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Piumasaqaatit  

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqarsimapput eqqartuussiveqarfiup unnerluussineranut naa-

pertuuttumik eqqartuussisoqassasoq ukuninnga allannguuteqartumik:  

− Pisimasoq 1 eqqartuussisoqassasoq pisimasoq 2-mi - 5-10miunngitsoq – pinerluttule-

rinermi inatsisinik unioqqutitsinerit § 77, imm. 1, nr. 1, takk. imm. 1, nr. 3 aamma § 

80, imm. 2, 

− Pisimasoq 2-mi pinngitsuutinneqassasoq pinerluttulerinermi inatsisinik unioqqutitsi-

neq § 84, imm. 1, pisimasuunerarneqartoq ullut 26. januar 2013 aamma 27. marts 

akornanni, 

− Pisimasoq 3-mi eqqartuussut 4-miissooq – 5-imiunngitsorlu – pinerluttulerinermi 

inatsisinik unioqqutitsineq § 77, imm. 1, nr. 1, takk. § 79 aamma 80, imm. 2 2019-imi 

pisimasoq pillugu, aamma 
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− Pisimasoq 4-mi pinngitsuutinneqassaaq, 

Sinnerinilu sakkortuliineq. 

 

U pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqarsimavoq. 

 

Unnerluussisussaatitaasut P sinnerlugu piumasaqarsimapput 150.000 kr. ataannagit mitan-

gaasimanermut taarsiissutissatut. 

 

U-ip taarsiisussaatitaaneq akerlilerpaa taarsiissutissallu annertussusaa.  

 

Eqqartuusseqataasut  

Suliap suliarinerani eqqartuusseqataasut peqataatinneqarsimapput.  

 

Tapiliullugu paasissutissat 

Nalunaarutiginnilluni allakkiami allaqqavoq I1 februar 2020-mi Uummannami politiinut 

oqarasuaatikkut saaffiginnissimasoq paasititsillunilu sms-erfigitissimalluni panimminit P-

imit, allaqqalluni P ataatassaminit, U-imit, pinngitsaalilluni atoqatigisimagaani, qasseeriar-

luni P qulinilli ukioqartoq.  

 

Uummannami politiit assilisimasaat saqqummiunneqarsimavoq I1-ip oqarasuaataanit, sms 

kalaallisut allaqqasoq ulloqartoq 22. februar 2020 ”X1”-mit tlf.nr. […] oqarasuaammi ersip-

poq. 

 

Sms danskisuumut nutserneqarsimasoq, imatullu imaqarluni: 

 

”… 

 

Sinittarfimmut isertippaanga, seeqqummerluni usunii pinniitsoq anillatsillugu uan-

nullu pinnguaritilerlugu taava eqqaamasaaruppunga 

 

Naluara mikisuuninni qasseriarluni attuuanikuuneraanga usuni pinniitsoq pinngu-

aritillugu, tamaasaluunniit allassinnaanngilakka amerlangaarmata 

 

14-inik ukioqarlunga, februarip arfernani maarmorilimmi najungaqarluta, kisianni 

U arnaata aallaqqanerani illua paarivarput. Illu uffarfeqanngimmat maarmorilim-

mut uffariartarpugut. Ullut ilaanni uffariarpunga, isersimatsiartungali iserpoq, 

oqarluni aallerluni. Kisianni tigusaqanngivippoq, Sofamut innartippaanga, 

soorunami pinaakkaluarpunga, nalunnginnakku sorusunneraanga, atisani atisak-

kalu peertippai, pinniitsorsuaq mangunniarsaralugu, misigisaq nuanniinnerpaaq, 
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ilumuuissumik taamak anniartiginikuunngilanga, perusuersartarfimmut 

soorunami qimaavunga piareermat, ingerlaannaq qialerpunga nipaarsaarniarsa-

ralunga, perusuersartarfimmiit anigama oqaaseqarani nassataqarani aniartorpoq, 

oqarnikuuvoq aallerluni.  

Tassanngaanniit nuannaarsinnaajunnaarpunga, kisimiikkaangama assut qiasar-

punga, kisimiillungaluunniit anisinnaajunnaarpunga sioorangama, kamassin-

naavunga, U toqqisinnaavara, kiillugu nilliaffigalugulu 

Marsi naalersoq pujortartalerpunga, anaana tusaarusukkunnaarpara, atuarnera paa-

risinnaajunnaarpara, atuanngitsoortalerlunga, ilinniartitsisut kamassaarsinnaasar-

lugit.  

Juulip naanerani Ilulissanukarpunga, aggustimi uterama qasseeriarluni kinguaas-

siuutitigut pinngitsaalivaanga. Novemberimi kingulleq pivoq, kisianni attuuas-

saanngilaanga, maannakkut ukiut qulit qaangiupput suli isertuullugu.  

X2-ip kisimi nalunngilaa.  

 

Inuunera ajunngitsumik atorsinnaavara, pilluarlunga inuusinnaavunga nuannaar-

lunga ajoquteqarnangalu.  

 

U pinniissuaq inuuninniit peerlugu! Paasisaaqili!  

Inuunermi sinnerani naallioqili!! 

 

…” 

 

Nassuiaatit  

U tapiliussamik nassuiaasimavoq. P ilisimannittutut tapiliullugu nassuiaasimavoq. I1, I2 

aamma I3 ilisimannittutut nassuiaasimapput.  

 

U nassuiaasimavoq nammineq I1-lu peerariilersimallutik pania P sisamanik ukioqartoq, X3-

lu ataataminiittoq. Ukiup affaa qaangiuttoq peerariilerneriniit niviarsiaqqat ataataat imminut 

toquppoq. Tamanut sakkortuvoq, P-lamut X3-mullu isumaginneqataarusussimavoq. Nammi-

neq pingasunik meeraqarpoq, taava ilaqutariinnertik ataatsimoorlutik inerisalerpaat. Najun-

garisaminnik arlaleriarlutik nuuttariaqarsimapput ilaatigut oqoqarnera pissutigalugu.  

 

I1-nerusup P X3-lu paarisarpai, sivisuumik suliffeqarneq ajorsimagami. Ilaanni nammineq P 

X3-lu paarisarpai upalungaarsimanermut pisortap tulliatut suliffini apeqqutaatillugu.  

 

P-amut X3-mullu atanera ajunngilaq, aamma ataataminnik taasalerpaat. Tamanna attortis-

sutigisimavaa, pissutigalugu sisamanik ukioqarluni ataatani ajunaarluni toqummat.  annaa-

simagamiuk.   
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Unnerluussummi najungaqarfiit piffissallu allaqqasut malillugit najungaqartarsimapput. P nu-

luisigut attuuanikuunngilaa. P X3-lu ilaanni seeqquani issiasarsimapput, pingaartumik ataa-

tamik imminut toqunnikuunera aliasuutigileraangamikku.  

 

P atoqatiginikuunngisaannarpaa.  

 

Killisiuinermi nalunaarusiami 24. februar 2020-minngaanniit tigusaq, killisiuinermi nalunaa-

rusiaq atsiorsimavaa, nassuiaasimalluni nalunaarusiaq atsiorsimallugu, pissutigalugu politiit 

piumaffigisimammanni. Naluanaarusiaq atuarsinnaasimanngilaa isarussat atuffasini nassarsi-

mannginnamigit. Politiip X4-ip nalunaarusiap ilaannaa atuarsimavaa.  

 

Killisiuinermi nalunaarusiami qupperneq 3, immikkoortoq kingullermi ersippoq politiinut 

nassuiaasimanera januar 2020-imi P marloriarluni kinguaassiuutitigut kajungissutsiminik 

atoqatigisimagaa, tamanna ilumuunngilarooq politiinut nassuiaasimanera. Killisiuinerup ilaa 

imaqarpoq nassuiaasimanera P-mik kinguaassiuutitigut atoqateqarsimanera, tamanna atsi-

unnginnarani atuarneqarsimanngilaq. Killisiuinermi paatsoorneqarsinnaasumik oqaaseqarsi-

manngilaq. P-p qaninniarsimanngilaa, taamatut killisiuinermi nalunaarusiami allaqqavoq 

oqarsimasoq. 

 

Eqqartuussiveqarfimmi nassuiaateqarsimanngilaq, pissutigalugu taamanikkut illersuisorisi-

masaata siunnersorsimagamiuk taamaasiussanngitsoq. Illersuisunik paarlaattoqarsimavoq 

nammineq piumasarinngisaanik suliap eqqartuussiveqarfimmi suliarineqanngitsiarnerani, 

aamma illersuisortaanilu sivikitsuinnarmik suliaq pillugu oqaloqatigiissimapput. Il-

lersuisortaanilu oqaloqatigiissutigisimanngilaat qatanngutini angut erninilu ilisimannittuusin-

naasut pisariallit.  

 

P usumminik tissarsaanissaanut qaqugukkulluunniit pinngitsaalisimanngilaa. Qaquguk-

kulluunniit P kisimeeqatigisimanngilaa, pisimasoq 1-imi allaqqasutut. Tassani piffissami 

ilaannikkut X3 kisimeeqatigisarsimavaa. X3 innarluuteqartuuvoq, aamma paarilluartari-

aqarpaat.  

 

Pisimasoq 2 pillugu aammalu kanngutsaatsuliorfigineqarneq siulleq, januarip 26-iata 

kingorna pisimasuunerarneqartoq, nassuiarsimavaa unnerluussummi taamaasiorsimaneran-

gaanini allaqqasoq ilumuunngitsoq. Aammattaaq unnerluussummi allaqqasoq 26. januar 

2012-ip kingorna pisimasoq iliuuserisimannginnerarpaa. I1-muna meeqqat atisalersorai, P-li 

nammineq atisalersornissaminut pikkorissipallassimavoq. I1 angerlarsimasarpoq Aqqusi-

nertaaq B-[…]imi najungaqarallaramik. Johan Henningsen-ip Aqq. […]-imi pisimasuu-

nerarneqartoq aamma ilisarinngilaa. I1 angerlarsimanerusarpoq akuttusuumillu sulisarluni. 
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Piffissalli ilaani nærbutik-imi innarluutillillu illuanni sulisarsimavoq Kollegium Maarmori-

limmi ineqarallaramik.  

 

Pisimasoq 3-mi pisut oqaluttuarineqarsimasut, unnerluutigineqarsimasup nas-

suiaatigisimavaa ilisarisinnaanagit. X3 P-lu ilagiittuaannarput, namminerlu qaqugukkulluun-

niit 2019-imi februar augustimiluunniit kisimeeqatiginikuunngilaa.  

 

Pisimasoq 4-mi oqaluttuarineqarnera pillugu, nassuiaatigisimavaa januar 2020-mi P kisi-

meeqatigisimanagu. P kinguaassiuutitigut atoqatiginikuunngilaa, aamma nammineq kajumis-

susaanik nammineq oqarneratuut.  

