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U kalaallisut immikkoortoq 1-imut ilaatigut nassuiaavoq, unnuk taanna U nalunaarutigineqartoq 

pasineqarluni I1-p panianut qanoq iliuuseqarsimasutut. U biilereerluni angerlarluni tikiummat 

politiit biiliat sanioqquppoq angerlarsimaffianit ingerlalluni. U-p politeeq qallunaaq naapippaa, 

taassuma najugaani isersimalluni utaqqigaani. 

U-p paasilluanngilaa qanoq pisoqarnersoq qallunaatut oqalunneq ajorami. U tummeqqanut 

ingissimavoq politiip oqaluukkunarmani qinnuigalunilu tummeqqanut ingissasoq. 

Politiit allat tamatuma kingunitsianngua tikiussimapput U-llu passequserniarlugu, paasisimavaalli 

taamaaliornissaq pisariaqanngitsoq, taava U napparsimmavimmukaassimavaat 

misissortikkiartorlugu tamatunalu kingorna parnaarussivimmukaallugu. 

Politiit U aallarukkamikku pappilissanik tunisimavaat assaanut illersuutissatut. 

Tamatuma kingorna politeeq kalaallisut oqaluttoq takkussimavoq U-llu ilisimatillugu 

kinguaassiuutitigut atornerluisimasutut pasineqartoq. Aatsaat tassani U-p paasisimavaa sumut 

pasineqarluni. U aatsaat aqaguani ullaakkut killisiorneqarsimavoq parnaarussivimmiit 

anisitaannginnermini, 

Up nuliani soraarmat suliffianut aasimavaa, angerlamullu iseramik politiit imminniittut naapippai. 

Una pisoq sioqqullugu imatut pisoqarsimavoq, U imminniissimavoq nuakkami qiiallunillu, taava U 

qulaanukarsimavoq siniffimmullu inoqanngitsumut sinittarfiup aappaaniittumut innarluini, tassanilu 

sinippoq ernutaat X1 marlunnik ukiulik saniani siniffimmi marluuttarissami. 

U nassuiaavoq, nulianilu ernuttatik ilaatigooriarlutik tukkusorisarlugit. 

X1 qialersimavoq, U-llu eqqissisarsimavaa oqaluullugu ”aataa aana”, 

X1 qialermat, U-p oqarfigisimavaa aatap najorpaatit, taava eqqissisimavoq sineqqilerlunilu. 

I1 allallu ataaniipput, X2-lu ammukarluni nipitoorsuarmik illarsimavoq, tassanilu niviarsiaraq X1 

iteqqissimavoq nipitoorujummillu qiaqqilerluni. Tamatuma kingorna anaanaa I1 tikiussimavoq 

paninillu tigullugu aperalunilu susoqarnersoq. U oqarsimavoq, nipiliortunik itersimasoq aammalu 

aliasulersimalluni. 

Taava U biilerluni nuliani […] aallugu, piffissalu tamatuma nalaani arlaat politiinut sianersimavoq, 

angerlamullu tikiukkamik politiit tassaniipput. 

U-p paasisimanngilaa qanoq pisoqarsimanersoq, aamma politiit qanoq oqarneri paasinngilai, angut 

qallunaajummat. 

I1 meeqqanilu U-mi taassumalu nuliani najugaqarput, namminerisaminnik sinittarfeqarput. 



Angerlarsimaffiani inuuppaaluullutik najugaqarput. 

X2 ilaatigooriarluni aamma tassani sinittarpoq. 

U nammineq sinittarfimminiippoq innangalluni. Ernutai ilaatigut isertarput U nulialu 

sineqatigisarlugit, aatartik sualummik niviarsiaqqat nuannarigamikku, aamma U-p 

paarinikooqigamigit. 

U-p panii X3 I1-lu meeraallutik kinguaassiuutitigut atornerlunneqarnikuupput. 

Pania angajulleq U-p angajuanit atornerlunneqarnikuuvoq. 

U-p nammineerluni taanna nalunaarutiginikuuvaa panimminik I1-mik atornerlusimasutut aammalu 

taanna politiinit tigusarineqarsimavoq. 

