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UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

QEQQATA RETSKREDS 

 

Den 20. december 2016 blev af Qeqqata Kredsret i sagen 

sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0156-2016 

                   Anklagemyndigheden 

mod 

T/U 

Cpr.nr. […] 

Herstedvester Fængsel 

2620 Albertslund 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5503-97377-00035-04. 

 

afsagt 

 B E S L U T N I N G : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Domfældte er ved Grønlands Landsret, den 30. juni 2005, idømt en tidsubestemt foranstaltning i en 

anstalt i Grønland. Dommen blev senest ændret af Grønlands Landsret den 27. marts 2014, hvor 

Qeqqata Kredsrets dom blev ændret, så T i stedet blev anbragt ved Herstedvester.  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om foranstaltningen opretholdes uændret. 

 

Forsvareren Thorkild Høyer har nedlagt påstand om løsladelse, subsidiært prøveløsladelse med 

betingelser i henhold til kriminallovens § 133-135.  

 

Bevisførelsen 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af domfældte T, og af bistandsværgen V. 

 

Forklaringerne er gengivet i retsbogen af den 20. december 2016. 
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Dokumentbeviser 

Der blev dokumenteret fra anklageskriftet dateret den 18. marts 2001. Heri fremgår det at T er 

tiltalt for 11 forhold af blufærdighedskrænkelser mod børn, herunder 1 forhold, der vedrører 

forsøg, samt 7 forhold, der vedrører anden kønslig omgang med børn under 15 år. Af udskrift fra 

Dombogen fra Narsaq Kredsret, K 116/05, dateret den 7. april 2005, fremgår det af dommens 

præmisser, at T er fundet skyldig i 16 af forholdene, og frifundet i et forhold der vedrører anden 

kønslig omgang med barn under 15 år, og et tilfælde af blufærdighedskrænkelse. Af udskriften fra 

Dombogen fra Grønlands Landsret, dateret den 30. juni 2005, blev Narsaq kredsrets dom 

stadfæstet, men hvor foranstaltningen blev ændret fra anbringelse på psykiatrisk ledet anstalt under 

kriminalforsorgen i Danmark, til at anbringelsen i stedet skulle være på en anstalt i Grønland.  

 

Der blev læst op fra side 28 i udskriften fra dombogen fra Qeqqata Kredsret, dateret den 28. januar 

2014, hvor anstaltleder […] anbefaler en dom til anbringelse i Herstedsvester. Begrundelsen var, at 

der ikke kunne ydes den nødvendige behandling for T, samt at der i 2013 havde været flere klager 

fra medindsatte, på grund af tilnærmelser fra T. Af samme udskrifts side 31, fremgår præmisserne 

for, hvorfor domfældte Ts dom blev opretholdt, så han forblev ved en anstalt i Grønland.  

 

Af udskrift fra dombogen fra Grønlands Landsret, dateret den 27. marts 2014, blev Qeqqata 

Kredsrets dom ændret, så T i stedet blev anbragt på Anstalten ved Herstedvester.  

 

Det fremgår blandt andet af udtalelsen fra Anstalten ved Herstedvester dateret den 5. februar 

2016, at spørgsmålet om foranstaltningsændring har været drøftet på funktionærmøde i anstalten 

den 1. februar 2016. Her var der enighed om, at der på nuværende tidspunkt ikke skulle ske 

ændringer af foranstaltningen. Der blev lagt vægt på, at spørgsmålet om kønsdriftdæmpende 

medicin som forebyggende behandling endnu ikke var afklaret.  

 

Derudover fremgår blandt andet af udtalelsen fra Anstalten ved Herstedvester dateret den 15. 

januar 2015, at domfældte T i marts 2011 blev vurderet som værende høj risiko for vold i form af 

seksuelle overgreb mod mindreårige og at han formentlig huser egentlige pædofile træk. Det følger 

videre af udtalelsen, at det er overordentligt vanskelligt, at opnå en terapeutisk kontakt og det det 

vurderes som usansynligt, at man kan forhindre tilbagefald til ligeartet kriminalitet. Det har været 

på tale at T skal tilbydes kønsdriftdæmpende medicinsk behandling.  

Seneste udtalelse fra Herstedvester Fængsel er dateret den 12. december 2016. Af udtalelsen 

fremgår blandt andet: ”Der er den 6. december 2016 udarbejdet en struktureret vurdering af risikoen 
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for ny seksualkriminalitet. Den strukturerede vurdering konkluderer, at der aktuelt er en høj risiko 

for, at T begår ny seksualkriminalitet. I vurderingen lægges der bl.a. vægt på, at han har begået 

hyppige seksuelle krænkelser, at han har en seksuel afvigelse, at han har en skrøbelig 

realitetstestning, at han er minimerende i forhold til alvorligheden af de seksuelle overgreb, han har 

begået, at han huser en prokriminel holdning i forhold til seksuelle overgreb, at han har en svær 

personlighedsforstyrrelse, og at hans fremtidsplaner samt planer for at håndtere fremtidige 

problemer er urealistiske.  

