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Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup uppernarsiinermi 

inerniliussaa naapertorlugu aamma sakkortusaaffigineqassasoq ukiumi ataatsimi pineqaatis-

sinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik. 

 

Tamatuma saniatigut unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq pinerlineqartut ta-

marmik immikkut mitagaanerannut ajunngitsorsiassaannik 40.000 kr.-inik akiliisitsisoqas-

sasoq.  

 

U pisimasoq 1 aamma pisimasoq 2-mi pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaateqarpoq. 
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U aamma piumasaqaateqarpoq mitagaanermut ajunngitsorsiassanik akiliinissamut pinn-

gitsuutinneqarnissamik.  

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatilugit. 

 

Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiani videokkut killisiuinerit F1 aamma F2-mik takutinneqarput. 

 

Unnerluutigineqartoq inuttut atugarisani pillugit nassuiaavoq inuussutissarsiutigalugu aali-

sartuulluni. Maannakkuugallartoq sulineq ajorpoq suliap eqqartuussivimmi suliarineqarnis-

saa utaqqimaaramiuk. Imigassamik aalakoornartulimmik aanngaajaarniutinilluunniit atu-

isuunngilaq.  

 

Nassuiaatit 

U aamma ilisimannittoq I1 siullermeeriffiusumi pingaarnertut nassuiaatimik assinganik nu-

natta eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarput. Taakkua saniatigut I2 aamma I3 nunatta 

eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarput.  

 

U ilassutitut nassuiaateqarpoq, ernuttani sineqatigiuaannarlugit immini tukkugaangata. Inun-

ngoramilli nammineq nuliamilu tutitarivaat. Namminerlu pitsaasumik P1-mut aamma P2-mut 

attassuteqarluni. Siusinnerusumullu naleqqiullugu ullunikkut attaveqatigiinnerat suli qanin-

nerulluni. Najugaqatigiunnaarnikuuvai. Sulili immini tukkusarput. Suli sineqatigiittarput 

meeqqat tukkugaangata. Pisimasup kingornatigut atassuteqarfiginnerat allanngornikuunngi-

laq. Allamik pisoqarnikuunngilaq, taamaallaat ernutaat panialu namminerisaminnik initaar-

nikuupput. Meeqqat namminneerlutik attavigisarpaanni. Imaassinnaavoq P2 paatsuugaqarsi-

masoq, taannami ataataminit atornerlugaanikuugami. Tamanna iluamik ammasumik ilaquta-

riit iluanni eqqartorneqarnikuunngilaq. P2 mikivallaaqimmat tamanna pillugu eqqartueqatigi-

nikuunngilaat. Ernuttani oqaluttuunnikuuvai allanit attorneqassanngimmata angajoqqaavisa 

aatakkuisalu kisimik attorsinnaagaat. Aatsaat P1, P2 aamma I3 namminerisaminnik initaara-

mik qimappaatsik.  

 

2011-imi Ilulissani najugaqarput. Taamanikkut ilaquttani tamaasa najugaqatigivai. Tassa me-

erai, X2, X7, P1, P2 anaanaallu I3, I1-lu. Pingasunik quleriimmi najugaqarput. Meeqqat si-

neqatigisarpaatsik. Pingaartumik P1 aamma P2-p ilagiuaannarpaatsik. Ilumoorsinnaavoq P2 

2011-imi pingasunik ukioqarsimassasoq. Nuliata tutittuaannarpaa taanna, aamma 2011-imi.  

2013-imi Nuummut nuupput. Aallaqqaammut mikisunnguami najugaqarfeqarput. Sinittarfik 

ataaseq inilu. Tamarmiullutik sinittarfimmi sinittarput. Meeqqat anaanaata I3-p si-
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neqatigisarpai natermi madrassimi. Nuummi inigisaminni siullermi tamarmik natermi madr-

assimi sinittarput. Unnerluutigineqartoq avalliulluni nuliani sanileralugu, taava meeqqat ta-

marmik ernutaallu.  

Najukkami Gertrud Raskvejimi marlunnik sinittarfeqarpoq, tassanilu siniffivinnik siniffeqar-

put. Sinittarfimmi anginermi nulianilu ernuttatillu sinittarput. Saniani X2 aamma X6 X7 ma-

drassimi sinittarput. Sinittarfiup aappaani I3 aamma I1 sinittarlutik.  

 

Ilumoorpoq panii I3 aamma I1 mikisuullutik kinguaassiutimikkut atornerlugaanikuummata. 

P2 najuunnikuunngisaannarpoq paniisa atornerlugaasimaneri eqqartorneqartillugit. Taman-

nami eqqaamasaqarfiginngilaa, Ilimanarsinnaavoq P2-p ataataminit atornerlugaasimanini un-

nerluutigineqartumut paarlaakkaa.  

 

2007-imiunngikkuni 2008-mi P1 aamma P2-p angutaat politiinut nalunaarutigineqar-

nikuuvoq. Suliaq meeqqat arnaannit nalunaarutigineqarpoq. Taamanikkut nammineq tama-

tuma nalaani aalisariaqqavoq.  

