsit tunngaviusoq naapertorlugu killisuinermit nassuiaataanit,
ilanngussaq G-2, qup. 2, 6. naqqani – titarnertaap kingulliup aappaani, uppernarsarpaa, inatsit
tunngaviusoq naapertorlugu killisiunermi taamatut nassuiaasimalluni, aamma ullumikkut, taamatut
eqqaamavaa. Siornatigut I1 pissutsimigut allaanerunersoq, eqqaamanngilaa.
[…] inissiamut nutserpoq ulloq 31. maj 2018-imi. Tassani ullualuinnannguit najugaqarsimavoq.
Eqqaamiumi arlaat oqaloqatiginagillu naapissimanngilai. Nutserluni ulapissimavoq, ataatalu
tikeraarluni. Ataataa marlunngornerup siuliani takussimavoq. Taxarluni apuukkaanni,
amerlanertigut illup silataani biilit uninngasarfiani niutinneqartarput.
Ulloq taanna qernertunik qarleqarpoq, qorsorpaluttoq, ilulleqarpoq qaamasoq jakkerlu tungujortoq
taartoq. Politiit takkummata, nalavoq sinillunilu. Taamaallaat ikiaquteqarpoq. Paasissutissanik

qularnaarinissaq pillugu attallaaneqarpoq, aaqatit aamma isigai. Atisat, unnukkut atorsimasai,
qularnaarneqanngillat, ikiaqutai eqqaassanngikkaanni. Pigisami ilaanik tigusinissaminut
akuerineqarpoq, taakkua politiit poortorpaat. Qarlini tujuuluararlu alla kiisalu jakkini aamma
kamippani unnuk sioqqullugu atorsimasani tiguai.
Fiisternerup aallartinnerani cigaretsimik pujortarpoq. Unnukkut taamaallaat sunoorsitorpoq. Princet pakkit marluk qulinik imallit pigivai. Aappaa kisimi ammavoq, aqaguanilu arfineq pingasunik
sinneqarput. Isumaqarpoq, cigaretsimik ataatsimik pujortaqqissimassalluni, qangaanersorli
eqqaamanngilaa.
I1 aalakoorpoq, angut atoqatigigamiuk. I1 aperivoq: ”Qanormaanna, ateqartutit?” kalaallisut. Imatut
nipeqarluni, soorlu tassa angut nammineq siusinnerusukkut ilisaritissimasoq.
Siusinnerusukkut eqqaamasaaruttarnikuuvoq, tassa imigassanik qulinik imersimagaangami.
Siusinnerusukkut arlaleriarluni arnanik illoqarfimmi naapitaqartarnikuuvoq angerlaqatigisarlugillu.
Angerlarami, siniffimmut innarpoq. Aatsaat iterpoq, politiit takkummata. Killisiuinermi siullermi,
atisat suut atorsimanerlugit, politiinut oqaluttuarivai.
Saqqummiussiffigineqarluni ilanngussaq C-1-1, qup. 3, imm. 5., nassuiaavoq, killisiorneqarami
politiinut massakkut nassuiaanermisut nassuiaassimalluni.
Saqqummiussiffigineqarluni ilanngussaq G-2, qup. 3, imm. 5., nassuiaavoq, I1-p aperisimagaani,
massakkutut nassuiaanermisut.
Ilisimannittoq I1 nassuiaavoq, suleqatinilu I2 isumaqatigiissimallutik arfininngornermi
illoqarfiliarniarlutik, kisianni I2 sapaammi apertortittumukartussaasimagami, taamaattumillu
tallimanngornermi illoqarfiliarusunnerusimalluni. Suliffimminni ulapissimapput. I2
pikkorissarsimavoq aperalunilu, paarlaallugu tallimanngornermi nuannisaassannginnerlutik. I2-p
attavigisimavaa unnukkut 10-i missaani, sineqqaalaarusussimagamik. Kaffiliorpoq puuiaasarlu viini
ammarlugu. I2 takkuppoq 11.30 - 12-p missaani. Issiapput nuannisaarlutik oqaluuterujoorput
viinilu aappaluttoq imerlugu. I2-p viini aappaluttoq puuiaasaq nassarpaa. Ilisimannittup viini
aappaluttoq immiartorfiit marluk imerpai. Illoqarfimmut ilaanissani eqiagisimavaa, kisianni I2
taamaaliorusulluni, asannilersooqqammeramimi, taava ilaarusulersimavoq.
Sianerlutik taxarsiorput. Nal. 2-t qaangernikuuvaa. Illoqarfiliarput taxarlutik […] iserput 2.30-p
missaani. Baarip eqqaani nikorfapput drinksinillu inniminniillutik. Marlunnik immiaaqqanik
aamma shotsit marluk pivai, I2-p aamma arlaanik pitsippaa. Qitipput, shotsinik imerput inuillu allat
oqaloqatigisarlugit. Arlaanik maluginiagaqanngilaq. Nammineq qasulaartorujussuuvoq
ikinngutinilu ingiaqatigerusuinnarlugu. […] nal. 3 matummat, qulleq ikinneqarpoq. I2-p angutaataa
matunissaq 10 minutsit sioqqullugit iserpoq. Matulerisup takkunnissaata oqarnissaatalu
aneqqusilluni tungaanut suli nikorfapput, imilaarlutillu. Tassani nalunaaqutaq 3.15-ip
missaaniippoq. Anipput, qaammariartulersimavorlu. Taxarsarsiorput aqqusinikkullu Hotel Hans
Egede tungaanut ingerlapput, taxat inissittarfiannut. Inuit amerlapput. Pissiffiup isaariaanut
ingerlapput. I3 taxasarsiorluni sianerpoq. Oqariataarpoq, ”arnaq aggerpoq”, taavalu aqquserngup
illuatungaanukassasut. Nal. 3.30-p imaluunniit 3.45-p missaaniippoq. Taxat kinguninngua
takkupput. Paasivaa, taanna I3-p qatanngutigigaa. Qummut biilerput Qinngorput tungaanut
angerlarsimaffimmi tungaanut. Taxa isaarissap tungaanut tunuporsorpoq, niuppullu. Ilani utaqqivai.

