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oqaatigineqarpoq imaattoq 

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

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa  

 

Siullermeeriffiusumi eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsoq ulloq 21. ok-

tober 2015. Eqqartuussummi tamatumani unnerluutigineqartoq U pinerluttulerinermi inatsi-

sip § 84, imm. 1-ianik – kanngutsaatsuliorfiginninneq marloriarluni, pinerluttulerinermi 

inatsisip § 79-ianik – meeqqamik kinguaassiuutitigut attaveqarneq marloriarluni kiisalu pi-

nerluttulerinermi inatsisip § 98-ianik – siorasaarineq ataasiarluni – unioqqutitsinermut 

pisuusutut isigineqarpoq.  

 

Unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarpoq qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussan-

ngortinneqarluni kiisalu pinerlineqartunut sisamanut mitaanermut taarsiisussanngortinne-

qarluni.  

 

Suliareqqitassanngortitsineq 
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Eqqartuussut taanna unnerluutigineqartumit eqqartuussisuuneqarfimmut suliareqqitassan-

ngortinneqarpoq. Suliaq eqqartuussisuuneqarfimmi suliarineqarpoq uppernarsaasiissulluni 

suliareqqitassanngortitsinertut. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

atuuttussanngortinneqassasoq.  

 

Unnerluutigineqartoq piumasaqaateqarpoq pisimasoq 1-imiit 4-mut pinngitsuutitsisoqassa-

soq, taamaattoqarsinnaanngippat sakkukinnerusumik pineqaatissiisoqassasoq. 

 

  

Eqqartuussisooqataasartut 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq  

 

Suliaq eqqartuussisuuneqarfimmi tiguneqarpoq ulloq 4. august 2016. 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussisut suliaannik allassimaffiutaaniit issuaaneq  

 

I3-p, maanna […], nassuiaataa eqqartuussisoqarfiup eqqartuussisut suliaannik allssimaffiani 

21. oktober 2015-imeersumi qupperneq 5-imi issuarneqarpoq. Kalaallisoortaani allassimavoq 

unnerluutigineqartup assani ilisimannittup utsuinut mangussimagaa, qallunaatoortaanili al-

lassimalluni assaa truusiisa iluaniissimasoq. 

 

Nassuiaatit 

 

Eqqartuussisuuneqarfimmi nassuiaateqarput unnerluutigineqartoq U aamma ilisimannittut I1, 

I3, maanna […], I4, I5 aamma I2.  

 

Unnerluutigineqartoq pisimasoq 1 pillugu ilassutitut nassuiaavoq pinerlineqartoq qatan-

ngutaalu ullumi ataatsimi ulluni marlunni pulaarsinnaasartut. 1998-imi 99-milu I1 qatan-

ngutaalu tukkujartortarput. Inequlluni attuinerit pillugit unnerluutigineqartoq nassuiaavoq I1 

mikisuummat sarlissiuttarsimallugu niuisigullu tunuatigullu eqqissisarniarlugu 

tagiartortarsimallugu. Unnerluutigineqartup ilumoornerarpaa niviarsiaqqat iseraangamik TV-
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mik isiginnaartarsimasut tukkusarsimasullu. Taakku TV-mik isiginnaaraangamik natermiik-

kajuttarput. I1 nalasoq attuuanikuunngilaa. Attuininnguamilluunniit naamik. Taakku tukku-

gaangata nammineq tamatigut qaatusimasarpoq. Hashimik atuisuunngilaq, avinnikuuvoq 

tamatumalu kingorna attaveqarfigisanngilai. 

 

 

Pisimasoq 2-mi unnerluutigineqartoq pisuunnginnerartuarpoq ilisimatitsissutigalugulu al-

lamik nassuiaatissaqarani. Naluaa sooq taanna nassuiaanermisut nassuiaanersoq. I2 unner-

luutigineqartukkunni sinittarpoq unnerluutigineqartup ilaqutai allat ilagalugit. Tamanna  

1999-imiit 2000-imut pivoq. I2 mikisuusoq I1-lli inequgalugu attuuasanngilaa. Ataasi-

innarmik sinittarfeqarput, taamaattumik pulaartut inimi nalaasaarfimmi sinittarput. Ilaan-

nikkulli sinittarfimmi natermi madrassimi sinittarput. Unnerluutigineqartoq nulianilu madras-

simi allami sinittarput. Unnerluutigineqartup usuni I2-p utsuinut agiussimannginnerarpaa. 