 

I1 ilassutitut nassuiaateqarpoq, P2 ataatassaata atornerlunnikuunngikkaa, kisiannili ataataa-

vata. Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatigisimasami aallaqqaataa akuerisinnaavaa taamatut 

nassuiaasimalluni. Kisiannili nassuiaatigisimasani soralussami nukappiaqqap niviarsiaqqallu 

atornerlunneqarsimanerannut tunngasortaanut atatillugu, taamatut eqqaasaqarnikuunngilaq.  

 

Unnuk taanna pineqartoq paasisaqarpoq, tassa soralussani nukappiaraq aamma niviarsiaraq 

qiasut. Politeeq qallunaaq namminerlu angajuni qalialiarput. Namminerlu politeeq kalaaleq 

paninilu ilagalugit. Inimiippoq. Angajua politeerlu qallunaaq qalianiipput P1 aamma P2 ila-

galugit. Meeqqat eqqartueqatiginikuunngilaat ilaqutariit iluaanni atornerlugaasoqarsimanera 

pillugu. Nammineq panini oqaluttuunnikuuvaa taamatut pisoqannginnissaa pillugu. P1 P2-lu 

oqaloqatiginikuunngilai atornerluisarneq pillugu. Angajuata oqaluttuuttarnikuuvaa meeqqat 

oqaluttarisimasaat pillugit. Meeqqat arnaataa atornerluinertut taaneq ajorpai. Angajuni 

qaqutiguinnaq takusarpaa. Pisimasup kingornatigut attavigiinnerat allanngornikuuvoq. 

Meeqqani illersorusuppai. Politiit takkummata angajoqqaani najugaqatigivai. 2017-imi nuun-

nikuugaluarpoq, kisiannili januar 2020-mi inigisartik annaagamikku angajoqqaaminut nooq-

qinnikuuvoq. Januarip naaneranili kommunimit kinguarsarneqarpoq inimik nutaamik tu-

nineqarnissaa. Ataatamini najugaqarnini aarlerinartoqartippaa, tassami pisimasup kingornati-

gulli angutaa attavissaasimanngimmat. Angutaa unnukkut sulisarpoq, tamannalu ilu-

aqutaalaarpoq. Mikigallaramili ataatani ersiginikuuvaa. Imminnut pissusia sakkortuuju-

nikuuvoq.  2010-mi unatarnikuuvaani, taamanili toqqissisimanartikkunnaarnikuuvaa. Me-

eraallunili nakorsap kajumissaarineratigut kommunimut saaffiginninnikuugaluarpoq.  
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P1-mut aamma P2-mut tunngatillugu allanik maluginiagaqarnikuunngilaq, taamaallaat taanna 

politiit isernerat. Meeqqat angerlarsimatillugit atornerluinermut tunngasumik eqqartui-

nikuunngillat.  

 

I2 nassuiaavoq nalunagu suna pineqarnersoq. Uiminut attaveqarluartuuvoq. Aamma 

meeqqaminnut ernuttaminnullu attaveqartorujussuupput. Attaveqarpallaarujussuarput. Ullu-

mikkut ernuttatik marluk aamma I1 najugaqatigivaat. P1 aamma P2 paarinikuuvaat arnaata 

ilinniakkaminik naammissinninniaanerani. Ilinniarnerata nalaani akuersissutitalimmik 

meeqqat paarsarinikuuvaat. Tamannalu aamma sioqqullugu imminni najugaqarlutik. Si-

visoorujussuarmik P1-p aamma P2-p najugaqatiginikuuvaatsik. Massakkut najugaqatigiun-

naarnikuuvaat. 2018-mi nuunnikuupput. Nuunnerisa kingornatigut meeqqat attavigisorujus-

suunikuuvaat. P1-p aamma P2-p attavigiuaannarpaatsik, ilaannikkooriarlutillui aamma tuk-

kusarlutik. P2 P1-lu namminneq siniffimminni sinittarput, kisiannili namminiunerusoq si-

neqatigisarpai. Uia avalliulluni sinittarpoq, nammineq tulliulluni, taava meeqqat.  

 

Ajornarpoq nammineq iterani qulaatiinnarluni uia attueriassappat. Meeqqat sineqatigigaanga-

migit itisuumik sininneq ajorpoq. Taamatut meeqqat U-lu siusinnerusukkut nassuiaatigeriik-

kamisut tutittarpai. Naatsorsuutiginngilaa nammineq sinittarfimmiinnermini U-p unner-

luutigineqaataa P1-mut tunngatillugu pisimanera. Taamatullu aamma atuuppoq U-p unner-

luutigineqaataa P2-mut iliuuseritamut.  

 

Imigassamik aalakoornartulimmik imerneq ajorpoq. Taamanikkut Ilulissani najugaqarallara-

mik P2-p arnaa angutaalu najugaqatigivaat. Takunikuuvaat P2-p angutaata P2 tissassaraa. 