U-p P2-p immikkoortoq 2-mi nassuiaataanit sunnguamilluunniit ilisarisaqarsinnaanngilaq, 

nukappiaqqap usua attornikuunngilaa, naamerluinnaq. U-p niviarsiaqqat utsuui attornikuuvai 

uffaraangamigit. 

U nassuiaavoq, nupappiaqqap P2-p ataataata P2 usuatigut attuualaarsimagaa, P2 meeraarannguusoq, 

tamannalu politiinut 2007-imi nalunaarutigineqarsimagunartoq. U nassuiaavoq, P2-p anaanaanut 

X3-mut oqarsimalluni, meeqqap ataataata nukappiaraq nangileqqissanngikkaa, aammalu 

namminneq kisimik nangiliisassasut. 

 

Nuummut 2013-imi Ilulissaniit nuupput. Nuukkamik aallaqqaammut Pernarfimmiipput, illumi 

aappaluttumi illoqarfimmi neriniartarfiup tunuatungaani. 

Meeqqanik ernuttatillu najugaqatigaat, X3 taassumalu meerai, I1 taassumalu meeraa. Taamani 

najugaqatigiipput. 

Gertrud Raskvejimi marlunnik sinittarfeqarput, tassani meeraat ernutaallu sinittarfik anneq atorpaat. 

U nulianilu namminerisaminnik sinittarfeqarput. Ernutaat U-mi nulianilu tukkukulapput. 

Arfineq-pingasunik meeraqarput. 

X3 angajulliit pingajoraat, I1 qitornaanni akullersaavoq. 

U-p qitsornani isumagiuartuarsimavai, minnerunngitsumik I1 assut paaqqutarisimavaa, utsuui 

asattarlugit uffaraangat. Meeqqat kinguaassiutaat ilaatigut errortortagassaasarput, tamannalu 

angajoqqaat isumagisinnaagunanngilaat. 

U-p paariuaannarsimavai mikineraniilli. 

P1-p P2-llu anaanaat X3, Saqqami najugaqarallaramik kinguaassiuutitigut atornerlunneqarsimavoq, 

tamannalu ukioq 2000 sioqqullugu pisimalluni. Taamani X3 isikkanilinnik ukioqarunarpoq. 

I1 isikkaneq-marlunnik ukioqarunarluni aamma atornerlunneqarsimavoq, X3-p angutaataata 

atornerlussimavaa, taannalu politiinut nalunaarutigisimavaat. 

 

U tigusarineqarami, iluamik eqqaamanngilaa sumut pasineqarnerluni. Eqqaamanngilaaluunniit 

tassani kina pineqarnersoq. 

 

X3 massakkut immikkut najugaqarpoq, U-llu I1 Nuniaffimmi najugaqatigaa U-p namminerisaminik 

initaarnissaata tungaanut. 

 

U imigassartorneq ajorpoq, 2000-imiilli imersimanngilaq aamma pujortanngisaannarsimavoq. 

 

T forklarede på grønlandsk vedrørende forhold 1, blandt andet at den aften der blev angivet en 

anmeldelse imod T, med mistanke om at han havde gjort noget mod V1s datter. At der da T kom 

hjem efter at have kørt en tur, kom han hjem og ligesom han nåede hjem kørte han forbi en politibil 

som kørte hjemmefra ham. T mødte en dansk politimand som ventede på ham inde hos ham da han 

kom ind.  



T forstod ikke helt hvad der skete, da han ikke taler dansk, T havde sat sig på trapperne da 

politimanden vist nok talte til ham og havde bedt ham om at sætte sig på trapperne.  

Nogen andre politimænd var kommet lidt efter og ville sætte håndjern på T, men de fandt ud af at 

det var ikke nødvendigt, så havde de kørt T til sygehuset til undersøgelse og herefter til detentionen.  

Da politiet kørte T havde de givet ham noget papir beskyttelse om hænderne.  

Efter det var der kommet en grønlandsk talende politimand og havde oplyst T om at han var 

mistænkt for seksuelt misbrug. Det var først der T havde forstået hvad han var mistænkt for.  

T blev først afhørt dagen efter om morgenen inden han blev lukket ud af detentionen.  

T havde hentet sin kone da hun fik fri fra arbejde, og da de kom hjem havde han mødt politiet hos 

sig selv.  