I2 sanimukattalaaqaat. Ilisimannittup ammaappai majuartarfikkullu majuarput. Inunnik allanik
takusaqanngillat. Nammineq matumi nr. […] eqqaani avissaarput, I2 aamma I3 qummukarput nr.
[…]. Matumut matuersaateqarpoq brikkimik taannalu matuersaat brikki nassarpaa. Brikkimik
ammarniarpaa, qorsunngornissaata tungaanut, matulu ammarlugu. Matuersaaserfiit systemia
allanngortinnikuuaat, qorsunngoraangat matu ammartussanngorlugu, taava kingorna matu
aappaluttunngortinneqassaaq, paarnaarniarlugu. Isumaqarsimavoq matu nammineerluni
paarnaassasoq, kisianni taamatut ilisimanngilaq. Taamaalilluni brikki qaammat ataaseq kukkusumik
atorsimavaa. Iserpoq støvlini jakkinilu peerpai taskinilu ilillugu. Inimut iserpoq takullugulu viini
aappaluttoq suli sinneqartoq errugassarpassuillu. Perusuersarfimmukarpoq tampongilu taarserlugu,
kigutigissarpoq, sinittarfimmullu iserluni atisaariarlunilu siniffimmut innarpoq.
Eqqaamasaa, tulliusoq tassaavoq, malugalugu arlaat tunuminut nallartoq attuaallugulu aallartittoq.
Isumaqarsimavoq sinnattorluni. Taava sakkortusiartorpoq. Nujaasigut tiguaa timaalu attuaallugu.
Isumaqarsimavoq, sinnattorluni. Kinaanersoq, takuniarsarigaluarpaa. Sakkortusiartuinnarpoq.
Angutip inussani marluk usunilu I1-p utsuinut manguppai. Sannerluni nalavoq. Usuni I1-p utsuinut
mangukkamiuk, atoqatiginnittutut aalaariaaseqarpoq 5 – 6-riarluni.
Timaatigut sakkortuumik tiguaa, nujaasigut tigummiitigalugu. Kiasiatigut tigusimavaa.
Sanneqqalluni nalavoq, pallopajaarluni. Taava sakkortusigaluttuinnarsimavoq. Qaqivoq ajallugulu
niaqualu pinngitsaalillugu usuminut pisillugu, tassa angut nalalluni. Nalunngilaa, I1-mut
miloqqusoq. Taava nalujunnaarpaa, sinnattuunngitsoq. Assani angutip naavanut niuisalu akornganut
pisippai tunuarterlunilu. Nammineq eqqarsarpoq: Kinaana?, silammullu arpalluni aninissani
eqqarsaatigaa. Annilaangassutigaa, ajornerulersinnaanera. Itisummik anersaartorniarsarivoq
eqqissisimaniaannarlunilu. Eqqarsarpoq, ajornerulissasoq, arpassagaluaruni, aamma eqqarsarpoq,
angut matumut matuersaateqarsimasoq. Naak annilaangagaluarluni, uninngaannarnissani toqqarpaa.
Itisuumik anersaarpoq angullu isigalugu. Takuaa, kisianni ilisarinngilaa. Aperivaa: ”Kinaavit,
aamma qanoq ilillutit iseravit?” Angut oqarpoq: ”Qanoq isumaqarpit? Fiistertuni
nangikkiarfimmiippugut taxarluta angerlaqatigiippugut”. I1-p oqarpoq naamik, aamma oqarpoq
fiistertuni nangikkiarfimmiissimanatik. I1 apereqqippoq, kinaanera pillugu, angutillu atini
oqaatigaa. I1 oqarnikuunngilaq: ”Qanormaannaa ateqartutit?”
Angut akivoq, U-mik ateqarnerarluni, aamma niaqqumini ateq arlaleriarluni utertarpaa. I1-p
aperivaa, ulluinnarni sulerisuunersoq, angullu oqarpoq, […]. I1-p oqarfigivaa, isumaqarluni
massakkut angut ingerlassasoq. Angutip isigivaa oqarlunilu okay. Taava siniffimmiit makippoq
atisanilu ujalerlugit. Angut kalaallisut aperivoq: ”Naak atisakka?” I1-p tusaasinnaavaa, Kalaallit
Nunaata kujataaninngaanneersoq. Angut aperivoq, atisani sumiinnersut pillugit. I1 qinerlerpoq
takullugulu, tampongini natermiittoq. Ikiaqutai natermiittut takuai, angullu oqarpoq,
ikiaqutaannaasimalluni. Angutip ativai, I1-llu angut aniartornerani malippaa. Malippaa takullugulu,
kamippalersorlersoq. I1-p aperivaa, sumi najugaqarnersoq, oqarporlu […]-talimmik. Angutip
eqqaamannginnamiuk, nooqqammersimagami. I1 isumaliorsimavoq, eqqumiigalugu,
ikiaqutaannaanera kamippaalu. Angut anereermat matu paarnaarpaa sajulerlunilu. Inimut iserpoq
mobilinilu nerrivimmiittoq takullugu. Tiguaa politiinullu sianerniarluni, normuli eqqaamanagu,
naak amerlasooriarluni sianertarnikuulluni. Normut assingiinngitsut 3-t misilippai. Assorujussuaq
sajuppoq. Itisuumik anersaarpoq politiillu normuat eqqaallugu attaveqalerlunilu. Arnaq oqaluussaa
oqarpoq, I1 uffassanngitsoq. Utaqqivoq, politiit takkunnissaasa tungaanut. Imaalluarsinnaavoq, nal.
5.26, politiinut sianersimalluni, taakkua takkupput 20 minutsit missaani qaangiummata.
Angut aamma oqarpoq, I1 illoqarfimmi takusimallugu.

Angerlarami, viinip puuiaasap aappaa nungussimasoq, Tassaavoq I2-p puuiaasaataa.
Illu quleriit aappaaniit pingajuannut isigisinnaanngilaq.
Saqqummiussiffigineqarluni nassuiaatiminit, ilanngussaq D-1-2, qup. 7, nassuiaasimavoq,
kalaallisut angut aperisimallugu, aamma angut kalaallisut akisimavoq.
Nalunaarutiginninnermi oqarnikuunngilaq, nalusimanerarlugu marluullutik qanoq ilillutik
najugaqarfimmut pisimanerlutik, ilanngussaq A – 1-imi allassisutut. Oqarpoq, nalullugu, angut
qanoq ililluni I1-p inaanut isersimanersoq.
Saqqummiussiffigineqarluni nalunaarutiginninnermi nalunaarusiamik, ilanngussaq D-1-1, qup. 2,
nassuiaavoq, takusimallugu, tampongi peerneqarsimasoq natermiittorlu, taamaattumik isumaqarpoq,
amuneqarsimassasoq. Politiinut oqarnikuunngilaq, malugisimallugu, angutip tampongi amummagu.
Politiip kingusinnerusukkut tampongi perusuersartarfimmi takusimavaa.
Angut uneqqullugu qinnuigisimanngilaa. Nammineq ingissimavoq itisuumillu anersaarluni, aamma
angut nammineerluni unippoq. Immaqa 5 sekundit qaangiummata angut aperivaa, kinaanersoq
pillugu. Angut akinnginnermini, I1 isigilaarsimavaa.
Eqqarsaatersuutigisimavaa sinittarfimmiit arpalluni anissanerluni, uninngaannarnissanili
toqqarsimavaa. Annilaangatigigamiuk, qanoq pisoqarsinnaaneranik, isumaqarlunilu uningaannaruni
assigiinnassagaa.
Pujortartarpoq, kisianni illup iluaniunngitsoq.
Mitagaasimaneq pillugu taarsiivigitinnissamik piumasaqaatip saniatigut allamik
taarsiivigitinnissamik piumasaqaateqanngilaq.
Ilisimannittoq I2 nassuiaavoq, I1-mi suliffimminit ilisarisimallugu.Ataatsikkut aallartissimapput
illumi tassani najugaqatigiipput immikkut inissiami najugaqarlutik. Ulloq 1. juni 2018-imi
ilagiissimapput. Isumaqatigiissimapput arfininngornermi illoqarfiliarniarlutik,
allanngortissimalluguli tallimanngornermut. I1-mut allappoq, viinimik aappaluttumik nassarluni
takkunniarluni. I1 ammukarfigivaa, issiappullu oqalullutillu. Imerput namminneq immikkut
puuaaisaatiminnit, namminerlu puuiaasaatini nungullugu imerpaa. Taxa-nut sianerput nal. 2-t
missaani illoqarfimmullu pillutik nal. 2.30-p missaani. […] allamiinnatillu. Nikorfapput imerlutillu,
nammineq aallaamalaarpoq. Shotsinik piseqattaarpoq, aamma […] aningaasarpassuit atorpai.
Maluginianngilaa, I1 qanoq annertutigisumik imernersoq. Angutaataa takkuppoq nal. 3
sioqqutilaarlugu. Siusinnerusukkut tassaniittussaagaluarpoq, kisianni
angallaminukartariaqarsimagami. […] matummat, nikorfalaarput, anisitaanissami tungaanut.
Kingorna silami nikorfapput. Piffissami tassanngaaniit eqqaamasaqarpallaanngilaq. Illoqarfimmiit
taxarlutik biilerput. I3-ip najaa, taannaavoq taxanik ingerlatitsisoq. Ilisimannittoq
aalakuungaatsiarpoq. Illoqarfimmi unnerluutigineqartoq maluginianngilaa. Angerlaramik,
nikorfapput pujortarlutillu oqalupput. Majuartarfikkut qummukarput I1-lu inaata eqqaani
inuulluaqqullugu. Nammineq I3-lu qummut ingerlaqqipput. Majuartarfeqarfimmi allanik
takusaqanngilaq imaluunniit silami saavata tungaani. Nammineq inigisaminut
isersinnaasimanngillat, matuersaatini katassimagamiuk. I1 inigisaminut isersimavoq. Nalunaaqutaq