Taassuma taamatut nassuiaasimanera eqqumiigaa. Ullumikkut I2-mut attaveqartanngilaq.  

 

Pisimasoq 3-mi unnerluutigineqartoq suli eqqaamasaqanngilaq, I3 qatanngutigiit pulaartartut 

ilagaat. Pulaaraangamik unnerluutigineqartup meerai angajulliit pinnguaqatigisarpaat. Tuk-

kugaangamik ilaannikkut unnerluutigineqartup nuliatalu siniffianni sinittarput, kisianni 2003-

miunngitsoq 04-miunngitsorlu. Siniffianni meeqqat sinikkamik pingasunik sisamanik 

ukioqarput. Tamanna meerartaanngikkallarmata pivoq. I3 anginerulermat madrassi natermut 

ilisarpaat, unnerluutigineqartup nuliatalu madrassiata eqqaanut.  I3-p eqqartuussisoqarfimmi 

nassuiaataanut unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, taassuma nassuiaaneratut pisoqarnikuun-

ngitsoq. Sanilliussivigineqarluni eqqartuussisoqarfimmi oqarsimasoq eqqaamasaqarani, un-

nerluutigineqartup erseqqissarpaa ulloq sunaasoq eqqaamanagu, kisianni aalajangiusimallugu 

pisimasoq unnerluussissummi allaaserineqartoq pisimanikuunngisaannartoq. 

 

Pisimasoq 4-mi unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, eqqartuussisoqarfimmi oqarnikuunngi-

saannarluni pisimasoq eqqaamanagu, Oqarnikuuvoq unnerluussissummi allassimasoq pi-

simanngisaannartoq. I4 oqarfiginikuunngisaannarpaa panini atoqatigerusussinnaallugu. Nulia 

taamani Sanamiippoq, eqqaamanngilaa 2013-imiunersoq isumaqarporli 2015-imiusoq. 

Taanna sap. akunnerata ataatsip miss. peqanngilaq, namminerlu meeqqat paarivai. Inersi-

masunik allanik najuuttoqanngilaq. Nuliami Nuummiinnerata nalaani paninilu oqqatinngillat. 

Naluaa sooq panitsik anaanaminut sianersimanersoq. Nuliani aallaqqasoq nammineq imerna-

veersaarniarsarivoq. Ilaannikkulli imertarpoq. I5-mut ullumikkut attaveqarnera imaappoq 

taakku ilaannikkut pulaartarpai oqaloqatigalugillu, I5-lli ungasillivaa. Aappariit 2013-imi 

qimapput tamatumunngalu atatillugu immikkut ineqalerput.  
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Unnerluutigineqartoq inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, utoqqalinersiaqartuulluni. 

Inooqateqanngilaq. I4-mit tallimanik qitornaqarpoq, aappakuminik marlunnik paneqarpoq. 

Inuusuttuulluni timersornikorujussuuvoq. Attartortukkamini najugaqarpoq.  

 

I1 ilassutitut nassuiaavoq arfineq-pingasunik qulingiluanik ukioqarluni unnerluutigi-

neqartumi taassumalu nuliani pulaartarsimalluni, eqqaamanaguli qanoq akulikitsigisumik. 

Taanna tassaniikkaangangat ernerat angajulleq angerlarsimaqatigisarpaa. Meeqqanut 

aallakaatitaqaraangat fjernsynertarput, taamaanngikkaangat videortarput. Natermi pallorlutik 

fjernsynertarput. Eqqaamavaa natermi pallungatilluni U-p isikkaminik attoraani, nulia igaff-

immiittoq. Eqqaamavaa qatanngutimi ilaat ataaseq aamma isersimasoq. Unnerluutigineqartup 

nuluisigut attorpaa. Nassuiaatini itisilerpaa ilisimatitsissutigalugulu nulumigut illuttut attor-

simagaani. Natermi pallungasoq unnerluutigineqartup qulaappaa. Sivisuujunngitsumik nulu-