Tamatuminnga arnaa oqaluttuuppaat, taamanikkulli angutaa najugaqatiginikuunngilaat. P1 

P2-lu qaqutigut angumminnut attaveqartarput. Ilulissaniikkaangamik taamaallaat ataatartik 

nalunaaquttap akunnera ataaseq ilagisarpaat. Ilimagivaa P2-p nalunngikkaa angummi qanoq 

iliorfiginikuugaani. Meeqqat oqaluttuunnikuunngilai. Uini paninilu tamatuminnga 

oqaloqatiginikuunngilai meeqqat tusaatillugit. Panitsik tamanna pillugu oqaloqatigi-

nikuuvaat, kisianni meeqqat tusaatinnagit.  

 

P1-p aamma P2-p aatartik ilagerusuttarpaat. Kuniorlugu eqitaarlugu, aamma eqitaarusut-

tarpaat. Ullumikkut I1-p pania tallimanik ukioqarpoq.  

 

 

I3 nassuiaavoq nammineq illup iluaniilluni politiit takkummata. Eqqaamajunnaarpaa sumer-

piaanersoq. I1 ilagivaa. Qatanngutaasa sinneri aninikuusut. Tamatuma nalaani aamma nam-

mineq meerai isertussaapput. Nammineq iggersaarluni, anaanani sulisoq. Tusaavaa nukkani 

qissasertoq. I1 suaarpaa pania qianerarlugu. Taava I1p ilisimannittoq ornippaa oqarlunilu 
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anillalluni pujortaqatigerusullugu. Qissaserpoq aallaqqaammulli oqaaseqarani. I1-p oqalut-

tuuppaani panimmi oqaluttuussimagaani angutaata nulusiugut kinguaassiutaatigullu attuuasi-

magaa. Ilisimannittup I1 oqaluttuuppaa, nammineq susinnaanagu I1-p akisussaaffigimmagu. 

Oqaluttuuppaalu nammineerluni piumaguni politiinut nalunaarutiginnissinnaasoq. Kingorna 

I1-p oqaluttuuppaani politiinut nalunaarutiginnissimalluni. Nammineq meeqqani oqarfigivai 

qalianiiginnassasut taakkununnga attuumassuteqanngimmat. Politiit qatanngitini inimi aper-

soraat nammineq igaffimmiippoq, panialu qaliani qiarpalulerpoq. Panini qalianut majuarfi-

givaa. Angutaa siniffimmiippoq niaqquni ammat saatillugu. Aperivai susoqarnersoq. Aal-

laqqaammut oqarumanngillat, namminerlu piniinnarpoq apersorlugit. Paniata oqaluttuuppaa 

aqqalussami oqaluttuussimagaani sinikkaangat aataavata attuuasaraa. Aamma oqaluttuarpoq 

aataavata aqqulussani attortaraa. Aqqaluaa sinittuusaartarsimavoq. Politiit takkummata oqa-

luttuuppai oqaluttuunneqarnerminik.  

 

Aallaqqaammut meerai nammineq ataataminut matoqqasorujussuupput ersigamik. Najuga-

qatigivaat meeqqanut misigeqqunagu kingunerlutsitsineq. Perorsagaanikuuvoq akisisanngin-

nissaminik. Tamannalu meeqqaminut ingerlateqqissimavaa. Oqaluttuunnikuuvai aatagigaat 

aammalu pisariaqartikkaat. Kingorna namminerisaminik initaarnikuuvoq meeqqallu, takorpi-

assaarnikuuvaallu. Aallaqqaammut meerai nammineq angajoqqaaminukarusunngilluinnar-

nikuupput. Nalunaarutiginninnermi kingornatigut pania atuarfimmi malinnaasinnaanngilaq, 

erneralu matoqqasunngorluni, ilinniartitsisuisa ammartissinnaanagu. Kommunimut saaffigin-

ninnikuuvoq meeqqat oqaloqateqartalernissaat pillugu, tassami atuarnerannut sunniuteqar-

mat. Panini oqaloqatiginikuuvaa, taava hotelimut inissinneqarput. Kingornalu inissaminnik 

neqeroorfigitinnikuullutik.  

 

Politiit takkutinnginneranni Gertrud Rasks vejimut P2 pissusimigut allanngornikuuvoq. An-

gerlassaarluni piffissallu ilaani aneernerujussuanngorluni. Matoqqaneruleriartorluni. Ernerata 

Ilulissani tikeraartagaa tassanngaannarluni toqukkut qimagunnikuuvoq, tassanngaaniillu er-

nera matujartuinnarsimalluni. Attaveqarfigineqarnissani nuannarinagu. Naluvaalu susoqar-

nersoq. Aatsaallu politiit takkumata paasinikuuvaa susoqarsimanera.  