4.30- missaaniippoq. Panini attaviginiarsarigaluarpaa sianerfigalugu matualu kasuttorlugu.
Sianerpoq 4.28-p aamma 4.42-p akornganni. Arlaannik majuartarfeqarfimmut
anillaffigineqanngillat. Sianereernermi arlaleriarlunilu matukkut kasuttoreernermi kingorna, I3-ip
anaanaanukarput, I3-ip najaa takkuppoq aallugit taakkungalu ingerlallugit. I3 sianerpoq imaluunniit
allaffigaa.
Paasigamiuk, matuersaateqarani, matukkut sianerpoq kasuttorlunilu. Piffissaq sivisuluallaanngitsoq
qaangiummat, panimminut oqarasuaatikkut sianerpoq. Inigisaminiit quleriit aappaannut ammut
takusaqarsinnaanngilaq.
Ilisimannittoq I3 nassuiaavoq, I2 arnaatigalugu. Ulloq taanna aatsaavissuaq I1 takuaa. I2 aamma I1
[…] naapippai. Naapippai nal. 2.30-p missaani, kisianni siusinnerulaartukkut takussimalluni.
Ingerlapput nal. 3.30-p missaani. Eqqaamasani naapertorlugit, najani sianerfigivaat taxarlutillu
angerlamut ingerlapput. Nal. 3.45-p missaani […]. Taxa-mi allanik ilaasoqanngilaq.
Majuartarfimmut apuukkamik, oqaloqatigiipput. Inissiamukarput majuartarfikkoorlutik. I1
ingerlaqataavoq inigisaminullu quleriit aappaanut iserluni. Silataani imaluunniit
majuartarfeqarfimmi allanik takusaqanngillat. Inissiamut apuukkamik, I2 taskimi ujarlerpoq.
Matuersaatini katassimammagu, isersinnaasimanngillat. Nalunaaqquttap ataatsip missaani
isernersarigaluarput. Matup silataani nikorfapput matullu sianiatigut sianertarlutik. I2 panimminut
sianeraluarpoq. Inissiami arlaannaanulluunnit attaveqanngillat. Taava anaanaminukarput.
Qatanngutaata arnap aavai. Nammineq sianerfigivaa. Nalunaaqqutaq 4.45-p missaaniippoq.
Eqqaamanngilaa, siullerpaamik sianerami akinersoq. Isumaqarpoq, aamma sms-erfigalugu.
Majuartarfimmiitillutik arlaanik takkkuttoqanngilaq. Unnerluutigineqartoq siusinnerusukkut
takunikuunngilaa.
[…] illumut apuukkamik, ingerlaannaq majuartarfeqarfimmut iserput. I2-p aatsaat paasivaa,
inissiamut matuersaateqarani, matup silataani nikorfallutik. Inissiamiit quleriit aappaannut ammut
takusaqarsinnaanngillat.
Saqqummiussiffigineqarluni ilanngussaq H-8, sianersimanerup assilineqarnera aamma sms-ikkut –
allaffigeqatigiinneq ilisimannittup oqarasuaataanit, nassuiaavoq, taamaalluarsinnaasoq,
qatanngumminut arnamut allassimalluni nal. 4.32. Aperivaa, anaanaminnut ingerlassinnaaneraani.
Qatanngutaata arnap sianerfigivaa nal. 4.48 oqarlunilu, aaniarlugu. Immaqa 15 minutsit ingerlapput,
takkunnissaata tungaanut.
Allagartat uppernarsaatit
Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiamit 2. juni 2018-imeersumit ersersinneqarpoq, I1 ulloq taanna
nal. 05.25 oqarasuaatikkut pinngitsaaliisimaneq pillugu nalunaarutiginnissimasoq, angut U-mik
atilik iliuuseqartuusimasoq, taannalu oqarsimasoq, […].
I1 ulloq 2. juni 2018-imi nal. 9.00 Dronning Ingridip Napparsimmavissuanut ajoqusersimasut
inaanut saaffiginnissimasoq. Misissuinermi ajoqusernerit nassaarineqartut pillugit
napparsimmaveqarfiup politiinut uppernarsaassiissutaani ulloq taanna allassimavoq, nutaanik
innarlernernik takussaasoqanngitsoq soorlu ikinit, kimillannerit imaluunniit ajoqusernernit allanik,
aamma ilumik misissuinermi nassaartoqarsimanngitsoq.