Før denne episode var der sket det, at T havde været hjemme, og fordi han var forkølet og frøs, var 

T gået ovenpå og havde lagt sig i en tom seng i det ene soveværelse, hvor barnebarnet X1 på 2 år 

sov i dobbeltsengen ved siden af.  

T forklarer at han og hans kone har deres børnebørn sovende hos sig ind i mellem.  

X1 var begyndt at græde, og T havde trøstet hende og sagt til hende at "bedstefar er her".   

Da X1 var begyndt at græde, havde T bare sagt til hende at bedstefar er hos dig, også var hun faldet 

i søvn igen.  

V1 og de andre var nedenunder, og X2 havde grint højt da han var på vej ud nedenunder, og der var 

pigen X1 vågnet igen og var begyndt at græde meget højt. Hvorefter moderen V1 var kommet og 

havde taget sin datter og spurgt hvad sker der. T havde sagt at hun vågnede fordi i larmede og hun 

blev ked af det.  

Så var T kørt hen og hente sin kone på […], i mellemtiden var der så nogen som havde ringet til 

politiet, og da de kom hjem var politiet der så.  

T forstod ikke hvad der skete, og han forstod ikke hvad politiet sagde fordi det var en dansk mand.  

V1 og hendes børn bor hjemme hos T og konen, de har deres eget soveværelse.  

Der boede en del mennesker hjemme hos dem.  

X2 sover der også ind i mellem.  

T lå inde i sit eget værelse. Børnebørnene kommer ind i mellem ind og sover hos T og konen, da de 

er meget glade for deres bedstefar især pigerne er glade for ham, det er også T der har passet dem 

meget.  

Ts døtre X3 og V1 er begge blevet seksuelt misbrugt, da de var børn. 

Hans ældste datter er blevet misbrugt af Ts egen storebror.  

T har selv anmeldt ham som har misbrugt hans datter V1 og vedkommende er blevet taget af 

politiet.  

T kan ikke genkende noget som helst af F2s forklaring i forhold 2, han har aldrig rørt ved drengens 

tissemand, aldrig nogensinde. T har rørt ved pigernes tissekoner, da han har vasket deres tissekoner 

når de var i bad.  

T forklarer at drengen F2s far vist har befølt F2 på hans lem da han var baby, og dette er vist nok 

blevet anmeldt til politiet i 2007. T forklarer at han har sagt til F2s mor X3, at faderen til barnet ikke 

længere skulle skifte ble på drengen og at det kun var dem som skulle gøre det. 

 

De flyttede til Nuuk i 2013 fra Ilulissat. Da de flyttede boede de først i Pernarfik, rødt hus bag ved 

restauranten i byen.  

De boede sammen med deres børn og børnebørn, X3 og hendes børn, og V1 og hendes barn. De 

boede allesammen sammen.  

I Gertrud Rasksvej, havde de 2 soveværelser, her børnene og børnebørnene havde det store 

soveværelse. Og T og konen havde soveværelse for sig. Børnebørnene sov ofte hos T og konen.  

De har 8 børn.  



X3 er den tredje ældste, og V1 er midterste barn.  

 

T har altid sørget for sine børn, især V1 har han passet meget på, han har vasket deres kønsdele når 

han badede dem. Børns kønsdele har brug for at blive vasket ind i mellem og dette kunne forældre 

vist ikke sørge for.  

T har altid passet på dem siden de var små børn.  

F1 og F2 mor X3, er blevet seksuelt misbrugt da de boede i Saqqaq, det er sket før år 2000. X3 var 

nok cirka 11 år.  

V1 blev nok misbrugt da hun også var cirka 12 år, det var X3s kæreste som havde misbrugt hende, 

de havde anmeldt ham til politiet.  

 

Da T blev anholdt, husker han ikke præcist hvad det var som han blev sigtet for. Han husker ikke 

engang om hvem der var tale om.  

 

X3 bor for sig selv nu, og T bor sammen med V1 i Nuniaffik indtil T får egen lejlighed.  

 

T drikker ikke alkohol, han har ikke drukket siden 2000 og han har aldrig røget.  