atigut attorpaa. Eqqarsaatigigaangamiuk ullumikkumut allaat aliasuutigisarpaa. Nuanniillior-

poq aniniapallapporlu. U oqarfiginngilaa. Ullumikkut attaveqarfigiittanngillat. Imminnut 

ilassisanngillat. I1 assut kamassaqarpoq. Aatsaat qeqarnissami nalaani tamanna 

eqqarsaatigisalerpaa matoqqasunngorporlu. Ilisimannittup kissaatiginngilaa meeqqami mar-

luk unnerluutigineqartoq attaveqarfigisassagaat, taamaattumillu qatanngutini oqarfiginikuai 

ernerminik paarsitillutik unnerluutigineqartoq pulaartassanngikkaat. Tamanna nammineq 

timimigut ataataminiit maluginikuugamiuk allat taamatut pineqarnissaat kissaatiginngilaa.  

 

I3, maanna […] ilassutitut nassuiaavoq, I4 illortaaralugu. Ilisimannittoq I4-mut unnerluutigi-

neqartumullu pulaakulasarnikuuvoq. T aamma isersimasarpoq, Pulaaraangamik meeqqat pin-

nguaqatigisarpaat. Ilaannikkut tukkusarpoq, Arfineq-marlunnik arfineq-pingasunik 

ukioqarluni taakkunani tukkorusuppoq, naak anaanami tukkoqqukkunngikkaluaraani. Pisoq 

eqqaamanerpaasaa tassaavoq unnerluutigineqartup qalleqqagaani. Taassuma assani 

utsumminiitikkaa. Naluaa tamanna qanoq sivisutiginersoq imaluunniit inussani qassit 

mangoqqanerai. Itermat unnerluutigineqartoq piipallappoq. Tamatuma kingorna nammineq 

sinileqqissimavoq. Tujuuluaraqarpoq truuseqarlunilu. Piffissaq sivisooq qaangiummat ilaqu-

tariit pulaaqqippai. Anaanaa oqarnikuuvoq pulaaqqissanngitsoq. Aqaguani quiniarluni qasi-

lisoorpoq, taamaattumillu susoqarsimasoq oqaluttuarpoq. Pisup tamatuma kingorna 

børnehjemimut pinngilaq, aatsaalli 3. maj 2010-mi ataatani tigusaammat børnehjemimut 

pivoq. Ullumikkut pitsaaneruvoq, kisianni utersaartoorsinnaasarpoq. Maannakkorpiaq 

psykologimik oqaloqateqartarnissaa atuarfiup sulissutigaa.  

 

I4 ilassutitut nassuiaavoq, unnerluutigineqartoq ukiuni 15/16-ini katisimanikuullugu. 2015-

imi avipput, kisianni 2014-imi averuseramik unnerluutigineqartoq allami initaarpoq. Talli-

manik meeraqarput. I5 taakkununnga ilaavoq. Unnerluutigineqartoq ataataalluartarpoq, 

kisianni imersimatilluniunngitsoq. Aningaasaateqaraangami aningaasarpassuit imigassamut 
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atortarpai. I5 sianerami oqarpoq timimigut, nulumigut, iviangimigut, siffissamigut uppat-

imigullu attuualaartissimalluni. Tamanna pivoq ilisimannittoq Sanamiittoq. Unnerluutigi-

neqartup kisimiilluni meeqqat paarivai. Ilisimannittoq annilaangalerpoq allamik pisoqassa-

soralugu taamaattumillu angerlarniapallappoq. Ilisimannittup uppernarsarpaa unnerluutigi-

neqartoq taamaalluni oqarnikuusoq panini atoqatigerusullugu. Ilisimannittoq napparsimma-

vissuarmiit angerlarami unnerluutigineqartumut saaffiginnippoq qulakkeerniarlugu ilumut 

taamaaliorsimanersoq. Aperigaangat taanna kamalersarpoq akiumananilu. Ilisimannittup an-

gerlanerata kingorna I5 taamatorpiaq oqaluttuarpoq. Sanamiinnermi nalaani I5-p meeraanera 

ilisimannittup kingumut eqqarsaatigaa, taamanikkut taamatut iliorfigineqarnikuuvoq 

børnehjemimullu pilluni.  