Ulloq 2. juni 2018-imi nal. 13.20 unnerluutigineqartumit aammik misissugassamik aaviisoqarpoq.
Aammi misissukkami nassaarineqarpoq imigassap aalakoornartortallip minnerpaaffiata nalinga 0,67
promilliusoq. Kingumut naatsorsuinermi piffissap iliuuseqarfiup tungaanut unnerluutigineqartup
aavata imigassamik aalakoornartortalimmik akoqarnera naatsorsorneqarpoq piffissami
iliuuseqarfimmi 1,5 - 2,8 promillip akornganiissimasoq.
Ulloq 2. juni 2018 nal. 09.17 I1 aaversippoq misissugassamik. Aammi misissukkami
nassarineqarpoq imigassap aalakoornartortallip minnerpaaffiata nalinga 0,34 promilliusoq.
Kingumut naatsorsuinermi piffissap iliuuseqarfiup tungaanut I1p aavata imigassamik
aalakoornartortalimmik akoqarnera naatsorneqarpoq piffissami iliuuseqarfimmi 0,7 - 1,4 promillip
akornganiissimasoq.
Nalunaarusiamit 4. juni 2018-imeersumi matuersaat brikkip atorneqarneranut tunngatillugu, […],
ilaatigut ersersinneqarpoq, illumi tassani matuersaatit brikkit atorlugit matuersaaserfinnut
tunngatillugu systemeqartoq. Inissianut tamanut matuersaatit brikkit sisamaapput, taakkua
majuartarfeqarfimmut matumut paarnaarsinermut ammaanermullu atorneqartarput.aamma inissiap
matuanut. Matuersaat brikki atorneqaraangami, matuersaaserfinnut systemimi
nalunaarsorneqartarput, taassuma takutittarpaa, matu paarnaarneqarsimanersoq imaluunniit
ammarneqarsimanersoq, imaluunniit matuersaat brikki inissiamut kukkusumut
atoriaraluarneqarsimanersoq, taava nalunaarsorneqartarami "isernissaq itigartitsisutaasoq."
Isertarnermut/anisarnermut takussutissiami piffissami 28. maj 2018-imiit 4. juni 2018-ip tungaanut
I1-p matuersaataanut brikkimut tunngatillugu ersersinneqarpoq, I1-p matuersaat brikki imatut
atorsimagaa. Arlaleriarluni inissiaminut matu paarnaanngitsoortarsimagaa, ilaatigut ullormi 2. juni
2018-imi nal. 04.02.44. Taamaattumik inissiamut matu matuersaat brikki atorlugu
paarnaarneqarsimanngilaq ulloq 2. juni 2018-imi nal. 04.02.44 aamma nal. 06.32.52 akornganni.
Isertarnermut/anisarnermut takussutissiami piffissami 1. juni 2018-imiit 3. juni 2018-ip tungaanut
U-p matuersaataanut brikkimut tunngatillugu ersersinneqarpoq, matuersaat brikke illup isaariaanut
ammaassissutigineqarsimasoq ulloq 2. juni 2018-imi nal. 03.50.42, U-p inaanut
ammaassissutigalugu, […], nal. 03.51.50 aamma matumik paarnaassissutigalugu inaanut nal.
03.51.52.
Taxa-nut akiliisimanermut uppernarsaammi U pillugu, najugaqarfimminut […] unnuakkut ulloq 2.
juni 2018-imi taxa-nik ingerlanneqarsimanerani ersersinneqarpoq, taxa-nik ingerlanneqarnerminut
akiliisimasoq nal. 03.46.
Paasissutissat inummut tunngasut
Pinerluttunik isumaginnittoqarfimmi inummik misissuinermit 18. juni 2018-imeersumi
ilisimatitsissutigineqarpoq, U eqqartuussummik utaqqisitamik tigusinissaminut piukkunnartoq,
aamma inuiaqatigiinni kiffartuussinissaminut.
U tigusarineqarpoq ulloq 2. juni 2018-imi tigummigallagaasimallunilu suliap ulloq 9. juli 2018-imi
suliarineqarnissaata tungaanut.
Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu

Pisuunermik apeqqut pillugu
I1 ersarissorujussuarmik I2 aamma I3 ilagalugit ulloq 2. juni 2018-imi illoqarfiliarsimanini pillugu
nassuiaateqarpoq aammma inissiamut angerlamut apuunnini nal. 4-p missaani pillugu, tamanna
uppernarsarneqarpoq ilisimannittunit aamma anisarnermut/isertarnermut takussutissiamit I1-p
matuersaataanut brikkimut tunngatillugu. Aamma nassuiaassutiga, angerlamut apuukkami
ingerlaannaq siniffimmut innarsimalluni kingusinnerusukkullu unnuaq taanna nal. 05.25-p missaani
kinguaassiuutitigut saassunneqarsimalluni, tassami unnerluutigineqartup, nalusaata,
innarfigisimagamiuk, attuaallugu unnerluussissummilu allaqqasutut atoqatiginninneq
naammassisimallugu, taamaalillunilu sinipajaarnini innini pissutigalugu soriarsinnaasimanani.
Unnerluutigineqartup nassuiaateqarnermini uppernarsarpaa, I1 illoqarfimmi naapissimanagu, tassa
I1-p imerniartarfik isersimaffiginngisaaniissimaga nammineq, aamma kisimiilluni taxa-nik
najugaqarfimmukarsimalluni, taxanut akiliisimanera naapertorlugu apuussimavoq nal. 3.46.
Isertarnermut/anisarnermut takussutissiami unnerluutigineqartup matuersaataata brikkiani
ersersinneqarpoq, inissiaata matua ammarneqarsimasoq paarnaaqqinneqaqqillunilu nal. 03.51,
unnerluutigineqartorlli taxa-niit niunerminiit, I1-p sinittarfiani atoqatigilernissaata tungaanut
piffissami tassani ingerlasimanini nassuiaassuteqarfigisinnaanngilaa.
Eqqartuussisut isumaqarput, I1-p pisimasoq pillugu ersarissorujussuarmik uppernassueqarluartumik
nassuiaassuteqartoq aamma unnerluutigineqartoq pillugu ilisimatitsissutini taperserneqartoq aamma
I1-p matuersaammik brikkimik illumi atuisimanera pillugu. Eqqartuussisut tunngaavilersuutigaat,
unnerluutigineqartoq aamma I1 imminnut ilisarisimannginneri unnuakkullu ulloq 2. juni 2018-imi
imminnut naapissimannginneri. Tamanna tunngavigalugu eqqartuussisut isumaqarput
uppernarsineqartoq, unnerluutigineqartoq akuerineqarani I1-ip inaanut paarnaarsimanngitsumut
imminut isertissimasoq, tassani I1 siniffimmini nalasoq sinillunilu, tamatumalu kingorna
unnerluutigineqartoq atoqatiginnissimasoq allatullu ittumik kinguaassiuutitigut atuisimasoq I1-mut,
I1 sininnini immaqalu imigassamik sunnertissimanini pissutigalu pinaaseriarsinnaanngitsoq.
Eqqartuussisut aamma isumaqarput uppernarsineqartoq, unnerluutigineqartup
ilisimaarilluarsimassagaa, I1-p qanoq innera, I1-mut iliuuseqarnermigut tamanna piaaraluni
atornerlussimagaa.
Taamaattumik eqqartuussisut U pisuutippaat illumi eqqissiviilliorsimasutut tak. pinerluttulerinermi
inatsit § 96, nr. 1, aamma pinngitsaaliisimasutut, tak. pinerluttulerinermi inatsit § 77, imm. 1, nr. 2,
Pineqaatissiissut pillugu
Eqqartuussisaaseq malillugu pinerluttulerinermi inatsit pillugu aalajangersagaanik
unioqqutitsinikkut pinngitsaaliisimaneq pillugu aallaaviatigut pineqaatissiissut tassaasarpoq
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmut inissiineq.
Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput, pineqaatissiissummik aalajangiinermi ingammik
pingaartinneqassasoq, tassa unnerluutigineqartoq pinerlineqartorlu imminnut ilisarisimannginneri
aamma piffissami iliuuseqarfiusoq sioqqullugu imminnut attavigiissimannginneri. Eqqartuussisut
aamma pingaartippaat, ilungersunartumik kinguaassiuutitigut pinerluuteqarneq pineqarmat,
pinngitsaaliinerlu pinerlineqartup nammineerluni angerlarsimaffiani sassussinikkut pimmat,
tassungalu tunngatillugu pisussaanani imminut isertissimammat. Taamaattumik suliaq