 

 

[…] 

 

 

[…] 

 

I1 kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq, angajoqqaamini najugaqartuaannarsimalluni. I1-lu nammineq 

meerartaarami angajoqqaamini U-mi nuliaanilu, najugaqartuaannarsimavoq. 

Qatanngutaa arnaq X3 aamma sivisuumik angajoqqaamini najugaqarsimavoq, soorlu I1-tut. 

X3 aamma meraqarpoq. 

I1 meeqqerivimmi sulisarpoq, tamannalu ajunngitsumik ingerlavoq. 

I1 marlunnik meeraqarpoq, X1 aamma X4. 

I1 qaqutikkut imigassartortarpoq, 2017-imilu imersimanngilaq milutsitsigami naartullunilu. 

Unnuk taanna 2017-imi poliiit takkummata, qatanngutaat X5 illoqarfimmut tikissimavoq, I1-p 

eqqaamavaa, taamani illoqarfimmi tivoleqartoq. 

Illartaqattaarput qatanngutigiillutik angajoqqaaminni. 

I1-p qatanngutaa X3 nerisassiorpoq nuannisaarpullu. 

Piffissap tamatuma nalaani qatanngutigiit arfiniliullutik illumi isersimapput. 

Sivitsunngitsoq, X2 X6-lu ingerlanialersut, I1-p illup silataani pujortaqatigai. 

Sinittarfianni igalaaq ammasuaannarpoq, unnuaq ullorlu. 

Pujortarlutik, cigaretitillu ikeqqammigaat, panini X1 tusarpaa oqarpallattoq “aataa naamik, aataa 

naamik”, I1 tupassimavoq iserlunilu. 

I1 siusinnerusukkut panini iserfigisimavaa takusarlugu siullermik itermat, tassanilu U paniata 

saniani innangavoq panialu X1 sinnassarlugu. I1-p X1 eqqissisimasoq takugamiuk 

anillaqqissimavoq. 

Tamatuma kingorna silamiitilluni tusarpaa panini oqartoq naamik aata, taava panimminut 

iseqqissimavoq, tassanillu paniata talini tungaanut siaarsimavai oqarlunilu anaanaminukarniarluni. 

U-p X1 eqeqqavaa nikissinnaajunnartillugu, I1 oqaaseqarsimanngilaq nikorfaannarsimavoq 

isiginnaarlugillu taava U-p I1-p pania I1-mut tunniussimavaa, I1-llu tigusimavaa. Tamatuma 



kingorna I1 panimmi X1-p sanianut innarsimavoq oqarfigalugulu unnummat sinittariaqartoq. U 

ingerlasimavoq. 

U I1-llu pania siniffimmi marluuttarissami sanileriillutik innangapput, siniffik 

marluuttariaarpianngilaq halvanden mands siniffiuneruvoq. 

I1-p sinittarfianiipput, U panialu tassanilu halvanden mands siniffimmiillutik. Ineeqqami aamma 

ataasiuttarissamik siniffeqarpoq. 

U ammukarmat I1-p panini aperaa sooq oqarnersoq ”naamik aataa”, tamatumalu kingorna X1-p 

timaani nukit tamarmik sukassimapput. I1-p apereqqissimavaa qanoq pisoqarsimaneranik, aataa 

susimanersoq? 

I1-p X1 aperisimavaa aatavit annilaangatileramitit? Taava X1 akisimavoq naamik, kisiannili 

qialersimavoq, taava X1-p I1-mut takutissimavaa assani atorlugit aatami susimaneraani. 

I1 tupassimavoq qialerlunilu, isumaqarsimagaluarami ataatani taamaattuunngitsoq. 

I1-p panini apereqqissimavaa, taamatut pisoqarsimanersoq, nalullugulu qanoq iliussanerluni. 

I1-p panini aperisimavaa ilumoornersoq, saniani nalasimavoq eqillugu saammarsarlugulu. 

I1-p minutsit siulliit panini upperisimanngikkaluarpaa, paniali oqarsimavoq taamatut 

pisoqarsimasoq. 

I1 nassuiaavoq, allanik qalianiittoqarsimanngitsoq imaluunniit sinittarfimmi, taamaallaat U aamma 

X1 tassaniipput. 

I1-p pania tassa X1. 