 

P2-p aamma P1-p angutaat Ilulissaniippoq.  Meeqqat attaveqarfiginngilaat. Politiit eqqartuus-

siviullu aalajangernikuuvaat inersimasumik najuuttoqartinnagu attavigisassanngikkaat. Nam-

mineq qatanngutini angutaata attualaarnikuuvai.  

 

Angajoqqaami nassuiaataannik issuaaffigineqarluni, meeqqat angutaat naammattoorneqarsi-

masoq ernermi usua tissassaraa, tassunga nassuiaavoq suliaq taanna unitsinneqarnikuusoq. 

Suliami pineqartoq tassaavoq angutaata nammineq qatanngutini attuuasimagai. P2-p 

nalunngilaa angummi suna pasineqaatiginikuugaa. Tamatuminnga meeqqani oqaloqatigi-

nikuunngilai. Taamaallaat angajoqqaani tamanna pillugu oqaloqatiginikuuvai. Naluvaalu 
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qanoq meeqqat oqaloqatigisinnaanerlugit tamanna pillugu. Angajoqqaaminut saaffiginnit-

tuaannarnikuuvoq ikiortariaqaraangami. Panini P1 inunngormalli nammineq ataatami taanna 

isumagiuaannarnikuuvaa. Namminerlu angajoqqaami meeqqani sineqatigiuaannarnikuuvaat. 

Meeqqat sineqatigigaangamigit unnuami aanaakkuminnut nammineerlutik nuuttarsimapput.  

 

Pisimasoq pillugu P1 napparsimmavimmiinnikuunngilaq misissortilluni. Aamma politiit 

tamanna pillugu oqaloqatiginikuunngilaanni. Taamaallaat oqaannarnikuupput soraluaa na-

korsamit misissortissasoq.  

 

Piffissami pisimasup piffiani angutaa tigusarineqarpoq, meeqqallu politeeqarfiliaanneqarlutik 

videokkut apersorneqassammata. Namminerlu naluvaa suliami suna pineqarnersoq. Politiit 

oqaluttuunnikuunngilaat suliami suna pineqarnersoq. Videokkut apersuineq pimmat nammi-

neerluni politiinut paasiniaavoq, kisiannili politiinit oqarfigineqarpoq oqaluttuunneqarsin-

naanngitsoq meeqqat qanoq nassuiaasimanerannik. Aamma ilitsersorneqarnikuunngilaq P1 

misissortissimasariaqaraluarneranik. Naluvaalu ataatami P2 qanoq iliorfigisimasimasinnaa-

neraa.  

 

P2 imminut oqaaseqarnikuunngilaq nammineq ataatami susimaneraani. Aamma pissusi-

lersuutimigut malunnartoqarnikuunngilaq qanoq iliorfigitissimasinnaanera. Siusissukkut P2 

arnat uppataat imaluunniit nalikkaavi attorlugit misilinnikuuvai. Atuarfimmi pornonik isigin-

naarnikuuvoq, tassa nammineq tusagatuarinikuusaa. Nammineq taamaallaat maluginiarniar-

nikuuvaa ernermi pissusilersuutaa. Tamanna mikinerugallarmat Nuummut nuutinnatik pi-

nikuuvoq. Perorsaasunit oqaluttuutitinnikuuvoq P2-p pissusilersuutaa pillugu. Namminerlu 

anguminnut saaffiginninnikuuvoq ernini tamanna pillugu oqaloqatigilaaqqullugu. Taava 

tamatuma kingornatigut taamaaliortarunnaarpoq, tamannali atuarlernissaata tungaannaanut 

pisimavoq. Ilinniartitsisuininngaanniit tusarnikuuvaa atuarfimmi porninik isiginnaartartoq. 

Kisimiilluni aamma atuaqatini peqatigalugit. 

 

Maluginikuunngilaa P2 pissutsimigut ukiuni 2011-mi aamma 2013-mi allanngorsimanersoq. 

Nuummut nuukkamik pissusilersornera allanngorujussuarpoq. Nukappiaraavoq aalajumatooq 

pikkorissorlu. Illarumatooq aamma nuannisarumatooq. Maanga nuukkamik allanngor-

nikuuvoq. Ernerata inuk ataaseq X8, qanitarivaa, taanna tassanngaannaq Ilulissani toqukkut 

qimagunnikuuvoq. X8 tassaavoq P2-p angutaata ajaata uia. Oqaloqatigiikkajuttarput. X8 

peqqikkallarmat P2 qaammatit pingasut Ilulissaniittarpoq. Taava qaammatit marluk Nuum-

meeriarluni Ilulissanut utertarpoq qaammatit pingasut tassaniilluni. Taamatut ingerlavoq X8-

p toqukkut qimagunnissaata tungaanut. Ukiut 2-3-it qaangiupput toqukkut qimagummat. X8 

toqukkut qimaguppoq P2 oqaluttuanngilaartoq qanoq pineqarsimanerminik. Nalunngilaalu 

kinguaasisititigut atornerlugaanermut tunngassuteqartut.  
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Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutaa inerniliineralu 

P2 nassuiaavoq aataaminiit naapertuilluanngitsuliorfigitissimalluni, tamannalu pinikuusoq si-

ninnermini, aammalu nammineq itissutigineq ajorlugu. Taamatullu aamma nassuiaavoq aa-

tami aleqani sinittoq naapertuilluanngitsuliorfigisaraa, aammali taassuma itissutigineq ajoraa. 