 

P-p ilaannikkut kamaattarpaa X3-mut sakkortuallaaraagat naveertaramiuk. I-p kamaak-

kaangamiuk aanakkuni sianerfigisarpai.  

 

Qatanngutaa, I2, ulloq allortarlugu aggertarpoq uffarfiallu atorlugu. Ernera, I3, ilaqutariinnut 

assut qanippoq, ingammik X3-mut P-mullu.  

 

Piniariartilluni 24. februar 2020 suliaq pillugu poliinit killisiorneqassalluni aggersagaa-

simavoq. I1 sianerfigisimavaa sikumiittoq, qialluni aperalunilu susimanersoq. Tusaarusun-

nagu ilisimavaa. Kingusinnerusukkut anaanami illuanut politiinit aaneqarsimavoq. Killisiui-

nermi nalunaarusiami allaqqavoq politiinit pisuutinneqarnini miserratigisimagaa.  

 

I1 katisimaannarput. Politiinit killisiorneqareernerata kingorna I1 attavigisimavaa, aanak-

kuinullu pulaartalerpaa. P-mut X3-mullu attaveqarnini aamma ingerlateqqilersimavaa. 23. 

december 2020 tigummigallarneqaleramili I1 attaveqarfigisimavaa, kisianni P-aanngitsoq.  

 

Paasisinnaanngilaa sooq P unnerluutigisimaneraani.  

 

P atuarfimmi karakteerii pitsaasorujuupput. X3 arriinnerusumik eqqarsartarpoq, aamma im-

mikkut atuartinneqartarpoq. Naluaa X3 suliaq pillugu apeqqutinut akisinnaanersoq. Naligin-

naasumik oqaluttarpoq, kisianni puigupallattarluni. X3 paasisinnaalluartarpaa eqqamini 

susoqarnersoq.  

 

Piffissami suliami eqqartorneqartumi I3 Uummannami anaanamini najungaqarpoq. I3 immini 

akulikitsunik tukkusarpoq. Tigusaanerata nalaani I3 imminni juullisioriaqqavoq.  

 

I1, P X3-lu peqatigalugit pilluarlutik asallutillu ilaqutariissimapput, politiinit killisiorneqar-

luni aggersaanissaasa tungaanut ulloq 24. februar 2020. Unnerluussutigineqarnini ilisarisin-

naanngilaa. Politiinit killisiorneqarami tuparujussuarnikuuvoq.  
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Unnerluutigineqartup ilanngullugu inuttut atukkat pillugit nassuiaasimavoq 1983-imi 

meeqqat atuarfiat naammassisimallugu, taamanili upalungaarsimanermut tunngasunik truck-

ernermut ingerlatsinissamut saffiornermullu pikkorissartarsimalluni. Sanasutut, aalisartutut 

aqqusinniortutullu sulisarsimavoq. Maannakkut aalisartuuneruvoq. Aalakoornartulinnik 

imerneq ajorpoq, ingammik 2011-ip kingorna […].  

 

I1 nassuiaasimavoq suliaq februar 2020-mi politiinut nalunaarutigisimallugu. Taamak 

pisoqannginnarani paniata P sms-erfigisimavaa. Panimi atornerlungaasimanera 

atorsaatigisimavaa.  

 

Oqarasuaatip assilinerani, ilanngussaq F-1-1, nassuiaasimavoq nammineq oqarasuaatigalugu, 

oqarasuaammi takuneqarsinnaavoq nalunaarut P nassiussimasaa tunniussisoqannginnarani.   

 

Nalunaarutip tigunnginnerani misigisimavoq P arlaannik imminut oqaasissaqartoq. P decem-

ber 2019-imi atuariartorusussuseqarnikuusimanngilaq. Susoqannginnerani P amerlasooriar-

luni aperisarsimavaa arlaannik ajortoqarnersoq, kisianni P X3 tamakkuninnga oqaloqatige-

rusuttarsimanngilai. P politeeqarfimmi killisiorneqareeramik oqarfigisimavaa qasseeriarluni 

taamaasiorsimasoq. Piffissani pineqartuni utoqqaat illuani nærbutik-imilu sulisarsimavoq. 

Unnerluutigineqartup ilaanni meeqqat piffissami pineqartumi paarisarsimavai, aamma kisi-

meeqatigisarlugit. Unnerluutigineqartup ilaanni P aningaasanik tunisarpaa ikinngutini ane-

eqatigisussaagaagagit. Unnerluutigineqartup meeqqani allat aamma aningaasanik ilaanni tu-

nisarpai.  

 

Unnerluutigineqartup ilaanni P atisalersortarpaa. P ilaanni unnerluutigineqartoq nuannarineq 

ajorpaa. Tamanna takusinnaavaa P ilaanni kamattarami peqatigerusunnagillu, aamma 2019-

imi matoqqanerulersimavoq. Kisianni tamanna aallartissimavoq P qulit-aqqanillit missaani 

ukioqartoq.  

 

Tunniusinnerup pinnginnerani ukiut arlallit unnerluutigineqartorlu siniffeqatigiissimanngil-

lat. Tamanna aallartissimavoq unnuakkut X3 isumagissallugu. Takusimavaa unnerluutigi-

neqartoq porno-nik isiginnaartoq. X3 arfineq-marlunnik ukioqarluni meningitis-er-

nikuusimavoq. X3 paasisinnaallunilu eqqaamasaqarsinnaavoq, kisianni oqaaseqarusussi-

manngilaq.  

 

P angutaa imminut toqunnikuusimavoq, P angunni assut maqaasisarpaa. Imminut toquttoqar-

nerata kingorna P immikkut taperserneqarsimanngilaq. Akulikitsunik angutaata imminut to-

qussimanera oqaloqatigiissutigisarpaat. P unnerluutigineqartup nooqatigisimanera nuan-

naarutigaa, kisianni angunni eqqartorneqaraagat naamik.  
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X3 P-allu ukiui pingasunik nikingapput. Niviarsiaqqat marluullutik mikigallaramik atisaler-

sornissaminnut ikiortariaqartarsimapput. Nammineq atisalersukkajuttarpai. Ilaanni unner-

luutigineqartoq oqorsaatinik atisalersortarpai.  

 

Kollegium Maarmorilimmi ilinniartuulluni ineqarsimapput. Nærbutikkimi sulinerata nalaani 

qaammat sinnerlugu unnerluutigineqartup meeqqat kisimeeqatigisarsimavai. Akaava anialu 

X5 –politiiusoq Uummannami najungaqarpoq. Piffissaq pineqartoq tamaat angajoqqaaminut 

qanittumik atassuteqarsimapput ullullu tamaasa takusarlugit. Unnerluutigineqartup angajoq-

qaavi takorpiarneq ajorpaat. Unnerluutigineqartoq qatanngutaa, I2, annerusumik 2019-imi 

Uummannamiippoq, akulikitsunillu uffarfiat atortarsimallugu. Unnerluutigineqartup ernera 

I3 qaammatini arfineq-marlunni taakkunani najungaqarsimavoq. Unnerluutigineqartoq aali-

sartuuvoq aallartissimallunilu 2016 imaluunniit 2017-imi.  

 

P X3 mikigallarmata uffarnerini ikiortarpai. P arfineq-pingasut-quligiluat missaani 

ukioqartoq uffassaarpaa. P atisaqanngitsoq takuaa, P timaani allanartumik malugisaqarsi-

manngilaq. P quligiluat-qulit missaani ukioqarluni aaqartalerpoq. P 15-inik ukioqarluni naar-

tunaveersaateqalerpoq. G.U-mukartussaanera pissutigalugu. Naluaa P kinguaassiuutitigut 

atoqateqartarnersoq.  

 

X3-p P-allu unnerluutigineqartoq ataataminnik taasarpaat. Nakorsanit P illiaani immikkut it-

tumik maluginiagassaqanngilaq. Nammineq P attaveqaataavoq. Piffissap ilaani atuarfimmut 

attaveqartoqartarsimavoq, P atuarnini paarisinnaasimanngimmagu. Siornatigut P karakteri-

gissimavoq, kisianni piffissami ukiut marluk pingasut missaani atuarnera pitsaajun-

naarsimavoq. Pitsaanerulersimavorli unnerluutigineqartup politiinit killisiorneqareernerata 

kingorna. P suli meeqqat atuarfianni naammassisimanngilaq.  

 

Aamma angerlarsimaffianni pitsaanerulerpoq unnerluutigineqartup killisiorneqareernerata 

kingorna, aamma P ilangerusunnerusalerpaa. Siusinnerusukkut P iniminiikkusunneru-

sarsimavoq illumiinnaniluunniit.  

 

 

Killisiuinermi nalunaarummi juunip pingajuani 2020, qupp. 2, imm. aappaat, takuneqarsin-

navoq politiinut nassuiaateqarsimasoq maluginikuullugu unnerluutigineqartup P piumaffi-

gisarsimagaa, nassuiaatigisimavaa taamatut politiinut nassuiaateqarnikuusimalluni. Unner-

luutigineqartup piumasarisarsimavaa piffissaq tamaat P angerlarsimassasoq ikinngutinilu ila-

gissanngikkai. 

 



 8 

X3 angerlarsimaffimminni ajunngilaq, namminerlu piffissaq annertooq X3 paarinissaa atort-

arsimavaa, tamannalu P ajorinngilaa.  

 

P peerartaaqqaarpoq 13-inik ukioqarluni, X2. P X2 susoqarnikuuneranik oqaluttuun-

nikuusimavaa.  

 

P nassuiaasimavoq unnerluutigineqartoq ataatassaralugu, aamma unnerluutigineqartup 

anaanani, I1, sammilermaguli unnerluutigineqartoq ataatamisut isigilersimallugu. Tamarmik 

ataqatigiissimapput, kisianni anaanani angerlarsimanngikkaagat toqqissisimasarsimanngilaq. 

Ilaanni unnerluutigineqartoq kisiat angerlarsimaqatigisarsimavaa, anaanani sulitillugu 

imaluunniit pisiniarfileritillugu. Nammineq, X3 unnerluutigineqartorlu kisimiittarsimapput 

anaanartik sulinerani. Naartunaveersaatinik 20. april 2020 aatsaat atuilersimavoq.  

 

Pisimasoq 1 pillugu kiisalu eqqartuussiveqarfimmut nassuiaatigineqarsimasut pisimasut mar-

luk, Johan Henningsen-ip aqq. […] nuussimallutik, nassuiaasimavoq illumi kisimiissimalluni. 

Anaanaa pisiniarfilerivoq. Nammineq unnerluutigineqartorlu sinittarfimmi kisimiipput. Un-

nerluutigineqartup assaatigut tiguaa usunilu pinnguaritilerlugu. Quligiluat missaani ukioqar-

poq. Susoqarfiusut taakku marluk oqaluttuarinikuusai ulluni assigiinngitsuni pinikuupput. 