I1-p tamanna paasisimavaa unnukkut nal. qulaaluap missaani, panini eqqissisarsimavaa 

qatanngutinilu X3 oqarfigisimavaa silammut pujortariaqatigissagaani. 

Tassani I1 qialersimavoq X3-llu aperisimavaa, sumik ajortoqarnersoq. I1-p X3 oqaluttuussimavaa 

nalullugu qanoq iliussanerluni, X1-p (X1) X3 oqaluttuussimagamiuk ussersorluni U-p 

susimaneraani. 

X3-p I1 oqarfigisimavaa politiinut sianissasoq. 

I1-p panini qummut orneqqissimavaa. 

X3 qummukarsimavoq I1-llu mobilia tunniullugu oqarlunilu politiinut sianissasoq. 

Sinittarfiup aappaa inoqanngilaq, taamaattumik I1 tassanngaanniit sianersimavoq. 

Tamatuma kingorna politiit tikiussimapput, qallunaaq kalaalerlu politiit. Politiip aappaata I1-p pania 

oqaloqatigisimavaa, aappaatalu X3. 

I1-p politiit oqaluttuussimavai susoqarsimanersoq, tupaqqasimavoq, I1 nammineq ataataminit 

taamatut misigisaqartitaanikuunnginnami, taamaattumik assut tupaqqavoq. 

Qaliani I1-p soraluai nukappiaraq aamma niviarsiaraq (X3-p qitornai) qialersimapput, 

paasinarsisimavorlu oqaluttuarsimasut U-p susarsimaneraatsik. 

Aamma politeeqarfimmeeqataapput. 

X3-p sorasuaa niviarsiaraq ateqarpoq P1-mik soraluaalu nukappiaraq ateqarluni P2. 

Politiip aappaata I1-mik apersuinini naammassinngikkaa, X3 meeqqallu siulliullutik 

politeeqarfiliarsimapput, I1 utaqqisimavoq, anaanaa suliffimminit soraarmat ataataata aasimavaa. 

I1 assut annilaangasimavoq, aammalu pisimasut pillugit nalornilluni, nammineq taamatut 

misigisaqarnikuunnginnami. 

Qallunaap politiip I1 ilagaa taava taassuma U qummukaqatigisimavaa. 

Politiit allat tikiukkamik oqarsimapput I1 utaqqilaassasoq, taava politeeqarfiliaanneqarput, aammalu 

toqqissisimanerulersimavoq qatanngummi X3-p eqqaaniilerami. 

I1-p panini napparsimmavimmi misissortimmat ilagisimavaa, taava politeeqarfiliaqqissimapput 

tassanngaanniillu angerlarlutik. 

Unnuk taanna qatanngutigiit arfiniliullutik katerisimaarput I1-llu panini innartissimavaa, U-lu 

taamani sinittarfimmut isersimavoq siniffiullu aappaani issialluni mobilini atorlugu. I1 panini 



ammut ornikkamiuk qialersimavoq, piffissarlu sivisunngitsoq qaangiussimavoq, immaqa 

nalunaaquttap akunnerata affaa. 

I1 ammukarami qatanngutini ilagalugit illartarsimavoq, qaliaaniikkaannilu ataaniittut 

tusaaneqarsinnaapput, ataaniittut nipitulaarsinnaammata. 

Ataataa U qalianiissimavoq nammineq ataaniilluni, siullermik X1 alakkaramiuk takusimanngilaa 

siniffimmi nalasoq. 

I1-p eqqaamavaa qatanngutigiit arfiniliullutik ullukkulli ataatsimuulersimallutik 

tivolertuniissimallutillu, unnukkut arfineq-marlup missaaniugunartoq angerlarput X3-lu 

nerisassiulersimavoq. 

I1-p panini innartippaa arfineq-pingasup missaani. 

Taamani I1-p panigaa X1 I1-lu naartulluni. 

X1 ingerlaannangajak sinilersimavoq. 

X1-p pania siullermik itermat X3-p I1 oqarfigisimavaa pania itersimasoq, taava X3 

qalianukarsimavoq takullugulu U-p X1 innartikkaa. Taamaaliortarpoq, soorlu aamma X3-p qitornai 

taamaaliortarai. 

Ilaat suli ataaniissimapput nuannisaarlutillu I1-p paninniinerata nalaani. 