 

I5 ilassutitut nassuiaavoq, anaanami Sanamiinnerani ataatani kamassimasoq. Ilisimannittoq 

attuuatittarnerit siornatigullu atornerlunneqartarnini pissutigalugit kamassaqarpoq. Pisup 

kingorna imminniit anivoq I1-milu najugaqarallarluni. Politiinut nalunaaruteqarnerata 

kingorna susoqaqqinngilaq. Pisup kingorna kamassaqarpoq, Unnerluutigineqartup saneqquk-

kaangami attuuasuaannarpaa, tamatumalu kingorna ilisarisimasaminik ilaqquttaminilluunniit 

attortikkaangami nuannarisanngilaa. Unnerluutigineqartup arlaleriarluni attuuasarpaa asser-

suutigalugulu nikorfasoq taassuma saneqqukkaangami attortarpaa. Ilaannikkut taanna unit-

tarpoq apersorlugulu, attuuaatigalugu, nuluisiguunerusoq.  Aamma sinilluni attuuatinnikuu-

voq. Iviangiisigut nuluisigullu attuuanikuuaa kiisalu usuminik attornikuuaa. Taamaalluni 

tununngasoq taassuma usuni nuluinut agiuppaa. Eqqaamanngilaa usua tissarnersoq tissan-

nginnersorluunniit. Meeraagami naluaa usuk tissarsinnaasoq. Imminut suliarereertinnani un-

nerluutigineqartoq takorusunngilaa. Ippassaani takuaa taanna isermat, ilisimannittup anaanaa 

sulisoq. Oqarfiginngilaa ingerlaqqipporlu.Taanna annersillugu ajakkamiuk taassumannga 

oqarfigitippoq imminussasoq.  

 

I2 ilassutitut nassuiaavoq, sinittarfimmi sinissimalluni. Natermi madrassimi sinippoq, Ka-

maasiai truusiilu seeqqui tikillugit kivisinneqarsimapput. Iterpoq unnerluutigineqartup usuni 

tagiuttaqqataalersimagaa, taamaattumik ilisimatitsissutigisinnaanngilaa tamanna qanoq siv-

isutigisumik ingerlasimanersoq. Assamminik attunngilaa. Usuni utsuinut itianullu tagiuttaak-

kani kisiat attuuavaa. Naluaa usuni utsumminut mangunniarsarineraa. Ilisimannittoq nassui-

aavoq, unnerluutigineqartoq nassaminut utsummi nalaanut anisoortoq. Ilisimannittoq itermat 

unnerluutigineqartoq unippoq. Ilai sinipput. Nammineq tupaqqavoq. Siullermik unnerluutigi-

neqartumit assingusumik pitippoq 1997-imi X1 mikisuusoq. Unnerluutigineqartup ilisiman-

nittoq nalikkaavisigut nuluisigullu attorpaa oqarlunilu allanut oqassanngitsoq. Pisup kingorna 

ilaqutariit takoqqinngilai, upperineqanngitsutut misigigami, aamma politiiniit. Anaanaminut 

oqaluttuarnerata kingorna ataataa politeeqarfiliarpoq ilisimannittoq ilagalugu. Politiinit killi-

siorneqarpoq. Suliaq unitsinneqarpoq illortaava oqarsimammat ilisimannittoq unnuaq tamaat 

eqqumasimasoq. I2-p pisimasut nammineerluni suliarivai.  
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Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu  

 

Pisimasoq 1-imi I1-p eqqartuussisuuneqarfimmut nassuiaateqareernerata kingorna eqqartu-

ussisuuneqarfik isumaqarpoq, unnerluutigineqartup pinerlineqartoq qulaallugu ingerlan-

ermini attuinera naalaatsornerinnakkut attuinerusimanngitsoq. U-p eqqartuussisoqarfiup 

eqqartuussutaani pinerluttulerinermi inatsisip § 84, imm. 1-ianik – kanngut-

saatsuliorfiginninneq – unioqqutitsinermut pisuutinneqarsimanera matuma kingorna isu-

maqataaffigineqarpoq. 