  

P1 nassuiaavoq aqqulussani malillugu unnerluutigineqartumit naapertuilluanngitsuliorfigitit-

tarsimalluni. Tamatumalu saniatigut nassuiaalluni naapertuilluanngitsuliorfigitinnerit anniar-

nermik misigisaqarfigisarsimanagit.  

  

Aallaqqaasiullugu eqqartuussisuuneqarfiup oqaatigivaa, P1-p nassuiatai tunngaveqanngim-

mata nammineq misigisimasaanik, tassami taamaallaat naapertuutinngitsuliorfiginninnerit 

taamaallaat oqaluttuarimmagit aqqalussami oqaluttuai malillugit. Taamaattumik oqaluttua-

risai taasarialittut naleqartinneqartariaqaratik.  

 

Eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq P2-p nassuiaatai sanarfisaarpasissut aamma inississu-

gaarpasittut, tassami killisuinermi oqaatsit atugai malunnarmata pornomik tiguarteqqaneranik 

sunnerneqarsimasut. Kingulleq oqaatigineqartoq I3-p nassuiaataanit uppernarsineqarpoq, 

nassuiaammat arlaleriarluni atuarfimmit saaffigineqartarsimalluni P2-p pornomik atuinera-

nik. Qulaani oqaatigineqartut tunngavigalugit eqqartuussisuuneqarfiup nangaanartoqartinngi-

laa Appaliup pisimasoq pillugu nassuiaataa tunuartissallugu, qanoq pineqarsimaneranut 

tunngasoq, kisianni aamma P1-p qanoq pineqarsimaneranut tunngatillugu.  

 

Suliami paasissutissanit allanit ikorfartuutissaqanngimmat P2-p nassuiataa naapertuutinn-

gitsuliorfiginninnerit pillugit, nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq unnerluussisus-

saatitaasunit eqqartuussaassutaasinnaasumik uppernarsaaffigineqanngitsoq, taamaattumillu 

unnerluutigineqartoq pinngitsuutinneqarluni.  

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.   

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U pinngitsuutinneqarpoq.  

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

 

Mette Munck Grønbæk 
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***  

 

D O M 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 21. februar 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 192/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1964 

(Advokat Ulrik Blidorf) 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 27. maj 2019 (kredsrettens sagl.nr. SER-

1322/2018).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med kredsrettens bevis-

resultat og skærpelse til 1 års anstaltsanbringelse.  

 

Anklagemyndigheden har derudover nedlagt påstand om tortgodtgørelse til hver af de foru-

rettede på 40.000 kr.  

 

T har påstået frifindelse i forhold 1 og 2. 

  

T har ligeledes påstået frifindelse for at skulle betale tortgodtgørelse.  

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Der har for landsretten været afspillet videoafhøring af F1 og F2. 

 

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er erhvervsfisker. Han arbejder ikke 

lige i øjeblikket, fordi han har afventet sagens behandling i retten. Han er ikke bruger af 

hverken alkohol eller hash.  
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Forklaringer 

T og vidnet V1 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans. V2 og V3 

har derudover afgivet forklaring for landsretten.  

 

T har supplerende forklaret, at han altid har sovet sammen med sine børnebørn, når de har 

overnattet hos ham. Lige siden de blev født har de sovet ved siden af ham og hans kone. 

Han har et godt forhold til både F1 og F2. Forholdet er i dag endnu tættere, end det har væ-

ret tidligere. Han bor ikke længere sammen med dem. De overnatter stadig af og til hos 

ham. De sover stadig sammen, når børnene overnatter hos dem. Deres forhold har ikke for-

andret sig siden episoden. Der er ikke sket andet, end at hans børnebørn og hans datter har 

fået deres egen bolig. Børnene tager selv kontakt til ham. F2 kan muligvis have misforstået 

noget, idet han har været misbrugt af sin far. De har ikke talt rigtigt åbent om det i familien. 

De har ikke talt med F2 om det, for han er for lille. Han har fortalt børnene, at der ikke er 

andre end deres forældre og bedsteforældre, der må røre ved dem. Det var først, da de fik 

deres egen bolig, at F1, F2 og V3 forlod dem.  

 

I 2011 boede han i Ilulissat. Han boede på det tidspunkt sammen med hele sin familie. Det 

var hans børn, X2, X7, F1, F2 og deres mor, V3, V1. De boede i et tre-etagers hus. Børnene 

plejede at sove sammen med dem. Det drejede sig navnlig om F1 og F2, der altid var sam-

men med dem. Det kan godt passe, at F2 var 3 år gammel i 2011. Hans kone sover altid ved 

siden af ham, og det gjorde hun også i 2011.  