I1 politiinit apersorneqarsimanngilaq, politeeqarfimmi politiit arlaannik suliaqarput. I1, X3 aamma 

qitornaat. Inunnik Isumaginnittoqarfimmeersumik soqanngilaq. Politeeqarfimmiipput immaqa 

taamaallaat minutsit qulit missaanni. 

I1 meeraagallarami, immaqa qulit missaannik ukioqarluni, atornerlunneqarnikuuvoq. 

 

P2 mikingallarami aammik quisalersimagaluarpoq, aammalu paasisimavaat P2-p ataataata P2 

atornerlussimagaa. 

P2 Ilulissani napparsimmavimmi uninngasimavoq. 

X1 Sanami misissorneqarsimavoq, I1-llu misissuinerit pillugit sunnguamilluunniit 

tusagaqarsimanngilaq. 

X1 misissuiffigineqarmat nassaartoqarsimanngilaq. 

 

V1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at hun altid har boet hjemme hos sine forældre.  

Også da V1 selv fik barn, har hun altid boet hos sine forældre, T og hans kone.  

Hendes søster X3 har også boet meget hjemme, vist nok ligesom V1.  

X3 har også børn.  

V1 arbejde i en børnehave, og det går godt.  

V1 har to børn, X1 og X4.  

V1 drikker sjældent alkohol, i 2017 drak hun ikke fordi hun ammede og var gravid.  

Den aften i 2017 da politiet kom, var deres bror X5 kommet til byen, V1 husker at det var mens der 

var tivoli i byen.  

De grinte og havde sjovt sammen med søskende hjemme hos deres forældre.  

V1s søster X3 lavede mad og de hyggede sig.  

De var seks søskende sammen i huset på det tidspunkt.  

Efter lidt tid, da X2 og X6 skulle gå, havde V1 røget sammen med dem udenfor huset. Vinduet til 

deres soveværelse er altid lidt åbent, nat og dag.  

Mens de røg, og de havde kun lige tændt deres cigaret, så havde hun hørt sin datter X1 siger 

"bedstefar nej, bedstefar nej", så var V1 blevet forskrækket og gået ind.  

V1 havde tidligere været inde og se til sin datter da hun vågnede første gang, hvor T lå ved siden af 

datteren og havde prøvet at få datteren X1 til at sove. Da V1 så at X1 var rolig var hun gået igen.  

Men da hun herefter udenfor, hørte datteren siger nej bedstefar, var hun gået ind til datteren igen, 

der havde datteren rakt armene ud og sagt at hun ville hen til sin mor.  



T havde ligesom holdt om X1 så hun ikke kunne flytte sig,  V1 havde ikke sagt noget og bare stået 

og kigget, først da T havde givet datteren til V1 havde hun taget hende.  

V1 havde herefter lagt sig ved siden af sin datter X1 og sagt til hende at det var sent og hun skulle 

sove. T var gået.  

T og V1s datter havde lagt ved siden af hinanden i dobbeltsengen, sengen er ligesom ikke en rigtig 

dobbeltseng men mere en halvanden mands seng.  

Det var inde i V1s soveværelse, T og datteren havde ligget i halvandenmands sengen. Der er også 

en enkelt seng i værelset.   

Da T gik ned, spurgte V1 sin datter hvorfor hun sagde "nej bedstefar", hvorefter X1 havde spændt 

alle muskler i kroppen. V1 havde spurgt hende igen, hvad skete der, hvad gjorde han din bedstefar? 

V1 havde spurgt X1 har han gjort dig bange? Så havde X1 svaret nej, men var begyndt at græde, og 

så havde X1 vist V1 med sine hænder hvad bedstefaren havde gjort ved hende.  

V1 blev forskrækket og var begyndt at græde fordi hun ikke troede hendes far var sådan.  

V1 spurgte sin datter igen om der var sket sådan noget, og hun vidste ikke hvad hun skulle gøre.  

V1 havde spurgt datteren om det var rigtigt, og havde ligget ved siden af hende og holdt om hende 

og trøster hende.  

V1 havde lige de første minutter, ellers ikke troet på sin datter, men datteren havde sagt at det var 

sket.  