 

Pisimasoq 2-mi ilisimannittup I2-p eqqartuussisuuneqarfimmut uppernartumik nassuiaate-

qarnerata kingorna unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi inatsisip § 79-ianik – meeqqamik 

kinguaassiuutitigut attaveqarneq – unioqqutitsinermut unnerluussut malillugu pisuutinne-

qarsimanera eqqartuussisuuneqarfiup isumaqataaffigisinnaavaattaaq. 

 

Pisimasoq 3-mi I3-p eqqartuussisuuneqarfimmut uppernartumik nassuiaateqarnerata 

kingorna unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi inatsisip § 79-ianik – meeqqamik 

kinguaassiuutitigut attaveqarneq – unioqqutitsinermut unnerluussut malillugu pisuutinne-

qarsimanera eqqartuussisuuneqarfiup isumaqataaffigisinnaavaattaaq. 

 

Pisimasoq 4-mi I5-p eqqartuussisuuneqarfimmut uppernartumik nassuiaateqarnerata 

kingorna unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi inatsisip § 84, imm. 1-ianik – kanngut-

saatsuliorfiginninneq – unioqqutitsinermut unnerluussut malillugu pisuutinneqarsimanera 

eqqartuussisuuneqarfiup isumaqataaffigisinnaavaattaaq.  

 

Pineqaatissiissummik aalajangersaanermi eqqartuussisuuneqarfiup pisimasut peqqarniitsuus-

susaat ilaatigut pingaartippai, ilanngullugu pinerlineqartut eqqartuussisuuneqarfimmi killi-

siorneqartut tamarmik pisimasunit sunnertisimasorujussuunerat, naak pisimasut pil-

iarineqarmata ukiut taamatut amerlatigisut ingerlareersimagaluartut. Eqqartuussisoqarfimmit 

oqaatigineqartut isumaqataaffigineqarsinnaammata isumaqartoqarpoq eqqartuussisoqarfiup 

pineqaatissiissutaa pinerluttulerinermi inatsimmi § 146, imm. 1 naapertorlugu naleqquttumik 

aalajangersarneqarsimasoq.  

 

Taarsiissutit tulluartumik annertussusilersorineqarput. 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa matuma kingorna atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 
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Eqqartuussisoqarfiup Qaasuitsup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Unnerluutigineqartumut illersuisussanngortitap akissarsiassai immikkut aalajangersarneqas-

sapput. Akissarsiassat naalagaaffiup karsianit naggataatigut akilerneqassapput. 

 

--------- 

 

Den 15. marts 2017 blev af Grønlands Landsret i sagen 

 

Sagl.nr. K 185/16 

(Qaasuitsoq Kredsrets sagl.nr.  

QAA-AAS-KS-0119-2015) Anklagemyndigheden 

 (J.nr. 5509-97377-00043-15) 

 mod 

 T 

 Født den […] 1951 

 (Advokat Ulrik Blidorf, Nuuk) 

 

afsagt sålydende 

D O M: 

 

Kredsrettens dom  

 

Dom i første instans blev afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 21. oktober 2015. Ved dommen 

blev tiltalte T anset skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84, stk. 1 - blufærdighedskræn-

kelse i to tilfælde kriminallovens § 79 - kønslig forhold til barn i to tilfælde samt kriminallo-

vens § 98 - trusler i et tilfælde.  

 

Tiltalte blev idømt anstalt i 6 måneder samt betaling af tortgodtgørelse til fire forurettede.  

 

Anke 

 

Denne dom er af tiltalte anket til landsretten. For landsretten har sagen været behandlet som 

bevisanke. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet.  
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Tiltalte har påstået frifindelse i forhold 1 til 4, subsidiært en mildere foranstaltning. 

 

Domsmænd 

 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er modtaget i landsretten den 4. august 2016. 

 

Referatet i kredsrettens retsbog 

 

V3, nu […] forklaring er refereret i kredsrettens retsbog for den 21. oktober 2015, side 5. Det 

fremgår af den grønlandsksprogede tekst, at han havde sin hånd inde i vidnets kønsdele, mens 

det af oversættelsen til dansk fremgår, at hånden var indenfor trusserne. 

 

Forklaringer 

 

For landsretten har der været afgivet forklaring af tiltalte T og vidnerne V1, V3, nu […], V4, 

V5 og V2.  