 

I 2013 flyttede de til Nuuk. Til at begynde med boede de i en midlertidig lille bolig. Der var 

et enkelt soveværelse, og en stue. I soveværelset sov de alle sammen. Børnenes mor, V3, 

plejede at sove sammen med dem, men bare på en madras på gulvet. I deres første bolig i 

Nuuk sov de alle sammen på madrasser på gulvet. Tiltalte sov yderst med sin kone ved sin 

side, og derefter kom alle børn og børnebørnene.  

 

I boligen på Gertrud Rasks Vej er der to soveværelser, hvori der er reelle senge. I det største 

soveværelse sov han sammen med sin kone i sengen og børnebørnene. X2 og X6 X7 sov på 

en madras ved siden af. I det andet soveværelse sov V3 og V1.  

 

Det er rigtigt, at hans døtre V3 og V1 har været seksuelt misbrugt som små. F2 har aldrig 

været til stede, mens de har talt om de overgreb, som hans døtre har været udsat for. Det hu-

sker han i hvert fald ikke. Det er muligt, at F2 har taget fejl af de misbrug, som hans egen 

far udsatte ham for og forvekslet det med tiltalte.  

 

Det var i 2007 eller 2008, at F1 og F2s far blev anmeldt til politiet. Sagen blev anmeldt af 

børnenes mor. Han var på daværende tidspunkt ude at fiske.  
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V1 har supplerende forklaret, at det ikke var F2s stedfar, der misbrugte ham, men hans far. 

Den første del af sin forklaring for kredsretten kan hun godt vedstå. Men den del af forkla-

ringen, der vedrører misbruget af hendes nevø og niece har hun ikke nævnt noget om.  

 

Den pågældende aften opdagede hun, at hendes nevø og niece græd. En dansk politimand 

gik ovenpå sammen med hendes storesøster. Hun selv var sammen med en grønlandsk poli-

timand og sin egen datter. Hun befandt sig i stuen. Hendes storesøster og den danske betjent 

var ovenpå sammen med F1 og F2. De har ikke talt med børnene om, at der har fundet mis-

brug sted i familien. Hun har fortalt sin datter, at sådan noget ikke skal ske. Hun har ikke 

talt med F1 og F2 om misbrug. Hendes storesøster har nogle gange fortalt hende om det, 

som børnene har fortalt til hende. Det er ikke noget, som børnenes mor kalder misbrug. Hun 

ser kun sin søster sjældent. Deres forhold er ændret efter episoden. Hun vil gerne beskytte 

sine børn. Hun boede sammen med sine forældre, da politiet kom hjem til dem. Hun var el-

lers flyttet ud i 2017, men da de mistede deres bolig i januar 2020, flyttede hun hjem til sine 

forældre igen. Siden slutningen af januar 2020 har kommunen vedvarende udsat samtalen 

med hende omkring at få en ny bolig anvist. Hun er meget bekymret over at bo hos sin far, 

fordi han siden episoden ikke rigtig har været mulig at få kontakt med. Han arbejder om af-

tenen, og det hjælper lidt. Hun har været bange for sin far siden hun var lille. Han har været 

hård over for dem. I 2010 tæskede han hende, og hun har siden hen ikke været tryg ved 

ham. Hun har allerede som barn henvendt sig til kommunen på opfordring fra hendes læge.  

 

Vedrørende F1 og F2 har hun ikke observeret andet end det, som skete, da politiet kom ind. 

De har ikke talt om misbrug, mens børnene har været hjemme.  

 

V2 har forklaret, at hun er klar over, hvad sagen drejer sig om. Hun har god kontakt med sin 

mand. De har også meget kontakt med deres børn og børnebørn. Det er næsten for meget 

kontakt de har. I dag bor de sammen med to af deres børnebørn og V1. De har haft F1 og F2 

i pleje, mens deres mor færdiggjorde sin uddannelse. De har haft plejetilladelse under hen-

des uddannelse. De boede hjemme hos dem inden. F1 og F2 har boet sammen med dem i 

lang tid. De bor ikke sammen med dem længere. De flyttede ud i 2018. Efter deres fraflyt-

ning har de haft meget kontakt til børnene. F1 og F2 tager altid kontakt til dem, og de over-

natter af og til. F2 og F1 sover i deres seng, men det er mest hende, der sover sammen med 

dem. Det er hendes mand, der sover yderst, derefter kommer hun og så børnene.  

 

Det vil ikke være muligt for hendes mand at række hen over hende, uden at vågner. Når hun 

sover sammen med børnene, sover hun ikke så tungt. Hun har altid ligget sammen med bør-

nene og T på den måde, som hun tidligere har forklaret. Hun regner ikke med, at det som T 
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er tiltalt for i forhold til F1 kunne have fundet sted, mens hun også havde været i soveværel-

set. Det samme gør sig gældende med det, som T er tiltalt for at skulle have gjort over for 

F2.  