Susoqarfiup aappaa siullertut pisimavoq, assaa tigusimavaa usunilu pinnguaritilerlugu assaa 

aaliangeqqaatigalugu. Quligiluat-qulit missaani ukioqarpoq. Qaammataaluit qaangiumma-

taavoq. Taamaasisoqaqqinngilaq. Usuk manngersisarpoq, kisianni anisoqarani. Tamanna 

pisimavoq 2014-imi. Eqqaamasinnaanngilaa qaammat imaluunniit ulloq suna.   

 

Pisimasoq 2 pillugu kiisalu I1 oqarasuaataa angallattakkami asseq, nassuiarsimavaa nalu-

naarut ilisarisinnaallugu. Nalunaarut nammineq anaanaminut februar 2020-mi nassiussarivaa.  

 

Allakkamit nalunaarummiittumit, imm. 2, allaqqavoq unnerluutigineqartup amerlasooriarluni 

attuuasarsimagaa aamma usuni pinnguaritittarsimagaa, nassuiaasimavoq attuuaneqartarnerit 

taakkuusut amerlasooriarnikut.  

Tamanna pillugu eqqartuussiveqarfimmut nassuiaasimavoq, ulloq 26. januar 2010-mi pisi-

masoq eqqaamalluarlugu. Ullaakkut itersimavoq angajunilu ilagalugu. Unnerluutigineqartoq 

isersimavoq qallerlugulu. Qarlii namminerlu qarlini ammoortissimavai. Usuata nului qassee-

riarlugit attorsimavai. Anaanaa itersimavoq, unnerluutigineqartoq nikuipallassimavoq sunn-

gitsuusaarlunilu. Usuni tigummisimavaa aalatillugulu. Timaatigut iviagiisa nalaasigut, qutto-

raasigut kinguaassiuutaasigullu attuuasimavaa. Aasakkuugunavippoq, tallimaleereernermi 

kingorna. Eqqaamasinnaavaa silami pinnguarluni silalu aasarpalaartoq.  

 

Januaarip 26-ani 2012 pisimasoq pillugu, eqqartuussiveqarfimmut nassuiaateqarsimanini pil-

lugu apersorneqarnermini, imaassimavoq skuulerniarluni unnerluutigineqartup nulumigut 
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attorsimagaani aalatillugillu. Singini singeqqusimavai. Saavaniippoq seeqqiminik nikorfal-

luni natermi, nammineq nikorfavoq. Aaliangeqqavaa.  

 

Pisimasoq ulloq 27. marts 2013 pillugu, nassuiaasimavoq qatanngutini innareersimasoq, anil-

lassimavoq takuniarlugu anaanani angerlareersimanersoq. Unnerluutigineqartup oqarasuaa-

taa tigunialersimavaa anaanani sianerfigissallugu aperiniarlugu qaqugu angerlassanersoq. 

Unnerluutigisaasup oqarasuaat paarivaa. Annilaangavoq toqqissisimananilu, unnerluutigi-

neqartoq nuannarinnginnamiuk. Una pissutigalugu unnerluutigisaasup nuluisigut attuuani-

kuummani. Taamaasiorsimavoq anaanaanut sianiutigaluni. Sinittarfimmi inimiluunniit 

tamanna pisimavoq. Unnerluutigisaasoq sinittarfimmut iserpoq ’angajuanut’ isertuusaarluni. 

Sinittarfimmi nikorfavoq. Sinnguseqarpoq. Allatigut attunngilaa.  

 

November december-imilu 2019-imi pisimasuunerarneqartoq pillugu kiisalu eqqartuussi-

veqarfimmut nassuiaateqarsimanera pillugu apersorneqarluni, unnerluutigineqartup timaata 

qulaatigut attuuasimavaa, iviagiisigut quttoraasigullu, tamanna nassuiaatigaa piffissami aali-

angersimasumi pisarsimasoq kisianni ullut tamaasaanngitsoq. Tamanna pisarsimavoq immin-

nut qanilligaagamik kisimiillutillu. Kisimiikkajunnerusarpoq unnerluutigineqartumullu 

qanillinaveersaartarluni sinittarfimmut iseraagat. Timaatigut sukkut tamaana attorsin-

naasarpaa, assersuutigalugu atisaasa ataatigut. Apeqqutaasarpoq anaanaa utoqqaat illuanni 

qanoq ilineratigut sulinersoq, anaanaa taakani nikerartunik sulisarami. Unnerluutigisaasoq 

piffissami tassani assut angerlarsimasarpoq.  

 

Anaanaa pasittaassaqarsimassangaluarpoq. Qatanngutaa annermik sinittarfimmiittarpoq. Im-

mikkut sinittarfeqarput. Naluaa X3 takusaqarsimanersoq. Kimulluunniit oqarnissaminut 

sapersimavoq, pissutigalugu unnerluutigisaasoq ataatamisut isigisimagamiuk. Ataatavini mi-

kisuulluni annaasimavaa, allamillu imminut ataataarusuttoqanngilaq perorsarlugulu.Unner-

luutigisaasumut qanissimavoq. Aatsaat X2 ikinngutigileramiuk naameersinnaanngor-

simavoq.  

 

Pisimasoq 3 pillugu pisimasoq 6. februar 2019, nassuiaateqarsimavoq Kollegium Maarmori-

limmi kinguaassiuutitigut atoqatigiissimallutik. Kollegiemukarsimavoq uffarniarluni. Unner-

luutigineqartoq takkussimavoq aallernerarluni. Suli uffanngitsoq, aamma atisaqarluni. Uffar-

niarluni piareersarpoq. Atisassani qaqissimavai. Unnerluutigisaasup taliatigut tigusimavaa 

sofamut innartillugu truusiilu peerlugit. Nammineq aamma qarlini peersimavai. Taamaaseri-

arluni piumanngitsoq atoqatigalugu. Nuluisigut iviagiisigullu attuuasimavaa, kisianni 

tamanna atoqatigiinnertut isiginngilaa. Ikissani peersimavai usualu saqqummerluni. Nammi-

neq usua isigerusussimanngilaa. Utsui annerlarput pissutigalugu siornagut ilaqarnikuunngin-

nami. Apersorneqarluni nassuiaasimavoq usua utsuisa iluaniissimasoq, tamannalu atoqatigi-

innertut nammineq isigaa. Naluaa qanoq sivisutigisumik pinersoq, kisianni 
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sivisoorujussuartut misiginarpoq. Nammineq unippoq. Namminerlu uffariarpoq. Ullua eqqaa-

masinnaavaa, pissutigalugu iPhone-mi allattaavianut allassimagamiuk. Allagaq pigiun-

naarsimavaa, pissutigalugu iPhone-a aserorsimagami. Massakkut allamik oqarasuaat angal-

lattangaqarpoq.  

 

12. februar 2019-imi pisimasoq pillugu, nassuiaasimavoq kollegienut uffariarsimalluni. Un-

nerluutigisaasoq taakaneereerpoq. Atisassani piareeqqaarsimavai uffannginnermini. Sinif-

fimmi innagavoq unnerluutigisaasup ornimmani. Naattui g-strengiilu unnerluutigisaasup 

peerpai. Unnerluutigisaasup qarlini ikissanilu peerpai piumanngitsorlu atoqatigilerlugu. 6. fe-

bruar 2019-imi pisoq assigaa. Usua utsuisa iluaniippoq. Tamatumuunakkut sivikinne-

rusimavoq. Unnerluutigisaasoq nammineq unissimavoq.  

 

Aggusti 2019-imi pisimasut ima pisimapput, sinittarfimmi siniffimmi innangatillugu iserfi-

gisimavaa, taava qallersimavaa atisaalu peerlugit. Nammineq qarlini qarliilu peersimavai, 

aamma atoqatingeeqqipput.  

 

Unnerluutigineqartup arfinillit missaani pinngittaalillugu atoqatigisimavaa, februarimi mar-

loriarluni aamma aggustimi sisamariarluni. Pisut sisamat aggustimi2019-imi aqqarnata 14-

atalu akornanni pisimapput. Pisunit sisamanit siulleq sinittarfimmi pisimavoq. Pisuni sin-

nerini atoqatigiittarsimapput. Assiganik pisarsimapput sinittarfimmi. Atoqatigiinnermi 

oqaaseqartarsimanngilaq, aamma nammineq oqaaseqartarsimanngilaq.  

Pisimasoq 4 pillugu nassuiaasimavoq ilumoorpoq eqqartuussiveqarfimmut nassuiaasimanera 

nammineq kajumissutsiminik unnerluutigisaasoq atoqatigisimanagu, aamma januar 2020-imi 

unnerluutigisaasoq atoqatigisimanngilaa.  

 

Eqqaamasinnaanngilaa 14. august 2019-imi atoqatigiinneq kingulliunersoq.  

 

Unnerluutigisaasup aningaasanik piumaffigigaagani tunisarsimavaa.  

 

Pisimasoq 3 pillugu illersuisup apeqqutaani 12. februar 2019, nassuiaasimagami siniffimmi 

innagasimalluni unnerluutigineqartoq isermat kiisalu killisiuinermi nalunaarusiami 24. fe-

bruar 2020, qupp. 3, imm. kingullermi allaqqasoq, atuarneqarsinnaavoqunnerluutigineqartup 

tigusimagaa siniffimmullu innartillugu, nassuiaatigisimavaa eqqortuusoq unnerluutigi-

neqartup siniffimmut innartissimagaani.  

 

Illersuisup apeqqutaani pisimasoq 2 pillugu, 2010 aamma 2012-limi pisimasut pillugit nas-

suiaasimavoq allanik taakaniittoqarsimanngitsoq. 2012-imi pisumi ullua eqqaamanngilaa. 

Assani illuttut atorlugit singii qilersimavai.  
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[…] 2005 inuueqarpoq.  

 

I2 nassuiaasimavoq piffissami 2010-2019 paarlakaallugit Uummannamiik Nuummut nooqat-

taarnikuulluni. Uummannamiikkaagami unnerluutigisaasup angerlarsimaffianukartarpoq. 