 

Tiltalte har supplerende forklaret til forhold 1 at forurettede og hendes søskende kunne 

komme på besøg en til to dage. Årene 1998 og 99 var i den periode hvor V1 og hendes sø-

skende kom og overnattede Om kærtegnene har tiltalte forklaret, at da V1 var en lille pige tog 

han hende på skødet og aede hende på ben og ryg for at berolige hende. Tiltalte har bekræftet, 

at når pigerne kom så de TV og overnattede. De lå som regel på gulvet når de så TV. Han har 

ikke kærtegnet V1 mens hun lå ned. Ikke bare en lille berøring. Han var altid ædru når de 

overnattede. Er ikke bruger af hash. Er blevet skilt og har herefter ikke kontakt. 

 

I forhold 2 nægter tiltalte sig fortsat skyldig og oplyser, at han ikke kan forklare yderligere. 

Han ved ikke hvorfor hun har forklaret som hun gør. V2 sov hos tiltalte sammen med de 

øvrige børn fra tiltaltes familie. Det har været i perioden 1999 til 2000. Han kærtegnede ikke 

V2 på samme måde som V1, da V2 var yngre. Havde kun et soveværelse, så de besøgende 

sov på en sofa i stuen. Nogle gange sov de dog i soveværelset på en madras på gulvet. Tiltalte 

og hans kone lå på en anden madras. Tiltalte benægter at have gnedet sit lem mod V2s køns-

dele. Han synes det er mærkeligt hun kan forklare således. Han har i dag ingen kontakt til V2.  

 

I forhold 3 kan tiltalte fortsat ikke erindre noget. V3 er en af de søskende der kom på besøg. 

Når de kom på besøg legede de med tiltaltes ældste børn. Når de overnattede sov de nogle 
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gange i tiltaltes og dennes daværende hustrus fælles seng, men ikke i 2003 og 04. Da de sov 

i den fælles seng da var børnene 3 til 4 år. Det var før de selv fik børn. Da V3 blev større 

plejede de at lægge en madras på gulvet ved siden af tiltaltes og hustruens madras.  Til V3’s 

forklaring for kredsretten har tiltalte forklaret, at det ikke er sket hvad hun har forklaret. Fo-

reholdt at han i kredsretten sagde, at han ikke kan huske noget har tiltalte præciseret, at han 

ikke kan huske datoen, men fastholder forholdet som beskrevet i anklageskriftet aldrig har 

fundet sted. 

 

I forhold 4 har tiltalte forklaret, at han aldrig har sagt i kredsretten at ikke kan huske forholdet. 

Har sagt at det som fremgår af anklageskriftet aldrig er sket. Har aldrig sagt til V4 at kunne 

have lyst til samleje med sin datter. Hans kone var på Sana, han kan ikke huske om det var i 

2013, men mener det var i 2015. Hun var væk ca. en uge, hvor han passede børnene. Der var 

ikke andre voksne tilstede. Der var ingen skænderier mellem ham og datteren i perioden hvor 

hans hustru var i Nuuk. Han ved ikke hvorfor datteren ringede til sin mor. Han forsøgte at 

lade være med at drikke når hustruen var på rejse. Nogle gange drak han dog. Forholdet til 

V5 i dag er at han besøger og taler med dem, dog distancerer V5 sig fra ham. Ægtefællerne 

flyttede fra hinanden i 2013 og fik i den forbindelse hver sin bolig.  

 

Om sine personlige forhold har tiltalte forklaret, at han er pensionist. Han har ingen samlever. 

Fem børn med V4 to voksne døtre med en tidligere partner. Han dyrkede meget sport som 

yngre. Han bor til leje.  

 

V1 har supplerende forklaret, at hun ikke kan huske hvor tit, men hun var på besøg nogle 

gange hos tiltalte og dennes hustru mens hun var 8 til 9 år gammel. Hun var hjemme sammen 

med deres ældste søn når han var der. De så fjernsyn når der var et børneprogram, ellers så 

de video. De så fjernsyn mens de lå på maven på gulvet. Han kan godt huske det var på et 

tidspunkt mens hun lå på gulvet, at T rørte ved V1 med sin fod mens hans hustru opholdt sig 

i køkkenet. Hun kan huske en af hendes søskende også var i huset. Tiltalte rørte hende på 