Det var oprindelig planlagt, at der skulle afholdes klinisk konference i oktober 2016 for T, men dette 

er imidlertid udskudt til januar 2017. Det er vurderet nødvendigt at undersøge T nærmere, da 

afdelingspersonalet og udgangsledsagerne har observeret, at T generelt fremstår mere forvirret og 

kommer med forkerte oplysninger, der bærer præg af, at han misforstår beskeder fra omgivelserne. 

Ligeledes er T beskrevet som let afledelig under samtaler med psykiater og psykolog, og det er ofte 

svært at følge den røde tråd i hans fortællinger. Disse problemer er ikke forsvundet, efter T har fået 

høreapparat, og han er derfor henvist til demensudredning og psykologisk undersøgelse. 

På Hukommelsesklinikken, Glostrup Hospital, har man i oktober 2016 konkluderet, at der ikke er 

holdepunkt for at pege på en demenssygdom. 1 den psykologiske undersøgelse y/cand.psych. […] af 

30. november 2016 konkluderes det: "Samlet fungerer han intellektuelt ringere end forventet [...]. 

Således lever han ikke til fulde op til den estimerede begavelse, men samtidig er 

funktionsmåden vekslende og ikke i sværere grad forringet. Det er derfor ikke vurderingen, at der er 

tale om en forringelse på organisk grundlag, men de dårlige præstationer må nok snarere ses i lyset 

af Ts særegne personlighed. Personlighedsmæssigt fremstår han først og fremmest ukritisk, 

idylliserende og med hysterioforme træk. Han er endvidere benægtende, projicerende 

ansvarsfralæggende og selvhenførende, og han huser et paranoiformt beredskab. Man aner, at han 

under overfladen rummer en vis barnlig ængstelse, som holdes i ave af det idylliserende og 

benægtende forsvar. Følelsesmæssigt er han særdeles umoden, labil og impulsstyret, kontaktevnen 

er dårlig, og han magter næppe at indgå i modne, nære forhold til andre mennesker. Endelig må man 

mistænke, at han er mere seksuelt optaget end som så, i hvert fald formår han ikke - i modsætning til 

de fleste mennesker - at tilbageholde en (forrndårlig) seksuel tolkning. T har i hvert fald i et vist 

omfang gængse tankebaner til sin rådighed, men samtidig er den perceptuelle opfattelsesmåde 

indimellem afvigende, og der ses enkelte formelle forstyrrelser i tænkningen. Formelt set er 

realitetstestningen defekt, men den særlige personligheds struktur, der bl.a. bevirker, at han er 

ukritisk med hensyn til egne ydelser, spiller også ind her. Det er derfor svært at skille det ene fra 

det andet, men i det mindste må man sige, at realitetstestningen er skrøbelig, og at han befinder sig 

på psykosetærsklen og sandsynligvis i pressede situationer kan blive manifest psykotisk. Diagnostisk 
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må man opfatte ham som en svært personlighedsforstyrret mand, der er skrøbeligt integreret og 

formentligt psykosenær". 

På baggrund af risikovurderingen, der peger på en høj risiko for recidiv til ligeartet kriminalitet, og 

at spørgsmålet om kønsdriftdæmpende medicinsk behandling endnu ikke er afklaret kan 

Herstedvester Fængsel ikke på nuværende tidspunkt anbefale ændringer i den idømte foranstaltning.” 

 

 

Rettens begrundelse og resultat 

På baggrund af de fremlagte udtalelser lægges det til grund, at domfældte bør forblive anbragt i 

Herstedvester fængsel. Retten har særligt lagt vægt på udtalelsen fra Herstedvester fra den 5. 

februar 2016, samt den supplerende udtalelse fra den 9. december 2016, hvor det lægges til grund, 

at der fortsat er høj risiko for recidiv for ligeartet kriminalitet. Derudover har retten lagt vægt på at 

domfældte T selv har givet udtryk for, at han ikke vil starte på kønsdriftdæmpende medicin. Retten 

har også lagt vægt på at T tidligere har afsonet i Grønland, hvor han udviste en uhensigtsmæssig 

adfærd, der til en hvis grad viser, at domfældte ikke har forstået alvoren af hans handlinger. Retten 

har derudover vurderet om det fortsat er proportionalt med en frihedsberøvelse på snart 12 år, for 

de overtrædelser, som domfældte i 2005 blev fundet skyldig i. Her har retten lagt vægt på, at der er 

tale om grove og alvorlige overtrædelse mod børn helt ned til 8 år, og at forholdene er begået over 

en længere årrække. Med disse begrundelser finder retten, at der ikke skal ændres i den nuværende 

dom, hvorfor domfældte T i henhold til kriminallovens § 161, stk. 1, bør forblive anbragt i 

Herstedvester Fængsel. 

  

 

 

 T H I   B E S T EM M E S : 

 

 

Grønlands Landsret dom af den 27. marts 2014 opretholdes.  

 

 

Christina Johnsen 

 

 