V1 forklarer at der var ikke andre ovenpå eller i soveværelserne, det var kun T og X1 der havde 

været der.   

V1s datter er X1.  

V1 havde fundet ud af det ved ni tiden om aftenen, hun skulle lige berolige sin datter og havde sagt 

til sin søster X3 at de skulle ud og ryge.  

Der var V1 så begyndt at græde og X3 havde spurgt hvad der var galt. V1 havde fortalt X3 at hun 

ikke vidste hvad hun skulle gøre, fordi X1 (X1) lige havde fortalt X3 ved at vise bevægelser om 

hvad T havde gjort ved hende.   

X3 havde sagt at V1 skulle ringe til politiet.  

V1 var gået op til sin datter igen.  

X3 havde kommet ovenpå og givet V1 hendes mobil og sagt at hun skulle ringe til politiet.  

Det andet soveværelse var tomt, så V1 havde ringet derinde fra.  

Efter det var politiet kommet, en dansk og en grønlandsk politimand. Den ene politimand havde talt 

med V1s datter, og den anden med X3. 

V1 havde fortalt politiet hvad der var sket, hun var i chok, V1 har ikke selv oplevet sådan noget fra 

sin far så hun var meget forskrækket.  

Ovenpå begyndte V1s nevø og niece (X3s børn) pludselig at græde, det viste sig at de havde fortalt 

hvad T plejede at gøre ved dem.  

De var så også med nede på politistationen.  

X3s niece hedder F1 og nevøen hedder F2.  

Før den ene politimand var færdig med afhøringen af V1, var X3 og børnene kørt hen til 

politistationen først, V1 havde ventet, og hendes mor havde fået fri fra arbejdet og faren havde 

hentet hende.  

V1 var meget nervøs, og tvivlede om det var sket, fordi hun ikke selv havde oplevet det.  

Den danske politimand havde været sammen med V1, og han var gået ovenpå sammen med T.  

Da de andre politifolk var kommet, havde de sagt at V1 lige skulle vente, så var de blevet kørt hen 

på stationen og hun var blevet mere tryg da hun var ved siden af sin søster X3.  

V1 havde været med sin datter på sygehuset da hun blev undersøgt, og de var kort på stationen igen 

også var de taget hjem.  



De var seks søskende den aften, da V1 puttede sin datter var T kommet ind i soveværelset og havde 

brugt sin mobil siddende på den anden seng. Da V1 gik ned til datteren begyndte at græde var der 

ikke gået lang tid, måske en halv times tid.  

Da V1 gik ned havde hun grinet sammen med sine søskende, når man er ovenpå kan man godt høre 

dem som er nedenunder det kan godt være lidt højt.  

Faderen T havde været ovenpå mens hun var nede, hun så ham ikke ligge sig på sengen første gang 

hun var oppe og tjekke til X1.  

V1 husker at de seks søskende havde været sammen siden om dagen hvor de havde været i tivoli, de 

tog vist hjem ved syv tiden om aftenen og X3 begyndte at lave mad.  

V1 puttede sin datter ved 20- tiden.  

Dengang havde V1 sin datter X1 og V1 var gravid.  

X1 faldt i søvn næsten med det samme.  

Da X1s datter første gang vågnede havde X3 sagt til V1 din datter er vågnet, og X3 var gået op og 

havde set at T puttede X1. Det plejede han at gøre. ligesom han gjorde det med X3s børn.  

De andre var stadig nedenunder og havde det sjovt mens V1 var hos sin datter.  

V1 var ikke blevet afhørt af politiet, på stationen lavede politiet et eller andet. V1, X3 og deres 

børn. Der var ingen fra socialen. De var der måske kun 10 minutter på stationen.  

V1 er selv blevet misbrugt da hun var barn, cirka 10 år gammel.  

 

F2 begyndte ellers at tisse blod da han var lille, og de havde fundet ud af at F2s far havde misbrugt 

ham.  

F2 har været indlagt på sygehuset i Ilulissat.  

X1 blev undersøgt på sygehuet i sana, V1 har ikke hørt noget som helst om de undersøgelser 

efterfølgende.  

Der er ikke fundet noget i undersøgelserne fra X1.  

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 18.09. 

 

 

 

 

 

 