Unnerluutigisaasup ilaqutai nereqatigisarpai uffarfiallu atortarlugu. Taakaniinnerani ta-

marmik angerlarsimasarsimapput. Unnerluutigisaasumut suliaq nalunngilaa. Sivisuumik sivi-

kitsumilluunniit taakaniittarpoq. Meeqqat inimiikkajuttarput. Iseruminartarpoq. Immikkut it-

tumik unnerluutigisaasup niviarsiaqqanut pissuserisaanik maluginiangaqarneq ajorpoq. Nivi-

arsiaqqat unnerluutigisaasoq asavaat ataatamittullu isigalugu. Unnerluutigisaasoq niviarsi-

aqqallu timimikkut attorlutik attaveqanngillat. Eqqaamanngilai niviarsiaqqat qanoq ateqar-

nersut. Kingullermik Uummannamiippoq 2020 januarimiik septemberimut. Ukiut tamaasa 

Uummannamukartarpoq. Nalunngilaa niviarsiaraq ataaseq innarluuteqartuusoq aappaalu in-

narluuteqarani. Innarluuteqanngitsoq immikkut maluginiagaqarfiginngilaa. Unnerluutigi-

neqartoq ersigerpasinngilaa. Nammineq unnerluutigisaasullu eqqaani nikorfasarpoq, nuan-

naarpasittarporlu. Akulikitsinik taakkuninngartarpoq aallisareernermini uffariarluni. Uum-

mannami nammineq illua uffarneqanngilaq. 2010-mi taakkununnga uffariartarsimanngilaq, 

taamani Uummannami illugissaarami uffarfilimmik. 2012-imi katippoq, tamannalu Uum-

mannami pisimavoq. 2013-imi Uummannameeqqissimavoq qatanngutini katilermat. Minner-

paamik sapaatit akunneri marluk taakaniissimavoq. Eqqaamasinnaanngilaa 2019-imi Uum-

mannamiissimanerluni.  

 

Unnerluutigineqartup ilanngullugu nassuiaatigisimavaa 2019-imi I2 akkaartik uummammi-

nik unittoorluni toqummat ilisaanissaanut aggersimasoq.  

 

I3 unnerluutigineqartumut, ataataminut I1-mullu pulaarsimavoq. Niviarsiqqat P-amik aamma 

X3-mik ateqarput. Unnerluutigineqartup niviarsiaqqallu ataqatigiinnerat ajunngilaq, isu-

maqanngilarlu unnerluutigineqartup niviarsiaqqat ajortumik pisarai. Nammineq P-mut atta-

veqarunnaarsimavoq. Unnerluutigineqartumut suliaq ingerlasoq nalunngilaa. Mikigallarmata 

I1 atisalersornerusarpai, kisianni unnerluutigineqartoq ilaanni ikiuuttarsimavoq. Taku-

nikuunngilaa unnerluutigineqartup P attualaaraa.  

 

P eqqaanikuuaa 2019-imi unnerluutigineqartumit atornerlunneqarsimalluni. Oqarsimavoq 

ataataminit atornerlunneqarsimalluni. ”Ataataminit” imaappoq unnerluutigisaasumit, ataa-

tavini toqunikuummat, unnerluutigisaasorlu ataataminik taasaramiuk. Susoqarsimanera nas-

suiaqqissaarnikuunngilaa. Puingorsimavaa qanoq qisuariarsimanerluni. Nammineq upperisi-

manngilaa, pissutigalugu ataataa allanut pitsaasuummat. Nammineq P oqarfigisimanngilaa 

upperinagu. Aliasuutigerpasissimanngilaa.  
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Tigummigallaaneq  

Unnerluutigineqartoq 23. december 2020-ili tigummigallaganngorsimavoq.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuseqarfiata tunngavilersuinera aaliagiineralu  

Unnerluutigineqartoq eqqartuussiveqarfimmiit pisuutinneqarsimavoq kinguaassiuutitigut 

kanngutsaatsuliorsimasutut piffissami 2010-2019 panissaminut P-imut, inunngortoq […] 

2005, tassani ilaallutik kinguaassiuutitigut pinngitsaaliinerit qassiit. Eqqartuussiveqarfiup un-

nerluutigineqartoq eqqartuussimavaa ukiuni tallimani pineqaatissinneqarsimasut inissiisarfi-

anniittussanngorlugu aamma mitangaanermut ajunngitsorsineq 150.000 kruuninik.  

 

Nunatta Eqqartuussiveqarfianut suliassiineq unnerluutigineqartup suliakkiissutigaa pinn-

gitsuutinneqarnissamik piumasaqarluni.  

 

Pisuunermik apeqqut: 

 

P Nunatsinni Eqqartuussiveqarfimmut nassuiaasimavoq, unnerluutigineqartup 2014-imi 

usuni imminut tissarsartissimagaa. Aamma nassuiaasimavoq piffissami 2010-2019 qasseeri-

arluni attuuasarsimagaani, assersuutigalugu kinguaassiuutimigut. Ilanngullugu nassuiaa-

simavoq 2019-imi unnerluutigineqartumit naammassilluni kinguaassiuutimigut pinngit-

saalisimagaani. Kinguaassiuutitigut kanngutsaatsuliornerit kingulliit nassuiarsimasai 

pisimapput november aamma december 2019-imi. Qaammatialunnguit qaangiuttut – februar 

2020-imi – P anaanani I1 sms-imik nassissimavaa, tassani allaaseralugit kanngutsaatsuliorne-

rit ilai unnerluutigineqartoq pineqarluni, aamma unnerluutigineqartup pissusaa pillugu ka-

mani nassuiarlugu. Sms-imik nassiussineq kinguneqarpoq I1 ingerlaannaq Uummannami po-

litiinut nalunaaruteqarneranik. I1 nassuiaasimavoq P nalunaaruteqanngitsiarnerup siorna atu-

arfimmi ingerlanerliulersimasoq, aamma I1 malugisimavaa P pillugu arlaannik ajortoqartoq. 

I1 ilanngullugu aamma nassuiaasimavoq – ingammik pisumi ataatsimi – sms-imik nassius-

sinnginnermini, I1 oqaloqatingeriarsimagaa arlaannik ajortoqartoq. I1 aamma nas-

suiaatigisimavaa nammineq unnerluutigineqartorlu ukiuni kingullerni nalunaarutiginninngin-

nermi ataatsimut sinittarfeqarsimanatik. Unnerluutigineqartup ernera, I3, nassuiaasimavoq P 

juuli 2019-imi oqaluttuarsimasoq unnerluutigineqartup atornerlussimagaani, kisianni 

tamanna upperisimanngilaa.  

 

Unnerluutigineqartoq qulaani nassuiaavoq pilluarluni inuulluni asallutillu ilaqutariillutik I1 

paniilu, P X3-lu, I3 politiinut nalunaarutiginninnissaata tungaanut, aamma nalunaarutiginnin-

neq assut tupaatigisimavaa. Unnerluutigineqartoq nassuiaasimavoq ilumuunngitsoq politiit 

nalunaarutigineqarnerup kinguninngua killisiuinermi nalunaarummi allassimanerat unner-

luutigineqartoq nassuiaasimanerarlugu P marloriarluni kajumissutsiminik 
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atoqatigisimagaani. Unnerluutigineqartup ilanngullugu nassuiaatigisimavaa politeeqarfimmi 

isarussat atuffasini nassarsimanagit, taamaattumik nalunaarummik atuffatsissimalluni. Un-

nerluutigineqartoq nassuiaasimavoq politiip nalunaarummik atuffassisup nalunaarummi 

pineqartut unnerluutigineqartup nassuiaatigisimasai kajumissutsimik atoqateqarsimanerit pil-

lugit atuffassissutigineqarsimanngikkai. Taamanili aaliagiusimavaa P atoqatigisimanagu 

imaluunniit kanngutsaatsuliorfiginikuunagu. I2 I3-ilu nassuiaasimapput piffissani Uumman-

namiittarnerminni malugisimasarlugu unnerluutigineqartoq P-amut ajunngitsumik atas-

suteqartoq.  

 

Taasisut marluk oqaaseqarput: 

P Nunatta Eqqartuussisoqarfianut nassuiaatai nassuiarluagaasoraavut uppernartuutillugillu, 

eqqartuussiveqarfimmullu nassuiaatigisimasaanut naapertuullutik, aamma sms-ip imarisai as-

sigalugit. Nassuiaataa I1 nakkutiginninneranit taperserneqarpoq, P nalunaarutiginnit-

toqannginnerani ajorsimasoq matoqqasimallunilu. P nassuiaataa aamma I3 nassuiaataanit ta-

perserneqarpoq, P 2019 aasakkut oqaluttuarsimasoq unnerluutigineqartup atornerlussimaga-

ani.  

 

Taamaattumik - Eqqartuussiveqarfik assigalugu – P nassuiaataa aalingernissamut tamaat atus-

suarput.  

 

Taamaasilluta eqqortuutipparput pisimasoq 1 pillugu, unnerluutigineqartup pinerni marlunni 

2013-2014 piffimmi Johan Henningsen-ip Aqq. […] P pinngitsaalillugu usuni tissarsartis-

simagaa, piffissami tassani arfineq-pingasut quligiluanik ukioqartoq. 

 

Annertussusaa najoqqutaralugu eqqortuutipparput unnerluutigineqartoq unioqqutitsisimasoq 

pinerluttulerinermi inatsisit malilllugit § 77, imm. 1, nr. 1, takk. imm. 1, nr. 3 og § 80, imm. 

2. 

 

 

Pisimasoq 2 pillugu eqqortuutipparput uppernarsarneqartoq unnerluutigineqartoq piffinni as-

sigiinngitsuni Uummannami pisuni assigiinngitsuni ukiuni2010, 2012 aamma 2013 P attuu-

alaartarsimagaa ilaatigut nuluisigut kinguaassiuutaagullu, aamma tamanna pisimavoq 2019-

imi november aamma december piffissani assigiinngitsuni.  

 

Taaneqartut annertussusaat najoqqutaralugit unnerluutigineqartoq pisimasoq 2-mi naaper-

tuuttumik pisuusoq eqqortuutipparput unnerluussummi pinerluttulerinermi inatsisinik unioq-

qutitsisimasutut § 84, imm. 1. 
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Pisimasoq 3 pillugu uppernarsarneqartutut nalilerparput, unnerluutigineqartup marloriarluni 

februar 2019-imi sisamariarlunilu aggusti 2019-imi pisuni nakuusernermik siorasaarinermillu 

P ajungaaffigalugu pinngitsaalillugu atoqatigisimammagu.  

 

 

Taaneqartut annertussusaat malillugit pisimasoq 3 pillugu unnerluut pinerluttulerinermi 

inatsisit malillugit unioqqutitsinertut nalilerparput, § 77, imm. 1, nr. 1, § 79 aamma § 80, imm. 

2.   

 

Uppernarsaasoqareernerani unnerluussisussaatitaasullu piumasaqareernerini, aaliangerparput 

unnerluutigineqartoq pisimasoq 4-mi pinngitsuutinneqassasoq.  

 

Taasisoq ataaseq oqaaseqarpoq: 

Eqqortuutippara, P nassuiaataa kisiat eqqarsaatiginagu eqqartuussinissamut uppernarsaatis-

sanik pingaarutilinnik nassaartoqarsimasoq, unnerluutigineqartup piliarisimasaasa ilai unner-

luutigineqartut.  

 

Taamaattumik pingaartippara unnerluussisussaatitaasut suliaq pillugu paasissutissanik 

ujartuinerusimasinnaasut P iPhone-a allattuivilik nammineq nassuiarnikuusaa. Unnerluus-

sisussaatitaasut ilanngullugu atuarfimmut peqqinnissaqarfimmullu paasissutissanik aallersi-

masinnaagaluarput uppernarsarniarlugu P atugarissaannginnera pillugu. Aamma P peeraa X2, 

aamma P qatanngutaa X3, killisiorneqarsimasinnaagaluarput suliaq qaammarsarneruniarlugu.  