 

Hun drikker ikke alkohol. Dengang de boede i Ilulissat boede de sammen med F2s mor og 

far. De har set, at F2s far ornanerer ham. De fortalte det til hans mor, og siden dengang har 

de ikke boet sammen med faderen. F1 og F2 har kun sjældent kontakt til deres far. De ser 

kun deres far omkring en times tid, når de er i Ilulissat. Hun tror, at F2 ved, hvad hans far 

udsatte ham for. Hun har ikke fortalt noget til børnene. Hun har ikke talt med sin mand og 

sin datter om det, mens børnene kunne have hørt det. De har talt med deres datter om det, 

men ikke mens børnene har hørt det.  

 

F1 og F2 vil gerne være sammen med deres bedstefar. De giver ham kys og kram, og vil 

gerne kramme ham også. V1s datter er fem år i dag.  

 

V3 har forklaret, at hun befandt sig inde i huset, da politiet kom. Hun husker ikke mere præ-

cist hvor. Hun var sammen med V1. Resten af hendes søskende var gået ud. På det tids-

punkt skulle hendes børn også komme ind. Hun var ved at lave mad, og hendes mor var på 

arbejde. Hun hørte, at hendes lillesøsters datter begyndte at græde. Hun kaldte på V1 og 

sagde, at hendes datter græd. V1 kom efterfølgende hen til vidnet, og sagde, at hun ville ud 

at ryge en cigaret med hende. Hun begyndte at græde, og sagde ikke noget til at starte med. 

V1 fortalte hende, at hendes datter havde fortalt hende, at hendes far havde rørt hende på 

hendes baller og kønsdele. Vidnet fortalte V1, at hun ikke kunne gøre noget ved, idet det var 

V1s ansvar. Hun fortalte, at hun måtte anmelde ham til politiet, hvis hun ville det. V1 for-

talte hende senere, at hun havde anmeldt det til politiet. Hun sagde til sine børn, at de skulle 

blive ovenpå, idet det ikke havde noget med dem at gøre. Da politiet var i gang med at af-

høre hendes søster i stuen, og hende selv i køkkenet, begyndte hendes datter at græde oven 

på. Hun gik oven på til sin datter. Hendes far lå i sengen med hovedet nede. Hun spurgte 

dem om, hvad der var sket. I første omgang ville de ikke sige noget, og hun blev ved med at 

spørge dem. Hendes datter fortalte hende, at hendes lillebror havde fortalt hende, at hendes 

bedstefar også plejede at berøre hende, når hun sover. Hun fortalte også, at hendes bedstefar 

plejer at slå hendes lillebror. Hendes lillebror plejer at lade som om han sover. Da politiet 

kom, fortalte hun det, som hun selv var blevet fortalt.  

 

Hendes børn var meget lukkede over for hendes far i starten, fordi de var bange. De boede 

sammen med ham, for at børnene ikke skulle opleve, at det skulle have nogle dårlige konse-

kvenser. Hun er opdraget til, at hun ikke skal gøre gengæld. Det har hun ladet gå videre til 

sine børn. Hun har fortalt dem, at han er hendes bedstefar, og at de har behov for ham. Siden 

hun har fået sin egen bolig til børnene og hende selv, er det ikke så ofte, at de ses. I starten 
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ville hendes børn slet ikke hen til hendes forældre. Efter anmeldelsen begyndte hendes dat-

ter ikke at kunne følge med i skolen, og hendes søn blev helt lukket, hvor lærerene ikke 

kunne nå ind til ham. Hun har henvendt sig til kommunen for at børnene kan få noget sam-

taleterapi, idet deres skolegang blev påvirket. Hun har haft nogle samtaler med sin datter, og 

de blev indlogeret på hotellet. Derefter fik de tilbudt en bolig.  

 

Inden politiet dukkede op hjemme hos dem på Gertrud Rasks Vej var F2s adfærd forandret. 

Han begyndte at blive væk, og havde perioder, hvor han var meget ude. Han var begyndt at 

blive mere indelukket. Vedkommende, som hendes søn plejede at besøge i Ilulissat, døde 

pludseligt, og derefter blev hendes søn mere og mere lukket. Han var ikke så meget for, at 

der var nogen, der havde kontakt med ham. Hun vidste ikke, hvad der skete. Det var først da 

politiet kom, at hun fandt ud af, hvad der var sket.  

 

F2 og F1s far er i Ilulissat. Børnene har ingen kontakt med ham. Politiet og kredsretten har 

besluttet, at de ikke må have kontakt med ham uden at der er en voksen til stede. Deres far 

har befølt hendes søskende.  

 

Foreholdt, at hendes forældre har forklaret, at de har taget børnenes far i at onanere hendes 

søns lem, forklarede hun, at denne sag blev hævet. Sagen drejede sig om, at faderen har be-

rørt hendes søskende. F2 ved godt, hvad hans far er blevet beskyldt for at have gjort. Hun 

har ikke talt med børnene om det. Hun har kun talt om det med sine forældre. Hun vidste 

ikke, hvordan hun skulle tale med sine børn om det. Hun har altid henvendt sig til sine for-

ældre for at få hjælp. Siden hendes datter F1 blev født, har hendes far taget sig af hende. 