balden. Hun uddybede forklaringen og oplyser, at han rørte hende hen over begge balder. Hun 

lå på maven på gulvet da tiltalte gik forbi, idet han skrævede over hende. Det var ikke lang 

tid han rørte hende på ballen. Hun bliver ked af det den dag i dag, når tænker over det. Hun 

fil det det ubehageligt og skyndte sig at gå. Hun sagde ikke noget til Simon. De har ikke nogen 

kontakt med hinanden i dag. De hilser ikke på hinanden. V1 har ret meget vrede i sig. Først 

ved konfirmationsalderen begyndte hun at tænke over det og blev ret indelukket. Vidnet øn-

sker ikke, at hendes to børn skal have kontakt til tiltalte, hvorfor hun har forbudt sine søskende 

at besøge tiltalte i de perioder hvor de passer hendes søn. Det hun har selv følt på egen krop 

fra sin fars tiltaltes side ønsker hun ikke andre skal blive udsat for.  
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V3, nu […] har supplerende forklaret, at V1 er vidnets kusine. Vidnet var ofte på besøg hos 

V4 og tiltalte. T var der også. Når de var på besøg legede de med børnene. Hun overnattede 

nogle gange. Hun var omkring 7 til 8 år gammel, da hun ønskede at overnatte hos dem, selvom 

hendes mor ikke ville have det. De den episode hun husker mest var da tiltalte lå oven på 

hende. Han havde sin hånd ind i hendes kønsdel. Hun ved ikke hvor lang tid det varede eller 

hvor mange fingre han havde inde. Tiltalte skyndte sig væk da hun vågnede. Hun faldt herefter 

i søvn igen. Hun havde selv T-shirt og trusser på. Efter lang tid besøgte hun familien igen. 

Hendes mor har sagt hun ikke skulle besøge dem igen. Dagen efter sved det når hun skulle 

tisse, hvorfor hun fortalte hvad der var sket. Kom ikke på børnehjem efter den episode, men 

først den 3. maj 2010 efter hendes far var blevet anholdt. Hun har det bedre i dag, men det 

kan ske episoden kommer tilbage. I øjeblikket arbejdes der fra skolens side på at hjælpe hende 

med psykologsamtaler.  

 

V4 har supplerende forklaret, at hun var gift med tiltalte i 15/16 år. De blev skilt i 2015, men 

gik fra hinanden da tiltalte fik en anden bolig ved separationen i 2014. De har 5 børn sammen. 

V5 er en af dem. Tiltalte var en god far, men ikke når han havde drukket. Når han havde 

penge brugte han mange af dem på alkohol. Da V5 ringede og sagde hun, at hun var blevet 

befølt på kroppen, balder, bryster, hofte og på låret. Det var i perioden mens vidnet var indlagt 

på Sana. Det var tiltalte alene der passede børnene. Vidnet blev bange for at der ville ske 

noget mere, hvorfor hun hurtigt tog hjem. Vidnet bekræfter, at tiltalte på et tidspunkt sagde at 

han havde lyst til at have samleje med sin datter.  Da vidnet kom hjem fra hospitalet henvendte 

hun sig til tiltalte for at sikre om han virkelig havde gjort det. Han blev vred når hun spurgte 

og ville ikke svare. V5 fortalte det samme efter vidnet var kommet hjem. Under sit fravær 

under hospitalsopholdet på Sana havde vidnet tænkt tilbage til V5’s barndom, hvor hun havde 

været udsat for noget af det samme og var kommet på børnehjem.  

 

V5 har supplerende forklaret, at mens hendes mor var på Sana var hendes far blevet vred. 

Vidnet havde en vrede i sig p.g.a. befølinger og over at have været misbrugt tidligere. Efter 

episoden gik hun hjemmefra og boede midlertidigt hos V1. Efter at have indgivet anmeldelse 

til politiet skete det ikke igen. Hun har vrede i sig efter episoden. Tiltalte befølte hende altid 

når han gik forbi, så kunne derefter ikke lide hvis nogle bekendte eller familiemedlemmer 

rørte hende. Det skete flere gange at tiltalte befølte hende og foregik eksempelvis når hun stod 

op, hvor han rørte hende mens han gik forbi. Nogle gange stoppede han op og stillede spørgs-

mål mens han befølte hende, hvilket mest var på balderne.  Hun har også været udsat for 

befølinger mens hun lå og sov. Han har befølt hende på brysterne og balder samt rørt hende 

med sit lem. Stod med ryggen til hvor han på et tidspunkt gned sit lem mod hendes balder. 