 

 

Taamaattumik taasivunga unnerluutigineqartup pinngitsuutinneqarnissaanik unnerluussut 

tamaat isigalugu.  

 

Amerlanerussuteqartut aallaavigalugit aaliagiisoqassaaq.  

 

 

Iliuusereriikkamut kingunerititamik annertussusiliineq: 

 

Taaseqataasut tamarmik oqaaseqarput: 

Kinguaassiuutitigut innarliinerit unnerluutigineqartup panissiaanut pisimapput tallimat 15-

illu akornini ukioqarnerani. Kingorna taavalu unnerluutigineqartup kinguaassiuutitigut innar-

liinerisa sakkortussusaat najoqqutaralugit, Nunatta Eqqartuussiveqarfiata akuersaarpaa 

pineqaatissinneqarnissaq aaliagiunneqartoq pineqaatissinneqarnikut inissiisarfianniititsineq 

ukiuni tallimani.  
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Mitaanermut ajunngitsorsiassat: 

 

Eqqartuussiveqarfiup mitangaasimanermut ajunngitsorsiassaq aaliangiusimasaa 200.000 kru-

unimut qaffanneqassaaq. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata pingaartissimavai pissutaasut 

taakku pineqaatissinneqarnissap naatsorsornerani peqataasut. Nunatta Eqqartuussisuuneqar-

fiata aamma eqqarsaatigisimavaa kinguaassiuutitigut kanngutsaatsuliornerit ilai, unner-

luutigisaasup unnerluutigineqarluni pisuutinneqarnerani ilaasut, pisimammata 1. april 2018 

kingorna, inatsik nr. 140 28. februar 2018 Danmarkimi atuutilersimammat, taamaasillunilu 

kinguaassiuutitigut kanngutsaatsuliorfigineqarsimanermi ajunngitsorsiassat annertussusaasa 

qaffassimanerinik kiisalu naammassisamik kinguaassiuutitigut pinngitsaaliinermi aamma 

qaffaaqqinneq.  

 

 

T A A M A A T T U M I K  E Q Q O R T U U T I N N E Q A R P O Q: 

 

 

Eqqartuussisoqarfiup aaliangernera atuuttussanngortinneqassaaq allannguutilimmik, mi-

taanermut ajunngitsorsiassat P 200.000 kruuninut qaffanneqarlutik.  

 

Annertussuseq erniaqartinneqassaaq taarsiissuteqartussaatitaanermi akisussaassuseqarnermi 

inatsik § 16 malillugu.  

 

Suliami aningaasartuutigineqartut Naalangaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

Jakob Julskjær 
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D O M 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 10. marts 2021 i ankesagen 

 

K 037/21 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

(advokat Ulrik Blidorf, beskikket) 

 

Qaasuitsoq Kredsret har afsagt dom i 1. instans den 10. december 2020 (KS-QAA-1293-

2020).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt endelig påstand om domfældelse i overensstemmelse den 

for kredsretten rejste tiltale med de ændringer, at der: 

− i forhold 1 alene skal ske domfældelse for 2 – og ikke 5-10 – overtrædelser af krimi-

nallovens § 77, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 3 og § 80, stk. 2, 

− i forhold 2 frifindes for den overtrædelse af kriminallovens § 84, stk. 1, der skulle være 

sket på et tidspunkt mellem den 26. januar 2013 og den 27. marts, 

− i forhold 3 skal ske domfældelse for 4 – og ikke 5 – overtrædelser af kriminallovens § 

77, stk. 1, nr. 1, jf. § 79 og 80, stk. 2 vedrørende det punkt, der omhandler august 2019, 

og 

− i forhold 4 frifindes, 

 og skærpelse i øvrigt. 

 

T har påstået frifindelse. 

 

Anklagemyndigheden har på vegne af F nedlagt påstand om betaling af ikke under 150.000 

kr. i tortgodtgørelse. 

 

T har bestridt erstatningspligten og kravets størrelse. 
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Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Af en anmeldelsesrapport fremgår, at V1 den i februar 2020 rettede telefonisk henvendelse 

til politiet i Uummannaq og oplyste, at hun havde fået en sms-besked fra sin datter F, hvoraf 

det fremgik, at F var blevet voldtaget af sin stedfar, T, flere gange, siden F var 10 år gam-

mel. 

 

Der er fremvist fotos optaget af politiet i Uummannaq af V1 telefon, hvor en sms-besked på 

grønlandsk dateret den 22. februar 2020 fra ”X1” med tlf.nr. […] kan ses på telefonens skærm. 

 

Der er fremlagt en dansk oversættelse af sms-beskeden, hvor af det fremgår, at teksten har 

følgende indhold: 

 

”… 

 

Han fik mig ind på soveværelset, satte sig på knæerne og tog sin grimme penis 

frem og fik mig til at lege med den og så kan jeg ikke huske mere 

 

Jeg ved ikke hvor mange gange han har befølt mig og fik mig til at lege med sin 

grimme penis, da jeg var lille, jeg kan ikke engang skrive alle ned, da det er så 

mange gange 

 

Jeg var 14 år, 6 februar boede vi i maarmorilik, men da T mor var væk passede vi 

huset. Da huset ikke havde badeværelse tog vi hen til maarmorilik for at bade, En 

dag tog jeg derhen for at bade, men lige efter jeg var kommet ind kom han, siger 

at han hentede noget. Men han tog ikke noget som helst, Han fik mig til at lægge 

ned på sofaen, jeg gjorde selvfølgelig modstand, fordi jeg vidste, hvad han ville 

gøre ved mig, han fik mit og sit tøj af, der han prøvede at få den ind den grimme 

det var dog den værste oplevelse, helt ærligt, jeg havde aldrig nogensinde haft så 

ondt, jeg flygtede selvfølgelig ud til toilettet da han blev færdig, jeg begyndte at 

græde med det samme, prøvede at være stå stille, da jeg gik ud af toilettet var han 

på vej ud uden noget, og han sagde, at han hentede noget. 

Derfra kunne jeg ikke blive glad, græd virkelig meget, når jeg blev alene, jeg kunne 

ikke engang gå ud alene, fordi jeg frygtede, jeg kunne blive vred, jeg kunne endda 

slå T, bide ham og råbte til ham 
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Slutningen af marts begyndte jeg at ryge, jeg ville ikke høre mere på mor, jeg 

kunne ikke passe min skolegang, pjækkede fra timerne, kunne finde på at tirre 

lærerne 

I slutningen af juli tog jeg til Ilulissat, da jeg kom i August voldtog han mig også 

flere gange. November var det sidste gang, men han er stadig ikke holdt op med at 

beføle mig, nu er der gået ti år, hvor jeg stadig holder det hemmeligt. 

Kun X2 kender til det 

 

Jeg vil bruge mit liv på noget godt, jeg vil leve lykkelig og glad og uden skade 

 

Væk med grimme T fra mit liv! Lad ham blive opdaget! 

Lad ham pine for resten af livet! 

 

…” 

 

Forklaringer 

T har afgivet supplerende forklaring. F har afgivet supplerende vidneforklaring. V1, V2 og 

V3 har afgivet vidneforklaring. 

 

T har forklaret, at da han og V1 begyndte at være kærester, var hendes døtre, F, som på det 

tidspunkt var 4 år, og X3 hos deres far. Et halvt år efter, de blev kærester, begik pigernes far 

selvmord. Det var hårdt for dem alle, og han ville gerne hjælpe med at tage sig at F og X3. 

Han har selv tre børn, og de begyndte sammen at opbygge en familie. De skiftede efterføl-

gende bolig flere gange bl.a. pga. skimmelsvamp. 

 

Det var mest V1, der passede F og X3, fordi hun i lange perioder ikke havde arbejde. Han 

passede også F og X3 en gang i mellem, når det kunne passe med hans arbejde som […]. 

 

Han havde et fint forhold til F og X3, og de begyndte at kalde ham far. Det blev han berørt 

af, fordi han som 4-årig havde mistet sin egen far i en drukneulykke. 

 

De har boet på de adresser, der er anført i tiltalen på de anførte tidspunkter. Han har aldrig 

befølt F på hendes baller. F og X3 har sommetider siddet på hans knæ, navnlig når de var 

ulykkelige over, at deres far begik selvmord. 

 

Han har aldrig haft samleje med F. 

 

Foreholdt afhøringsrapport af 24. februar 2020, og at han har underskrevet afhøringsrappor-

ten, har han forklaret, at han underskrev rapporten, fordi politiet bad ham om det. Han kunne 
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ikke læse rapporten, da han ikke havde sine læsebriller med på politistationen. Politimanden, 

X4, oplæste kun dele af rapporten for ham. 

 

Foreholdt afhøringsrapportens side 3, sidste afsnit, hvor det fremgår, at han da havde forklaret 

til politiet, at han i januar 2020 havde samleje med F to gange, hvor hun deltog frivilligt, har 

han forklaret, er det ikke rigtigt, at han har forklaret sådan til politiet. De dele af afhørings-

rapporten, der drejer sig om, at han skulle have forklaret, at han havde haft samleje med F, 

blev ikke oplæst, inden han underskrev den. Han har ikke sagt noget under afhøringen, der 

kunne misforstås. F har ikke tilnærmet sig ham, som det også fremgår af afhøringsrapporten, 

at han skulle have sagt. 

 

Han afgav ikke forklaringen i kredsretten, fordi hans daværende forsvarer havde rådet ham til 

at lade være. Der skete et forsvarerskift uden hans anmodning kort før sagen skulle behandles 

i kredsretten, og han havde kun kort tid til at tale med sin nye forsvarer om sagen. Han talte 

ikke med sin nye forsvarer om, at hans bror og søn kunne være relevante vidner. 

 

Han har ikke på noget tidspunkt tvunget F til at masturbere hans lem. Han var ikke på noget 

tidspunkt alene med F i den periode, der er anført i forhold 1. Han var i den periode somme-

tider alene med X3. X3 er handicappet, og de skal passe godt på hende.  

 

Angående forhold 2 og den første blufærdighedskrænkelse, der skulle være foregået efter den 

26. januar 2010, har han forklaret, at det ikke rigtigt, at han har gjort som beskrevet i ankla-

geskriftet. Han har heller ikke gjort det, der er beskrevet i anklageskriftet vedrørende episoden 

der skulle være foregået efter den 26. januar 2012. Det var V1, der gav børnene tøj på, men F 

blev hurtigt dygtig til selv at tage tøj på selv. V1 var som regel hjemme, da de boede på 

adressen Aqqusinertaaq B-[…]. Heller ikke det, der skulle være foregået på adressen Johan 

Henningsen-ip Aqq. B-[…] kan han genkende. V1 var oftest hjemme, og havde meget sjæl-

dent et arbejde, hun skulle passe. Der var dog perioder, hvor hun arbejdede i en nærbutik og 

et handicaphus, mens de boede på Kollegium Maarmorilik. 