aalajangerneqarsinnaanngilaq pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik
utaqqisitamik imaluunniit inuiaqatigiinni kiffartuussisussanngortillugu.
Tamatuma kingorna pineqaatissiissut aalajangerneqarpoq qaammatini arfineq pingasuni
pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik, tak. Pinerluttulerinermi inatsit
§ 146, imm. 1, tak. § 96, nr. 1, aamma § 77, imm. 1, nr. 2.
Eqqartuussisut taarsiivigineqarnissamik piumasaqaat malippaat ataani aalajangerneqartutut, tak.
taarsiissuteqarnissamut akisussaassuseqarnermik inatsit § 126, imm. 2. Eqqartuussisut
pingaartippaat pisimasup qanoq ittuunera aamma peqqarnissusaa.
Eqqartuussisarnermik inatsit § 480, imm. 1 naapertorlugu, naalagaaffiup karsiata suliamut
aningaasartuutit akilissavai.

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq:
U eqqartuunneqarpoq qaammatini arfineq pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut
inissiisarfimmiittussanngorlugu.
U ullut 14-init qaangiutsinnagit 60.000 kr.-it I1, […], 3905 Nuussuaq akilissavai.
Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai.
**
DOM
afsagt af Sermersooq Kredsret den 9. juli 2018
Rettens nr. 776/2018
Politiets nr. 5505-97351-00070-18
Anklagemyndigheden
mod
T
cpr-nummer […]

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag.
Anklageskrift er modtaget den 26. juni 2018.
T er tiltalt for overtrædelse af:
Kriminallovens § 96, nr. 1 - husfredskrænkelse og § 77, stk. 1, nr. 2 - voldtægt,
ved den 2. juni 2018 ca. kl. 5.25 uberettiget at have skaffet sig adgang til

adressen […] i Nuussuaq via en uaflåst dør, hvorefter han indfandt sig i soveværelset, lagde sig i
sengen ved siden af den sovende V1, som befandt sig i en tilstand, i hvilken V1 ikke var i stand til
at modsætte sig handlingen, og tog hårdt på V1s bryster og ved kønsdelene, idet han indførte fingre
og sit erigerede lem i V1s vagina og herfra lavede samlejebevægelser, ligesom han efterfølgende
trak hendes hår og hoved mod sit erigerede lem, hvorunder V1 vågnede og bad ham om at forlade
stedet.
Påstande
Anklagemyndigheden har fremsat påstand om anbringelse i anstalt i 8 måneder.
Anklagemyndigheden har på vegne af V1 nedlagt påstand om erstatning for tort på 60.000 kr.
T har nægtet sig skyldig og har påstået frifindelse, subsidiært idømt en betinget anstaltsanbringelse i
et kortere tidsrum end påstået af anklagemyndigheden.
T har bestridt erstatningspligten, men har anerkendt kravet størrelsesmæssigt.
Sagens oplysninger
Forklaringer
Der er under sagen afgivet forklaring af T og vidneforklaring af V1, V2 og V3.
Tiltalte, T, har forklaret, at han den 2. juni var i byen om aftenen. Han hentede nogle kolleger i […],
X1, X2 og X3. Så tog de op til X4 og festede. Lidt før kl. 6 købte han 6 øl, som han drak hos X4.
Ellers drak han cola. Han fik ikke anden alkohol hos X4. Kl. 01.00-01.30 tog de fra X4s lejlighed
og ind til byen, hvor de var på […] og andre værtshuse i komplekset. Han fik nogle øl og andre
genstande, så han i alt havde drukket omkring 10 genstande. Han var beruset, men ikke så han
væltede rundt. Han mener ikke, at han var på […]. X5 og X3 skulle lægge nogle øl hos X5, så han
gik sammen med nogle andre. Han mødte X6 i byen og var sammen med ham resten af tiden.
Måske har han mødt V1 i selve byen. Da byen lukkede, skulle han hjem, da hans far skulle rejse
dagen efter. Han gik over til Landsbiblioteket og videre af vejen til […] og videre til […], hvor han
skulle finde en taxa. Det var svært at finde en ledig taxa. Han fandt en taxa ved Passet. Han blev
kørt til […]. Han var alene i taxaen. Han talte ikke med andre. Den taxakvittering, han har afleveret
til politiet, var den, han fik, da han betalte for taxaen. Han husker ikke præcist, hvor han blev sat af,
men det var ved […]. Det var dårligt vejr, så han mener, at han gik lige ind efter taxaen. Han mener
ikke, at han røg en cigaret. Den tid, der er registreret på nøglebrikken, passer med den tid, det tager
at tage elevatoren op.
Han husker intet, fra han forlod taxaen, til han havde samleje med V1. Han husker, at hun lå øverst,
og at de skiftede, så han lå øverst. Så så han, at hendes ansigtsudtryk skiftede. Hun bad ham stoppe,
og han stoppede og satte sig på siden af sengen. Da hun bad ham gå, tog han tøj på og gik. Hun
hjalp ham med at finde sit tøj. Efterfølgende spurgte hun: ”Hvad er det nu, du hedder? ”, og han gav
hende sit navn og sin adresse. Hun spurgte også, hvad han lavede, og det svarede han også på. Efter
han havde taget tøj på, gik han op til sin egen lejlighed og gik i seng. Han mener, at døren til
lejligheden stod på klem. Han tog elevatoren derop, men kan ikke rigtig huske, om døren var åben.
Hans far har langvarig sygdom, så han undgår at vække ham, når han sover. Han husker ikke noget
om, hvordan han fik kontakt til V1.