Hendes forældre har altid sovet sammen med hendes børn. Når hun ligger sig til at sove 

sammen med sine børn flytter børnene selv over til bedsteforældrene i løbet af natten.  

 

F1 har ikke været på sygehuset for at blive undersøgt efter episoden. Politiet har heller ikke 

talt med hende om det. De sagde kun, at hendes niece skulle til lægeundersøgelse.  

 

På det tidspunkt, da episoden skete, og da hendes far blev anholdt, blev børnene bragt til po-

litistationen for at blive videoafhørt. Hun er ikke klar over, hvad sagen egentlig drejede sig 

om. Politiet har ikke oplyst hende om, hvad sagen skulle dreje sig om. Da videoafhøringen 

blev foretaget rettede hun henvendelse til politiet for at nærmere oplysninger, men politiet 

oplyste hende, at hun ikke havde ret til at få oplyst, hvad hendes børn havde forklaret. Hun 

er aldrig blevet vejledt om, at F1 burde været blevet undersøgt. Hun ved heller ikke, hvad 

hendes far skulle have gjort ved F2.  

 

F2 har aldrig nævnt noget over for hende, hvad hendes far skulle have gjort. Han har heller 

aldrig udvist nogen form for adfærd, der skulle indikere, hvad han var blevet udsat for. F2 
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prøvede tidligt at røre ved kvinders baller eller skridt. Han har set porno i skolen, og det er 

det eneste, hun har fået at vide. Hun har bare lagt mærke til, at det en adfærd, som hendes 

søn har. Det foregik, da han var mindre, lige før de flyttede til Nuuk. Pædagogerne har for-

talt hende om F2s adfærd. Hun henvendte sig til sin far for at få ham til at tale med hendes 

søn om det. Efterfølgende stoppede han med at gøre sådan, men det varede kun indtil han 

startede i skole. Hun har fået at vide af hans lærere, at han har set porno på skolen. Både 

alene og med sine skolekammerater.  

 

Hun har ikke bemærket om F2 skulle have ændret sin adfærd i årene omkring 2011 og 2013. 

Da de flyttede til Nuuk ændrede hans adfærd sig meget. Han er en, der rører på sig og han er 

dygtig. Han er en der griner, og en der gerne vil have det hyggeligt. Da de flyttede hertil æn-

drede hans adfærd sig. Hendes søn var tæt på en person, X8, der pludseligt døde i Ilulissat. 

X8 er F2s fars mosters mand. De talte ofte sammen. Da X8 var rask, opholdt F2 sig i Ilulis-

sat i tre måneder. Så kom han til Nuuk i to måneder, og derefter tilbage i Ilulissat i tre måne-

der. Det fortsatte lige indtil X8 døde. Han døde for 2-3 år siden. X8 døde lige inden, at F2 

fortalte, hvad han havde været udsat for. Hun vidste, at det havde noget med seksuelle kræn-

kelser at gøre.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

F2 har forklaret, at han af sin bedstefar blev udsat for overgreb, at dette skete mens hans 

sov, og at han ikke vågnede heraf. Han har endvidere forklaret om, at hans bedstefar forgreb 

sig på hans storesøster mens hun sov, og at hun heller ikke vågnede heraf.  

 

F1 har forklaret, at hun ifølge sin lillebror, er blevet udsat for overgreb af tiltalte mens hun 

sov. Hun har derudover forklaret, at der ikke har været smerter forbundet med overgrebene.  

 

Landsretten bemærker indledningsvist, at F1s forklaring ikke baserer sig på hændelser, som 

hun selv har oplevet, idet hun vedrørende de påståede krænkelser alene genfortæller det, 

som hendes lillebror har fortalt hende. Hendes forklaring bør herefter ikke tillægges nævne-

værdig værdi.  

 

Landsretten finder, at forklaringen fra F2 forekommer konstrueret og opstillet, ligesom hans 

sprogbrug under afhøringen bærer præg af, at han er optaget af porno. Sidstnævnte bekræf-

tes af vidnet, V3, der har forklaret, at hun flere gange er blevet kontaktet af skolen i anled-

ning af F2s brug af porno. På baggrund af ovenstående finder landsretten det ubetænkeligt 

at tilsidesætte F2s forklaring om det passerede, både i forhold til det han selv skulle have 

været udsat for, men også i forhold til det, som F1 skulle have været udsat for.  
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Da der ikke i øvrigt er oplysninger i sagen, der understøtter forklaringen fra F2 om de skete 

krænkelser, finder landsretten, at anklagemyndigheden ikke har ført det til domfældelse 

nødvendige bevis, hvorfor tiltalte vil være at frifinde. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger.   

 

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

 

T frifindes.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Mette Munck Grønbæk 

 

 

 

 