 

Angående de episoder, der er beskrevet i forhold 3 har tiltalte forklaret, at han ikke kan gen-

kende dette. X3 og F var altid sammen, og han var ikke på noget tidspunkt i februar eller 

august 2019 alene med F. 

 

Angående det, der er beskrevet i forhold 4, har han forklaret, at han heller ikke i januar 2020 

var alene med F. Han har aldrig haft samleje med F, heller ikke hvor det fra hendes side skulle 

være foregået frivilligt. 
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F blev sommetider sur på ham, når han irettesatte hende, fordi hun var hård ved X3. Når F 

blev sur på ham, ringede hun til sine bedsteforældre. 

 

Hans bror, V2, kom i perioder hver anden dag og brugte deres bad. Hans søn, V3, var meget 

tæt knyttet til familien, og navnlig til X3 og F. 

 

Han var på fangst, inden han den 24. februar 2020 blev kaldt ind til afhøring hos politiet 

angående sagen. V1 ringede til ham, mens han var på isen, og hun græd og spurgte, hvad han 

havde lavet. Han ville ikke høre på hende og lagde på. Han blev efterfølgende hentet fra sin 

mors hus af politiet. Som det fremgår af afhøringsrapporten, benægtede han over for politiet, 

det han blev beskyldt for. 

 

Han er fortsat gift med V1. V1 tog kontakt til ham igen et stykke tid efter, han havde været 

til afhøring hos politiet, og han begyndte at besøge hende hos hendes bedsteforældre. Han 

genoptog også kontakten med F og X3. Han har haft kontakt med V1, siden han den 23. 

december 2020 blev tilbageholdt, men ikke F. 

 

Han forstår ikke, hvorfor F har anmeldt ham.  

 

F karakterer i skolen er rigtigt gode. X3 tænker til gengæld langsomt, og hun går på en speci-

alskole. Han ved ikke, om X3 ville kunne svare på spørgsmål om sagen. Hun kan tale normalt, 

men glemmer hurtigt. X3 kan godt forstå, hvad der sker omkring hende. 

 

V3 har boet hos sin mor i Uummannaq i den omhandlede periode, som sagen drejer sig om. 

Men V3 overnattede også ofte hos ham. V3 var på juleferie hos ham i julen 2019 forud for, 

at han blev anholdt. 

 

Han har levet sammen med V1, F og X3 som en lykkelig og kærlig familie, lige indtil, at han 

den 24. februar 2020 blev kaldt til afhøring hos politiet. Han kan ikke genkende det, han er 

tiltalt for. Det kom som et chok for ham, da han blev afhørt hos politiet. 

 

Tiltalte har om sine personlige forhold supplerende forklaret, at han blev færdig med folke-

skolen i 1983, og har siden taget flere kurser i beredskabspraksis samt truck- og svejsekurser. 

Han har arbejdet som tømrer, fisker og vejarbejder. Han er for tiden mest fiskefanger. Han 

drikker ikke alkohol, navnlig ikke efter 2011, hvor han blev […]. 

 

V1 har forklaret, at hun anmeldte sagen til politiet i februar 2020. Inden da havde hendes 

datter, F skrevet en sms-besked til hende. Det var hårdt for hende at opleve, at hendes datter 

blev misbrugt. 
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Foreholdt billeder af en telefon, bilag F-1-1, har hun forklaret, at det er hendes telefon, og at 

den besked, der ses på telefonen, er den besked, F sendte til hende forinden anmeldelsen. 

 

Hun følte, inden hun modtog beskeden, at F gerne ville sige noget til hende. F havde i decem-

ber 2019 måned ikke lyst til at gå i skole. Hun havde inden da spurgt F mange gange, om der 

var noget galt, men F havde ikke lyst til at snakke om sådanne ting med hende og X3. F har 

efter de var til afhøring angående sagen på politistationen sagt til hende, at tiltalte havde gjort 

det flere gange. I den periode, sagen drejer sig om, har hun i kortere perioder haft arbejde 

både på et alderdomshjem og i en nærbutik. Tiltalte passede sommetider børnene i den omtalte 

periode, og han har været alene med dem. Tiltalte gav sommetider F penge, når F skulle ud 

at gå tur med sine venner. Tiltaltes andre børn fik også sommetider penge.  

 

Tiltalte har indimellem givet F tøj på. F kunne sommetider ikke lide tiltalte. Det kunne hun 

se ved, at F sommetider var sur og ikke ville være sammen med dem, og hun blev i 2019 mere 

indelukket. Men det begyndte, da F var ca. 10-11 år. 

 

I en del år forud for anmeldelsen, delte hende og tiltalte ikke soveværelse. Det begyndte, da 

hun skulle tage sig af X3 om natten. Hun så tiltalte se pornofilm. X3 har haft meningitis, da 

hun var 7 måneder gammel. X3 kan forstå og huske ting, men X3 har ikke lyst til at sige 

noget. 

 

Da F´s far begik selvmord, savnede F sin far rigtigt meget. F har ikke fået særlig støtte i 

forbindelse med selvmordet. De har ofte talt sammen om faderens selvmord. F var glad, da 

de flyttede sammen med tiltalte, men ikke når de talte om faderen. 

 

Aldersforskellen mellem X3 og F er 3 år. Begge piger skulle, da de var små, have hjælp til at 

tage tøj. Det var som regel hende, der gav dem tøj på. Tiltalte gav dem sommetider overtøj 

på.  

 

Hun studerede, mens de boede på Kollegium Maarmorilik. Tiltalte var alene med børnene, 

mens hun arbejdede i nærbutikken, hvor hun arbejdede i mere end en måned. Hendes onkel 

og storebror, X5 – der er politibetjent, bor i Uummannaq. De havde i hele den omtalte periode 

tæt kontakt til hendes forældre og så dem dagligt. De sås ikke så meget med tiltaltes forældre. 

Tiltaltes bror, V2, var navnlig i Uummannaq i 2019, og han kom ofte og lånte deres bad. 

Tiltaltes søn, V3, har boet hos dem i en periode på 7 måneder. Tiltalte er fisker og startede op 

som fisker i 2016 eller 2017. 
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Hun hjalp F og X3 i bad, da de var små. F var 8-9 år gammel, da hun holdt op med at bade 

hende. Hun så F nøgen da, og bemærkede ikke noget usædvanligt ved F krop. F fik menstru-

ation som 9-10-årig. F fik et præventionspræparat før hun fyldte 15 år. Det var i forbindelse 

med, at hun skulle på G.U. Hun ved ikke, om F er seksuelt aktiv.  

 

X3 og F kalder tiltalte for far. Der har ikke været nogen særlig lægelig opmærksomhed om-

kring F underliv. Det er hende, der har forældrekontakten med skolen. Der har i en periode 

ofte været kontakt med skolen, fordi F ikke kunne passe sin skole. F havde tidligere gode 

karakterer, men der var en periode på 2-3 år, hvor det begyndte at gå skidt i skolen. Det er 

dog blevet bedre, efter at tiltalte blev afhørt hos politiet. F er endnu ikke blevet færdig med 

folkeskolen. 

 

Det går også bedre hjemme hos dem efter, at tiltalte blev afhørt, og F har lyst til at være 

sammen med hende igen. Tidligere havde F mest lyst til at være på sit eget værelse eller væk 

fra huset. 

 

Foreholdt afhøringsrapport af 3. juni 2020, side 2, 2. afsnit, hvor det fremgår, at hun til politiet 

har forklaret, at hun havde bemærket, at tiltalte stillede krav til F, har hun forklaret, at hun har 

forklaret sådan til politiet. Tiltalte forlangte, at F skulle være hjemme hele tiden og måtte ikke 

være sammen med sine venner. 

 

X3 havde det godt i deres hjem, og hun brugte selv meget af sin tid på at passe på X3, og det 

havde F det fint med. 

 

F fik sin første kæreste, X2, da hun var 13 år. F har talt med X2 om, hvad der er sket. 

 

F har forklaret, at tiltalte er hendes stedfar, og at hun siden tiltalte begyndte at komme sammen 

med hendes mor, V1, har anset tiltalte for sin far. De var alle knyttede til hinanden, men hun 

føler sig ikke tryg, når hendes mor ikke er hjemme. Hun var sommetider alene hjemme med 

tiltalte, mens hendes mor var på arbejde eller ude og handle. Hende og X3 kunne også være 

alene med tiltalte, mens deres mor var på arbejde. Hun begyndte først at tage et præventions-

præparat den 20. april 2020.  

 

Angående forhold 1 og foreholdt sin forklaring for kredsretten om to episoder efter, de var 

flyttet til Johan Henningsen-ip Aqq. B-[…], har hun forklaret, at hun befandt sig alene i huset. 

Hendes mor var ude og handle. Hende og tiltalte var i soveværelset alene. Tiltalte tog fat i 

hendes hånd og fik hende til at lege med hans penis. Hun var da omkring 9 år. De to tilfælde 

hun har fortalt om, fandt sted på forskellige dage. Det andet tilfælde foregik på samme måde 

ved, at han tog fat i hendes hånd, og fik hende til at holde sin penis, hvor han fastholdt hånden. 
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Hun var da 9-10 år. Det var nogle måneder efter. Det skete ikke andre gange. Penissen blev 

hård, men der kom ikke noget ud af den. Det foregik i 2014. Hun kan ikke huske hvilken 

måned eller dag. 

 

Angående forhold 2 og foreholdt billedet af V1 mobiltelefon, har hun forklaret, at hun kan 

genkende beskeden. Det er den besked, hun har sendt til sin mor i februar 2020. 

 

Foreholdt teksten fra beskeden, 2. afsnit, hvor det fremgår, at tiltalte mange gange befølte 

hende og fik hende til at lege med hans penis, har hun forklaret, at det var befølingerne, der 

foregik mange gange. 

 

Angående det hun har forklaret om for kredsretten, der er sket den 26. januar 2010, forklarede 

hun, at hun kan huske et tilfælde i 2010. Hun vågnede om morgenen og var sammen med sin 

storesøster. Tiltalte gik ind i soveværelset og lagde sig med hende. Han trak hendes og sine 

bukser ned. Hans penis rørte hendes baller flere gange. Hendes mor vågnede, og tiltalte 

skyndte sig at rejse sig og lade som ingenting. Han havde fat om sin penis og bevægede den. 

Han rørte hende på kroppen ved brystet, lårene og ved kønsdelene. Det var formentlig om 

sommeren, efter at hun var fyldt 5 år. Hun kan huske, at hun også var ude og lege, og vejret 

var sommerligt. 