Foreholdt sin forklaring fra grundlovsforhøret, bilag G-2, side 2, 6. nederste – 2. nederste linje,
bekræftede han, at han forklarede sådan i grundlovsforhøret, og at det også er sådan, han husker det
i dag. Han kan ikke huske, om V1 ikke var helt ved sig selv tidligere.
Han flyttede ind i sin lejlighed på […] den 31. maj 2018. Han havde kun boet der i få dage. Han har
ikke talt med eller mødt nogen af naboerne. Han havde travlt med at flytte, og hans far var på besøg.
Faren kom tirsdagen forinden. Når man kommer i taxa, bliver man oftest sat af på p-pladsen uden
for ejendommen.
Han havde sorte bukser, en grønlig, lys skjorte og en mørkeblå jakke på den dag. Da politiet kom, lå
han og sov. Han havde kun underbukser på. Han fik en sporsikringsdragt, handsker og noget til
fødderne på. Tøjet, han havde på om aftenen, blev ikke sikret, bortset fra underbukserne. Han fik
lov at tage nogle ting med, som politiet pakkede. Han fik sine bukser fra aftenen før og en anden tshirt samt sin jakke og sko med.
Til forfesten røg han en smøg. Om aftenen tog han kun snus. Han havde 2 pakker 10 stk. Prince.
Kun den ene var åbnet, og der var 8 cigaretter tilbage dagen efter. Han antager, at han har røget en
cigaret mere, men han husker ikke hvornår.
V1 var beruset, da hun havde samleje med ham. V1 spurgte: ”Hvad er det nu, du hedder?” på
grønlandsk. Det lød, som om han havde introduceret sig tidligere.
Han har tidligere fået hukommelsessvigt, når han har drukket 10 genstande. Han har flere gange
tidligere mødt damer i byen og er gået hjem med dem.
Da han kom hjem, gik han i seng. Han vågnede først, da politiet kom. Han fortalte politiet, hvad tøj
han havde på, under den første afhøring.
Foreholdt bilag C-1-1, side 3, 5. afsnit, har han forklaret, at han forklarede det samme til politiet
under afhøringen, som han nu har forklaret.
Foreholdt bilag G-2, side 3, 5. afsnit, har han forklaret, at V1spurgt ham på den måde, som han nu
har forklaret.
Vidnet V1 har forklaret, at hendes kollega V2 og hun havde aftalt at gå i byen lørdag, men V2
skulle til konfirmation om søndagen, så hun ville heller i byen om fredagen. De havde haft travlt på
arbejdspladsen. V2 var på kursus og spurgte, om de ikke kunne hygge sig om fredagen i stedet for.
V2 kontaktede hende om aftenen ved 10-tiden, da de lige ville sove først. Hun lavede kaffe og
åbnede en flaske rødvin. V2 kom ved 11.30 - 12-tiden. De sad og hyggesnakkede og drak rødvin.
V2 havde en flaske rødvin med. Vidnet drak to glas rødvin og halvdelen af en øl. Hun gad ikke gå
med i byen, men V2 ville gerne, da hun var nyforelsket, og så ville hun gerne med.
De ringede efter en taxa. Klokken var over 2. De tog taxaen ind til byen og gik ind på […] ved 2.30tiden. De stod ved baren og bestilte drinks. Hun fik 2 øl og 2 shots, og V2 købte også noget til
hende. De dansede, drak shots og snakkede med andre folk. Hun lagde ikke mærke til nogen. Hun
var ret træt og ville bare følges med veninden. Da […] lukkede kl. 3, blev lyset tændt. V2s kæreste
kom ind 10 minutter før lukketid. De stod stadig og drak lidt, indtil dørmanden kom og sagde, at de
skulle ud. Da var klokken ca. 3.15. De gik ud, og det var ved at blive lyst. De kiggede efter en taxa

og gik ned ad vejen mod Hotel Hans Egede, hvor taxapladsen er. Der var mange mennesker. De gik
over til Pissifiks indgang. Ivar ringede efter en taxa. Pludselig sagde han, at ”hun er på vej”, og at
de skulle gå over på den anden side af gaden. Det var omkring 3.30-tiden eller måske 3.45. Taxaen
kom rimelig hurtigt efter. Hun fandt ud af, at det var Ivars søster. De kørte op ad mod Qinngorput
mod deres hjem. Taxaen bakkede ned til indgangen, og de stod af. Hun ventede på de andre.V2
slingrede rimeligt meget. Vidnet åbnede for dem og gik op ad trappen. De så ikke andre mennesker.
De skiltes ved hendes dør, […], og V2 og V3 gik op til nr.[….]. Hun havde en briklås-dør og havde
nøglebrikken med. Hun kørte med brikken, til den blev grøn, og åbnede døren. De havde ændret på
låsesystemet, så døren blev åbnet ved grønt, og så man bagefter skulle aktivere døren igen, til den
blev rød, for at låse den. Hun troede, at døren blev smækket, så den låste, men det gjorde den ikke.
Hun havde således brugt brikken forkert i en måned. Hun gik ind og tog støvler og jakke af og lagde
sin taske. Hun gik ind i stuen og så, at der stadig var rødvin tilbage og en masse opvask. Hun gik på
toilettet og skiftede tampon, børstede tænder, gik ind i soveværelse og tog tøjet af og gik i seng.
Det næste, hun husker, er, at hun mærkede, at nogen lagde sig bag hende og begyndte at røre ved
hende. Hun troede, at hun drømte. Så blev det voldsommere. Han tog fat i hendes hår og mærkede
på hendes krop. Hun troede, at hun drømte. Hun forsøgte at se, hvem det var. Det blev
voldsommere. Manden stak to fingre og sit lem ind i hendes vagina. Hun lå på siden. Da han havde
indført sit lem i hendes vagina, gjorde han samlejebevægelser 5 – 6 gange.
Han tog hårdt fat i hendes krop, mens han holdt i hendes hår. Han tog fat på hendes overkrop. Hun
lå på siden, halvvejs på maven. Så blev det voldsommere og voldsommere. Han kravlede op og
skubbede hende op og tvang hendes hoved ned mod sin lem, mens han lå ned. Hun vidste, at han
ville have, at hun skulle sutte på ham. Så vidste hun, at det ikke var en drøm. Hun satte sine hænder
ned på hans mave og mellem hans ben og skubbede sig tilbage. Hun tænkte: Hvem er det?, og hun
tænkte over, om hun skulle løbe ud. Hun var bange for, at det kunne blive meget værre. Hun
forsøgte at tage en dyb indånding og forblive rolig. Hun tænkte, at det ville blive værre, hvis hun
løb, og hun troede, at han havde en nøgle til døren. Hun valgte at blive, selvom hun var bange. Hun
tog en dyb indånding og kiggede på ham. Hun så ham, men kunne ikke genkende ham. Hun
spurgte: ”Hvem er du, og hvordan kom du ind?” Han sagde: ”Hvad mener du? Vi var til efterfest og
tog en taxa hjem sammen”. Hun sagde nej, og at de havde ikke været til efterfest. Hun spurgte igen,
hvem han var, og han sagde sit navn. Hun har ikke sagt: ”Hvad var det nu, du hed?”
Han svarede, at han hed T, og hun gentog navnet flere gange i sit hoved. Hun spurgte, hvad han
lavede til hverdag, og han sagde, at han var […]. Hun sagde til ham, at hun syntes, han skulle gå nu.
Han kiggede på hende og sagde okay. Så stod han op af sengen og begyndte at lede efter sit tøj. Han
spurgte på grønlandsk: ”Hvor er mit tøj?” Hun kunne høre, at han kom fra Sydgrønland. Han
spurgte, hvor hans tøj var. Hun kiggede rundt og så, at hendes tampon lå på gulvet. Hun så hans
underbukser ligge på gulvet, og han sagde, at han kun havde underbukser på. Han tog dem på, og
hun fulgte efter ham ud. Hun gik efter ham og så, at han var ved at tage sko på. Hun spurgte, hvor
han boede, og han sagde noget med 300. Han kunne ikke huske det, da han lige var flyttet ind. Hun
syntes, det var mærkeligt, at han kun havde underbukser og sko på. Hun låste døren efter ham og
begyndte at ryste. Hun gik ind i stuen og så sin mobil på bordet. Hun tog den frem og ville ringe til
politiet, men kunne ikke huske nummeret, selvom hun har ringet mange gange. Hun prøvede 3
forskellige numre. Hun rystede helt vildt meget. Hun tog en dyb indånding og huskede nummeret til
politiet og kom igennem. Kvinden i røret sagde, at hun ikke skulle gå i bad. Hun ventede, til politiet
kom. Det kan godt passe, at det var kl. 5.26, hun ringede til politiet, som kom ca. 20 minutter
senere.