Husker ikke om det var erigeret eller ej. Var et barn så vidste ikke om et lem kunne være 

erigeret. Hun vil ikke se tiltalte igen før hun har bearbejdet sig selv. Hun så ham forleden dag 

hvor han kom han ind, mens hendes mor var på arbejde. Hun sagde ikke noget til ham, så han 



 11 

gik igen. Da han sagde, at hun skulle tage dit eget liv var efter, at hun havde givet ham et 

hårdt skub så han slog sig.  

 

V2 har supplerende forklaret, at hun sov i soveværelset. Hun sov på en madras på gulvet. 

Gamacherne og trusser var trukket ned til knæene. Hun vågnede ved at tiltalte allerede var 

begyndt at gnide sit lem, så hun kan ikke oplyse hvor lang tid det havde varet. Han rørte ikke 

ved hende med hænderne. Han rørte kun ved sin penis som han gned op af hendes skede og 

anus. Hun ved ikke om han forsøgte at indføre sin penis i hendes skede. Vidnet har forklaret, 

at tiltalte fik udløsning på hendes mave omkring skridtet. Da vidnet vågnede stoppede tiltalte. 

De andre sov.  Hun var chokeret. Første gang hun oplevede en lignende episode med tiltalte 

var i 1997 da X1 var spæd. Tiltalte rørt vidnet ved skridtet og på hendes balder og sagde at 

hun ikke skulle sige det til andre. Hun har efter den sidste episode ikke set familien, da hun 

ikke følte sig troet, ej heller af politiet. Efter hun fortalte det til sin mor var hendes far gået til 

politistationen sammen med hende. Hun blev afhørt af politiet.  Sagen blev sluttet, da hendes 

kusine havde sagt at vidnet var vågen hele natten. V2 er ved at bearbejde episoderne selv.  

  

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

I forhold 1 finder landsretten også efter den af V1 for landsretten afgivne forklaring, at berø-

ringen ikke blot var en tilfældig berøring mens tiltalte skrævede over forurettede. Det kan 

herefter tiltrædes, at T er fundet skyldig som sket ved kredsrettens dom i overtrædelse af 

kriminallovens § 84, stk. 1 - blufærdighedskrænkelse. 

 

I forhold 2 finder landsretten også efter vidnet V2’s troværdige forklaring for landsretten, at 

kunne tiltræde, at tiltalte er fundet skyldig efter anklageskriftet i overtrædelse af kriminallo-

vens § 79 - kønsligt forhold til barn. 

 

I forhold 3 finder landsretten også efter V3’s troværdige forklaring for landsretten, at kunne 

tiltræde at tiltalte er anset skyldig efter anklageskriftet i overtrædelse af kriminallovens § 79 

- kønsligt forhold til barn. 

 

I forhold 4 finder landsretten også efter V5's troværdige forklaring for landsretten, at kunne 

tiltræde at tiltalte er anset skyldig efter anklageskriftet i overtrædelse af kriminallovens § 84, 

stk. 1 - blufærdighedskrænkelse.  

 

Ved fastsættelse af foranstaltningen har landsretten bl.a. lagt vægt på grovheden af forhol-

dene, herunder at alle de for landsretten afhørte forurettede har meget påvirkede af forholdene, 

uagtet det antal år der er gået siden forholdene blev begået. I det det af kredsretten anførte kan 
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tiltrædes findes den af kredsretten fastsatte foranstaltning passende fastsat efter kriminalovens 

§ 146, stk. 1.  

 

De af kredsretten fastsatte godtgørelser findes passende fastsat. 

 

Herefter stadfæstes kredsrettens dom. 

 

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

 

Qaasuitsoq Kredsrets dom stadfæstes. 

 

Salær til den for tiltalte beskikkede forsvarer fastsættes særskilt. Salæret afholdes endeligt af 

statskassen. 

 

 

Søren Søndergård Hansen 

 