 

Angående episoden den 26. januar 2012, og adspurgt om sin forklaring for kredsretten om, at 

det foregik, da hun skulle have sko på, har hun forklaret, at tiltalte tog hende på ballerne og 

bevægede dem. Hun bad om at få snøret sine snørebånd. Han var foran hende og stod på knæ 

på gulvet, og hun stod op. Han holdt da ved hende. 

 

Angående episoden den 27. marts 2013, har hun forklaret, at hendes søster var gået i seng, og 

hun gik ud for at se, om moderen var kommet hjem. Hun skulle til at tage tiltaltes mobiltelefon 

for at ringe til sin mor for at spørge hende om, hvornår hun kom hjem. Tiltalte holdt telefonen. 

Hun var ængstelig og utryg, fordi hun ikke kunne lide tiltalte. Det var fordi tiltalte befølte 

hende på ballerne. Det gjorde han, mens hun ringede til moderen. Det foregik nok i sovevæ-

relset eller i stuen. Tiltalte gik ind på soveværelset for at lade som om, at han gik over til sin 

storesøster. Hun stod op i soveværelset. Hun havde nattøj på. Han rørte hende ikke andre 

steder. 

 

Angående det, der skulle være sket i november og december 2019 og adspurgt om hendes 

forklaring for kredsretten om, at tiltalte befølte hende på overkroppen, brysterne og lårene, 

har hun forklaret, at det i den periode skete ofte men ikke hver dag. Det skete, når de kom tæt 

på hinanden og var alene. Hun plejer at holde sig alene og væk fra tiltalte, når han kommer 

ind i soveværelset. Han kunne finde på at røre hende alle steder på kroppen, f.eks. inde under 
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tøjet. Det afhang af, hvornår moderen var på arbejde på alderdomshjemmet, hvor moderen 

havde skiftende arbejdstider. Tiltalte var meget hjemme i den periode. 

 

Hendes mor må have haft mistanke om det. Hendes søster befandt sig mest på soveværelset. 

De havde hvert sit værelse. Hun ved ikke, om X3 har set noget. Hun turde ikke sige noget til 

nogen, fordi hun anså tiltalte som sin far. Hun havde mistet sin biologiske far da hun var lille, 

og tænkte, at der ikke var en anden, der ville være far for hende og opdrage hende. Hun var 

knyttet til tiltalte. Det var først efter, at hun blev venner med X2, at hun fik mod til at sige fra. 

 

Hun har angående forhold 3 vedrørende en episode, der fandt sted den 6. februar 2019, for-

klaret, at et samleje fandt sted, mens de var på Kollegium Maarmorilik. Hun tog over på 

kollegiet for at tage et bad. Tiltalte kom til stedet, og sagde, at han skulle hente noget. Det var 

før, hun nåede i bad, og hun havde tøj på. Hun var ved at gøre sig klar til at gå i bad. Hun 

havde fundet det tøj frem, hun skulle have på. Tiltalte tog fat om hendes arme og førte hende 

ned på sofaen og tog hendes trusser af. Han tog også sine egne bukser af. Han havde derefter 

samleje med hende mod hendes vilje. Han rørte hende også på hendes baller og bryst, men 

det er ikke det, hun mener med et samleje. Han tog sine underbukser af, og hans penis var 

fremme. Hun ville ikke kigge på hans penis. Det gjorde ondt i hendes vagina, fordi hun ikke 

havde haft samleje før. Adspurgt herom, forklarede hun, at hans penis var inde i hendes va-

gina, og at det er det, hun forstår ved et samleje. Hun ved ikke hvor lang tid, samlejet varede, 

men det føltes som lang tid. Han stoppede selv. Hun gik bagefter i bad. Hun kan huske datoen, 

fordi hun har skrevet det i et notat på sin iPhone. Hun har ikke længere notatet, fordi hendes 

iPhonen er gået i stykker. Hun har nu en anden mobiltelefon. 

 

Angående episoden den 12. februar 2019, har hun forklaret, at hun igen tog over til kollegiet 

for at tage et bad. Tiltalte var der i forvejen. Hun gjorde sit tøj klar, før hun tog badet. Hun lå 

i sengen, og tiltalte gik over til hende. Tiltalte tog hendes shorts og g-streng af hende. Tiltalte 

tog sine egne bukser og underbukser af og startede med samleje mod hendes vilje. Det var det 

samme, som skete den 6. februar 2019. Han havde sin penis inde i hendes vagina. Det var 

kortere tid end den første gang. Tiltalte stoppede selv. 

 

Angående episoderne i august 2019 foregik det ved, at han gik ind i soveværelset, hvor hun 

lå i sengen, og han lagde sig oven på hende og tog hendes tøj af. Han tog hendes og sine egne 

bukser af, og de havde igen samleje. 

 

Tiltalte har voldtaget hende med samleje ca. 6 gange, nemlig to gange i februar og fire gange 

i august. De fire episoder i august fandt sted mellem den 11.-14. august 2019. Episoden i 

soveværelset var den første af de fire gange. De havde samleje de andre gange. Det skete på 
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samme måde i soveværelset hver gang. Han sagde ikke noget i forbindelse med samlejerne, 

og det gjorde hun heller ikke. 

 

Angående forhold 4 har hun forklaret, at det er korrekt, når det af hendes forklaring for kreds-

retten fremgår, at hun ikke har haft frivilligt samleje med tiltalte, og at hun ikke har haft 

samleje med tiltalte i januar 2020. 

 

Hun kan ikke huske, om samlejet den 14. august 2019 var det sidste. 

 

Tiltalte har givet hende penge, når hun bad om det. 

 

På forsvarerens spørgsmål om forhold 3 vedrørende episoden den 12. februar 2019, hvor hun 

har forklaret, at hun allerede lå på sengen, da tiltalte kom ind og foreholdt, at det af afhørings-

rapport af 24. februar 2020, side 3, sidste afsnit, fremgår, at tiltalte tog fat på hende og lagde 

hende på sengen, har hun nu forklaret, at det er korrekt, at tiltalte lagde hende på sengen. 

 

På forsvarerens spørgsmål om forhold 2, har hun om episoderne i 2010 og 2012 forklaret, at 

der ikke var andre til stede. Hun kan ikke huske den præcise dato i 2012. Han brugte begge 

hænder til at binde hendes snørebånd. 

 

Hun har fødselsdag den […] 2005. 

 

V2 har forklaret han i perioden 2010-2019 boede skiftevis i Uummannaq og i Nuuk. Han kom 

i tiltaltes hjem i de perioder, hvor han var i Uummannaq. Han spiste sammen med tiltaltes 

familie og brugte deres bad. De var alle sammen hjemme, når han var der. Han kender til 

sagen mod tiltalte. Han var der både i korte og lange perioder. Børnene plejede at være i stuen. 

Der var en god stemning. Han har ikke bemærket noget særligt omkring tiltaltes opførsel 

overfor pigerne. Pigerne elsker tiltalte og betragter ham som deres far. Der var ingen fysisk 

kontakt mellem tiltalte og pigerne. Han kan ikke huske, hvad pigerne hedder. Han var sidst i 

Uummannaq i 2020 fra januar til september. Han plejer at tage til Uummannaq hvert år. Han 

ved, at der er en af pigerne, der handicappet og en, der ikke er. Han bemærkede ikke noget 

særligt ved hende, der ikke er handicappet. Hun virkede ikke til at være bange for tiltalte. Hun 

plejede at stå ved siden af ham og tiltalte, og hun virkede glad. Han tog ofte over til dem og 

tog bad efter at have været ude at fiske. Hans eget hus i Uummannaq har ikke bad. Han badede 

ikke hos dem i 2010, for da havde han et dejligt hus med badeværelse i Uummannaq. I 2012 

blev han gift, og det foregik i Uummannaq. Han var også i Uummannaq i 2013, hvor hans 

storebror skulle giftes. Han var der i mindst 2 uger.  Han kan ikke huske, om han var i Uum-

mannaq i 2019. 
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Tiltalte har supplerende forklaret, at V2 kom i 2019 i forbindelse med, at deres fælles onkel, 

der var død af et hjertestop, skulle begraves.  

 

V3 har forklaret, at han har været på besøg hos tiltalte, der er hans far, og V1. Pigerne hedder 

F og X3. Forholdet mellem tiltalte og pigerne har været godt, og han tror ikke, at tiltalte har 

gjort pigerne ondt. Han har ikke længere kontakt med F. Han kender til sagen mod tiltalte. Da 

de var små, hjalp V1 dem oftest med at tage tøj op, men tiltalte hjalp også sommetider. Han 

har ikke set, at tiltalte på noget tidspunkt befølte F. 

 

F har i juli 2019 nævnt, at tiltalte havde misbrugt hende. Hun sagde, at hun var blevet misbrugt 

af sin far. Hun har med ”far” ment tiltalte, da hendes biologiske far er død, og hun kalder 

tiltalte for sin far. Hun forklarede ikke nærmere om, hvad der var sket. Han har glemt, hvordan 

han reagerede. Han troede ikke på hende, fordi han ved, at hans far er god ved andre menne-

sker. Han sagde ikke til F, at han ikke troede på hende. Hun virkede ikke ked af det. 

 

Tilbageholdelse 

Tiltalte har været tilbageholdt siden 23. december 2020. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Tiltalte er af kredsretten fundet skyldig i at have begået seksuelle krænkelser i perioden 2010-

2019 over for sin steddatter F, født den […] 2005, herunder flere voldtægter med samleje. 

Kredsretten har idømt tiltalte 5 års anstaltsanbringelse og betaling af 150.000 kr. i tortgodt-

gørelse. 

 

Sagen for landsretten angår tiltaltes anke med påstand om frifindelse. 

 

Skyldsspørgsmålet: 

 

F har for landsretten forklaret, at tiltalte i 2014 i to tilfælde tvang hende til at masturbere sit 

lem. Hun har også forklaret om, at tiltalte i perioden fra 2010-2019 i flere tilfælde befølte 

hende på bl.a. hendes kønsdele. Hun har endvidere forklaret om, at hun 6 gange i 2019 blev 

voldtaget med fuldbyrdet samleje af tiltalte. De seneste af de seksuelle krænkelser, hun har 

forklaret om, fandt sted i november og december 2019. Få måneder efter – i februar 2020 – 

sendte F en sms-besked til sin mor, V1, hvor hun beskrev en del af de krænkelser, som tiltalen 

angår, og hvor hun udtrykte sin vrede over tiltaltes adfærd. Sms-beskeden førte til, at V1 

omkring samme tidspunkt indgav en politianmeldelse til politiet i Uummannaq. V1 har for-

klaret, at F forud for anmeldelsen klarede sig dårligere i skolen, trak sig tilbage for sig selv, 

og at V1 havde på fornemmelsen, at der var noget galt med F. V1 har endvidere forklaret om, 

at F i – i hvert fald et tilfælde – forud for sms-beskeden, forsøgte at tale med V1 om, at der 
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var noget galt. V1 har også forklaret, at hende og tiltalte i årene op til anmeldelsen ikke læn-

gere delte soveværelse. Tiltaltes søn, V3, har forklaret, at F i juli 2019 fortalte om, at tiltalte 

havde misbrugt hende, men at han dog ikke troede på det. 