Manden sagde også, at han havde set hende i byen.
Da hun kom hjem, var den ene vinflaske tom. Det var V2´s flaske.
Hun kan ikke se fra 2. til 3. sal i ejendommen.
Foreholdt sin forklaring, bilag D-1-2, side 7, har hun forklaret, at hun stillede ham spørgsmål på
grønlandsk, og han svarede på grønlandsk.
Hun har ikke sagt ved anmeldelsen, at hun ikke vidste, hvordan de begge var havnet på adressen,
som anført i bilag A-1. Hun sagde, at hun ikke vidste, hvordan han var kommet ind i hendes
lejlighed.
Foreholdt anmeldelsesrapporten, bilag D-1-1, side 2, har hun forklaret, at hun så, at tamponen var
taget ud og lå på gulvet, så hun antog, at den var hevet ud. Hun har ikke sagt til politiet, at hun
mærkede, at han trak tamponen ud. Politimanden så senere tamponen i toilettet.
Hun bad ikke manden om at stoppe. Hun satte sig op og tog en dyb indånding, og manden stoppede
selv. Måske 5 sekunder senere spurgte hun ham, hvem han var. Han kiggede lidt på hende, inden
han svarede.
Hun overvejede at løbe ud af soveværelset, men hun valgte at blive. Hun var bange for, hvad der
ville ske, og mente, at det blev det samme, som hvis hun blev.
Hun ryger, men ikke indenfor.
Hun har ikke andre erstatningskrav end krav på tortgodtgørelse.
Vidnet V2 har forklaret, at hun kender V1 fra sit arbejde. De startede samtidig og bor i samme
ejendom i hver sin lejlighed. Den 1. juni 2018 var de sammen. De havde aftalt at gå i byen om
lørdagen, men ændrede det til fredag. Hun skrev til V1, at hun ville komme med rødvin. Hun gik
ned til V1, og de sad og snakkede. De drak af hver sin flaske, og hun drak hele sin flaske. De
ringede efter en taxa ved 2-tiden og kom ind til byen ved kl. 2.30-tiden. De tog til […] og var ikke
andre steder. De stod og drak, og hun var lidt oppe at køre. Hun købte shots efter shots, og hun
brugte mange penge på […]. Hun lagde ikke mærke til, hvor meget V1 drak. Hendes kæreste kom
lidt før kl. 3. Han skulle have været der tidligere, men var nødt til at tage ud til sin båd. Da […]
lukkede, stod de lidt, til de blev smidt ud. Bagefter stod de udenfor. Hun husker ikke så meget fra
det tidspunkt. De kørte fra byen i taxa. Det var V3s lillesøster, som kørte taxaen. Vidnet var ret fuld.
Hun lagde ikke mærke til tiltalte i byen. Da de kom hjem, stod de og tog en smøg og snakkede. De
gik op ad trappen og tog afsked med V1 ved hendes lejlighed. Hun og V3 gik videre op. Hun så
ikke andre i opgangen eller ude foran. De kunne ikke komme ind i hendes lejlighed, da hun havde
tabt sin nøgle. V1 var gået ind i sin lejlighed. Klokken var omkring 4.30. Hun forsøgte at få kontakt
til sin datter ved at ringe til hende og banke på døren. Hun ringede mellem 4.28 og 4.42. Der var
ikke nogen, som kom ud i opgangen til dem. Efter hun havde ringet og banket på flere gange, tog de
hen til V3s mor, og V3s lillesøster kom og hentede dem og kørte dem derhen. V3 ringede eller
skrev efter hende.

Da hun opdagede, at hun ikke havde sin nøgle, ringede hun på døren og bankede på. Der gik ikke
lang tid, inden hun ringede til sin datter med telefonen. Hun kunne ikke se ned til 2. sal fra sin
lejlighed.
Vidnet V3 har forklaret, at han er kæreste med V2. Han så V1for første gang den dag. Han mødte
V2 og V1på Kristinemut. Han mødte dem ved 2.30-tiden, men var kommet lidt før. De gik omkring
3.30-tiden. Så vidt han husker, ringede de efter hans søster og kørte med taxa hjem. Det var
omkring kl. 3.45. De tog til […]. Der var ikke andre med taxaen. Da de kom frem til opgangen, talte
de sammen. De tog trapperne til lejligheden. V1gik med og gik ind i sin lejlighed på 2. sal. De så
ikke andre udenfor eller i opgangen. Da de kom til lejligheden, kiggede V2 efter noget i tasken. Hun
havde tabt sin nøgle, så de kunne ikke komme ind. De prøvede at komme ind i ca. 1 time. De stod
uden for døren og ringede på dørklokken. V2 prøvede at ringe til sin datter. De fik ikke kontakt med
nogen i lejligheden. Så tog de ud til hans mor. Hans søster hentede dem. Han ringede efter hende.
Det var omkring kl. 4.45. Han kan ikke huske, om hun svarede, første gang han ringede. Han
mener, at han også sendte sms til hende. Der var ikke nogen, der kom til opgangen, mens de var der.
Han har ikke set tiltalte før.
Da de kom til ejendommen på […], gik de direkte ind i opgangen. V2 opdagede først, at hun ikke
havde sin nøgle, da de stod uden for døren til lejligheden. De kunne ikke se ned til 2. sal fra
lejligheden.
Forevist bilag H-8, foto af opkald og sms-korrespondance på vidnets telefon, har han forklaret, at
det godt kan passe, at han skrev til sin søster kl. 4.32. Han spurgte, om hun kunne køre ham til deres
mor. Hans søster ringede til ham kl. 4.48 og sagde, at hun ville hente ham. Der gik ca. 15 minutter,
inden hun kom frem.
Dokumenter
Af anmeldelsesrapport af 2. juni 2018 fremgår, at V1 samme dag kl. 05.25 foretog telefonisk
anmeldelse af voldtægt, forøvet af en mand ved navn T, der havde sagt, at han var politimand.
V1 henvendte sig den 2. juni 2018 kl. 9.00 på skadestuen på Dronning Ingrids Hospital. Om det
objektive fund er der i politiattest af samme dato anført, at der ikke sås friske læsioner i form af sår,
rifter eller andre skader ved objektiv undersøgelse, ej heller ved gynækologisk undersøgelse.
Der blev den 2. juni 2018 kl. 13.20 taget en blodprøve fra tiltalte. I blodprøven blev der fundet en
mindsteværdi på 0,67 promille alkohol. Ved tilbageberegning til gerningstidspunktet er tiltaltes
alkoholpromille beregnet til at ligge i intervallet 1,5 - 2,8 promille på gerningstidspunktet.
Der blev den 2. juni 2018 kl. 09.17 taget en blodprøve fra V1. I blodprøven blev der fundet en
mindsteværdi på 0,34 promille alkohol. Ved tilbageberegning til gerningstidspunktet er V1s
alkoholpromille beregnet til at ligge i intervallet 0,7 - 1,4 promille på gerningstidspunktet.
Af rapport af 4. juni 2018 vedr. brug af nøglebrikker, […], fremgår blandt andet, at der i denne
ejendom er et låsesystem med nøglebrikker. Der er 4 nøglebrikker til hver lejlighed, som anvendes
til at låse og oplåse døren til opgangen og døren til lejligheden. Når nøglebrikken anvendes, sker der
en logning/registrering i låsesystemet, som viser, om døren blev låst eller låst op, eller om

nøglebrikken bliver forsøgt anvendt til forkert lejlighed, idet der så bliver registreret "adgang
nægtet."
Af logningsoversigt for perioden 28. maj 2018 til 4. juni 2018 for V1s nøglebrik fremgår, at V1 har
anvendt sin nøglebrik på en sådan måde, at hun i flere tilfælde har undladt at låse døren til sin
lejlighed, blandt andet den 2. juni 2018 kl. 04.02.44. Døren til lejligheden var derfor ikke låst med
nøglebrik den 2. juni 2018 mellem kl. 04.02.44 og kl. 06.32.52.
Af logningsoversigt for perioden 1. juni 2018 til 3. juni 2018 for Ts nøglebrik fremgår, at
nøglebrikken blev anvendt til at oplåse hoveddøren til ejendommen den 2. juni 2018 kl. 03.50.42, til
at oplåse døren til hans lejlighed, […], kl. 03.51.50 og til at låse døren til lejligheden kl. 03.51.52.
Af en taxakvittering for Ts taxakørsel til sin bopæl på […] om natten den 2. juni 2018 fremgår, at
han betalte for sin kørsel kl. 03.46.
Personlige oplysninger
Kriminalforsorgen har i personundersøgelse af 18. juni 2018 oplyst, at T er egnet til at modtage en
betinget dom, herunder en dom til samfundstjeneste.
T blev anholdt den 2. juni 2018 og har været tilbageholdt under sagen indtil den 9. juli 2018.
Rettens begrundelse og afgørelse
Om skyldsspørgsmålet
V1 har givet en detaljeret forklaring om sin bytur med V2 og V3 den 2. juni 2018 og om sin
hjemkomst til lejligheden omkring kl. 4, som bekræftes af de øvrige vidners forklaringer og
logningsoversigten for V1s nøglebrik. Hun har endvidere forklaret, hvordan hun ved hjemkomsten
straks gik i seng og senere samme nat omkring kl. 05.25 blev udsat for et seksuelt overfald, idet
tiltalte, som hun ikke kendte, lagde sig i sengen hos hende, befamlede hende og gennemførte
samleje med hende som beskrevet i anklageskriftet, hvilket hun i sin halvvejs sovende tilstand ikke
var i stand til at modsætte sig.
Tiltalte har ved sin forklaring bekræftet, at han ikke mødte V1 i byen, hvor han opholdt sig på et
andet værtshus end hun, og at han tog med en taxa alene til sin bopæl, hvortil han ifølge sin
taxakvittering ankom kl. 3.46. Af logningsoversigten for tiltaltes nøglebrik fremgår, at hans dør til
lejligheden er blevet låst op og låst igen kl. 03.51, men tiltalte har ikke kunnet redegøre for sin
færden fra det tidspunkt, han forlod taxaen, til han befandt sig i V1s soveværelse og havde samleje
med hende.
Retten finder, at V1s detaljerede forklaring om det passerede fremtræder særdeles troværdig og
støttes af oplysningerne om tiltaltes og V1s anvendelse af nøglebrikker i ejendommen. Retten
lægger til grund, at tiltalte og V1 ikke kender hinanden og ikke havde mødt hinanden om natten den
2. juni 2018. På det grundlag finder retten det bevist, at tiltalte uden tilladelse har skaffet sig adgang
til V1s uaflåste lejlighed, hvor V1 lå i sin seng og sov, og at tiltalte herefter skaffede sig samleje og
anden kønslig omgang med V1, som på grund af søvn og muligvis tillige på grund af
spirituspåvirkethed var ude af stand til at modsætte sig det. Retten finder det endvidere bevist, at det

må have stået tiltalte klart, at V1 var i en sådan tilstand, og at han ved sin handlemåde udnyttede
dette mod V1s vilje.
Retten finder derfor T skyldig i husfredskrænkelse, jf. kriminallovens § 96, nr. 1, og i voldtægt, jf.
kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 2,
Om foranstaltningen
Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om
voldtægt som udgangspunkt til anbringelse i anstalt.
I denne sag finder retten, at der ved fastsættelse af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at
tiltalte og forurettede ikke kendte hinanden og ikke havde haft nogen kontakt forud for
gerningstidspunktet. Retten lægger endvidere vægt på, at der er tale om en alvorlig
seksualforbrydelse, og at voldtægten fandt sted ved et overfald i forurettedes private hjem, hvortil
han
uberettiget havde skaffet sig adgang. Sagen kan derfor ikke afgøres med en betinget anstaltsdom
eller samfundstjeneste.
Foranstaltningen fastsættes herefter til anbringelse i anstalt i 8 måneder, jf. kriminallovens § 146,
stk. 1, jf. § 96, nr. 1, og § 77, stk. 1, nr. 2.
Retten tager erstatningspåstanden til følge som nedenfor bestemt, jf. erstatningsansvarslovens §
126, stk. 2. Retten har lagt vægt på forholdets karakter og grovhed.
Efter retsplejelovens § 480, stk. 1, betaler statskassen sagens omkostninger.

Thi kendes for ret:
T idømmes anbringelse i anstalt i 8 måneder.
T skal inden 14 dage betale 60.000 kr. til V1, […] - 201, 3905 Nuussuaq.
Statskassen skal betale sagens omkostninger.
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