 

Heroverfor står tiltaltes forklaring om, at han levede en lykkelig og kærlig familietilværelse 

med V1, og hendes døtre, F og X3, frem til, at V1 indgav anmeldelsen til politiet, og at an-

meldelsen kom som et chok for ham. Tiltalte har forklaret, at det ikke er korrekt, når politiet 

i en afhøringsrapport fra en afhøring foretaget lige efter anmeldelsen noterede, at tiltalte skulle 

have forklaret, at F i to tilfælde havde frivilligt samleje med ham. Tiltalte har endvidere for-

klaret, at han ikke havde sine læsebriller med på politistationen, og derfor fik rapporten op-

læst. Tiltalte har forklaret, at politimanden, der oplæste rapporten for ham, ikke oplæste de 

omtalte dele af rapporten om tiltaltes forklaring om et frivilligt samleje. Han har siden fast-

holdt, at han aldrig har haft samleje med F eller krænket hende seksuelt. V2 og V3 har for-

klaret, at de, i de perioder, hvor de var i Uummannaq, oplevede, at tiltalte havde et godt for-

hold til F. 

 

To voterende udtaler: 

Vi finder, at F forklaring for landsretten har fremstået detaljeret og troværdig, og er konsistent 

med den forklaring, som hun afgav for kredsretten, og stemmer overens med indholdet af den 

nævnte sms-besked. Hendes forklaring støttes af V1 observationer af, at F i en periode forud 

for anmeldelsen havde det dårligt og var indelukket. F forklaring støttes endvidere af V3´s 

forklaring om, at F allerede i sommeren 2019 fortalte om, at tiltalte havde misbrugt hende. 

 

Vi lægger derfor – ligesom kredsretten – F forklaring til grund i sin helhed. 

 

Herefter finder vi det vedrørende forhold 1 bevist, at tiltalte i to tilfælde i 2013-2014 på adres-

sen Johan Henningsen-ip Aqq. B-[…] tvang F, der på dette tidspunkt var 8-9 år, til at mastur-

bere sit lem. 

 

I det anførte omfang finder vi tiltalte skyldig i forhold 1 for overtrædelse af kriminallovens § 

77, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 3 og § 80, stk. 2. 

 

Vedrørende forhold 2 finder vi det bevist, at tiltalte på adskillige adresser i Uummannaq i et 

tilfælde i hvert af årene 2010, 2012 og 2013 befølte F på bl.a. baller og kønsdele, og at det i 

november og december 2019 skete i adskillige tilfælde. 

 

I det anførte omfang finder vi, at tiltalte er skyldig i den i forhold 2 rejste tiltale for overtræ-

delse af kriminallovens § 84, stk. 1. 
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Vedrørende forhold 3 finder vi det bevist, at tiltalte to gange i februar 2019 og fire gange i 

august 2019 med anvendelse af den i situationen fornødne vold eller trussel herom overvandt 

F og tiltvang sig samleje med hende. 

 

I det anførte omfang finder vi tiltalte skyldig i den i forhold 3 rejste tiltale for overtrædelse af 

kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, § 79 og § 80, stk. 2 

 

Efter bevisførelsen og anklagemyndighedens påstand stemmer vi for at frifinde tiltalte i for-

hold 4. 

 

En voterende udtaler: 

Jeg finder, at der ikke alene med F forklaring er ført det til domsfældelse fornødne bevis for, 

at tiltalte har begået nogen del af det, der er rejst tiltale for. 

 

Jeg lægger herved vægt på, at anklagemyndigheden burde have søgt sagen nærmere oplyst 

ved at sikre F iPhone med de notater, hun har forklaret om. Anklagemyndigheden burde end-

videre have indhentet oplysninger fra skolen og sundhedsvæsenet for at understøtte eller af-

kræfte F mistrivsel. Endvidere burde F kæreste, X2, og F søster, X3, have været afhørt til 

sagen for at belyse sagen nærmere. 

 

 Jeg stemmer derfor for at frifinde tiltalte i sin helhed for den rejste tiltale. 

 

Der afsiges dom efter stemmeflertallet. 

Sanktionsfastsættelsen: 

 

Samtlige voterende udtaler: 

De seksuelle overgreb er begået mod tiltaltes steddatter, mens hun var i alderen fra 5 år til 

knap 15 år. Herefter og efter karakteren og omfanget af de seksuelle overgreb, som tiltalte har 

begået, tiltræder landsretten, at foranstaltningen er fastsat som sket til anbringelse i anstalt i 5 

år.  

 

Tortgodtgørelse: 

 

Den af kredsretten fastsatte tortgodtgørelse forhøjes til 200.000 kr. Landsretten har herved 

lagt vægt på de samme momenter, som er indgået ved udmålingen af foranstaltningen. Lands-

retten har endvidere taget hensyn til, at dele af de seksuelle krænkelser, som tiltalte er fundet 

skyldig i, har fundet sted efter den 1. april 2018, hvor lov nr. 140 af 28. februar 2018 trådte i 

kraft i Danmark, og hvorved hvor der skete en generel forhøjelse af godtgørelsesniveauet ved 

seksuelle krænkelser og en yderligere forhøjelse af niveauet ved fuldbyrdet voldtægt.  
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T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

 

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at tortgodtgørelsen til F forhøjes til 200.000 

kr. 

 

Beløbet forrentes efter erstatningsansvarslovens § 16. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger for landsretten. 

 

 

Jakob Julskjær 

 

 

*** 

 

 

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

 

Oqaatigineqartoq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit ulloq 10. december 2020 

 

Eqqaartuussiviup no. 1293/2020  

Politiit no. 5513-97351-00032-20 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 28. august 2020. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pisoq 1 

 

Pinerluttulerinermi inatsit § 77, imm. 1, nr, 1, takk. imm. 1, nr. 3 ammalu § 80, imm. 2 - Pin-

ngitsaaliilluni qitornarsiamik 12-it ataalluigt ukiulimmik atoqateqarneq 

piffissami ulluligaanngitsuni 27. marts 2013 kingorna Johan Henningsen-ip Aqq. B-[…]-mi Uum-

mannami, P arfineq pingasunik ukioqarnerarni, kinguaassiutitigut atoqatigisimallugu, 2013-ip inger-

lanerani tallimat qulerialuunniit ataannagut, assaatigut tigoriarlugu, pinngitsaalillugu usuni tissarsar-

tikkamiuk. 
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Pisoq 2 

 

Pinerluttulerinermi inatsit § 84, imm. 1 - kannguttaatsuliorneq 

makkunani piffissani, adresseni assigiinngitsuni Uummannami, P inuusoq […] 2005, kanngut-

taatsuliorfigisimallugu, 

- piffissami inissinneqanngitsumi, kisianni 26. januar 2010 kingorna Timiusap Qulaa B-[…]-mi, P 

uppataatigut, kinguaassiutigit taavalu iviangiatigut attuaalaarsimallugu 

- piffissami inissinneqanngitsumi, kisianni 26. januar 2012 kingorna Aqqusinertaaq B-[…]-mi P up-

pataatigut attuaalaarsimallugu 

- piffissami inissinneqanngitsumi, kisianni 26. januar 2013 taavalu 27. marts 2013 akornanni 

Aqqusinertaaq B-[…]-mi, P kinguaassiutaatigut attuaalaarsimallugu atisaata qaavatigut 

- piffissami inissinneqanngitsumi, kisianni 27. marts 2013 kingorna, Johan Henningsenip Aqq. B-

[…]-mi, P uppataatigut attuaalaarsimallugu atisaata qaavatigut. 

- 21. februar 2019-mi "Maarmorilik" kollegiami, Radioqarfiup Aqqutaa B-[…]-mi, P uppataatigut 

taavalu kinguaassiutaatigut atisaata silataatigut attuaalaarsimallugu 

- Ulluligaanngitsuni, kisianni november decemberilu 2019-mi, Fr. Frederiksenip Aqqutaa B-[…]-mi, 

arlaleriarluni P uppataatigut kinguaarsiutitigullu attuaalaarsimallugu 

 

Pisoq 3 

 

Pinerluttulerinermi inatsit § 77, imm. 1, nr. 1, § 79 ammalu § 80, imm. 2 - Pinngitsaaliilluni 

qitornarsiamik 15-it ataallugit ukiuilimmik atoqateqarneq 

- Makkunani piffissani, adresseni assigiinngitsuni Uummannami, P inuusoq […] 2005, kanngut-

taatsiliorfigisimallugu, 

- 6. februar 2019 "Maarmorilik" kollegiami, Radioqarfiup Aqqutaa B-[…]-mi, timikkut anneru-

susiminik atuilluni, P atisaajariarlugu aaliangiukkamiuk, taamaasilluni akiuukkaluarnera qaangeriar-

lugu pinngitsaalillugu atoqatigigamiuk 

- 12. februar 2019 "Maarmorilik" kollegiami, Radioqarfiup Aqqutaa B-[…]-mi, timikkut anneru-

susiminik atuilluni, P atisaajariarlugu aaliangiukkamiuk, taamaasilluni akiuukkaluarnera qaangeriar-

lugu pinngitsaalillugu atoqatigigamiuk 

- ulluligaanngitsuni augustimi 2019-mi, Fr. Frederiksenip Aqqutaa B-[…]-mi, tallimanik ikinnerun-

ngittunik, timikkut nukittunerissusini atorlugu, taavalu aaliangeeqqanerminik, P akiuukkaluarnera 

qaangeriarlugu pinngitsaalillugu atoqatigigamiuk, inernissami tungaanut. 

 

Pisoq 4 

 

Pinerluttulerinermi inatsit § 79, imm. 1, aammalu § 80, imm. 2 - Pinngitsaaliilluni qitornarsi-

amik 15-it ataallugit ukiulimmik atoqateqarneq 

januarimi 2020-mi, piffiligaanngitsumi, taavalu qanoq pineqarneranik naqissuserneqanngitsumi, P 

14-nik ukiulik panissiarisani, pinngitsaalillugu atoqatigisimallugu marlunnik ikinnerunngitsunik. 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq ukiuni tallimani Pinerluuteqarsimasunut Inissi-

isarfimmiittussanngortitsineq. P 150.000 kr.-nik taarsiivigininnissaq. 

 

U pisuni 1-, 2-, 3- aamma 4-imi isuunnginnerarpoq.  

 

U sinnerlugu illersuisoq piumasaqaateqarpoq pisuni tamani pinngitsuutinneqassasoq aamma mita-

gaanermut taarseeqqussummut pinngitsuutinneqassasoq. 
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Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu ilisimannittut I1 kiisalu P nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarusussimanngilaq.    

 

I1 aamma P nassuiaateqarput ulloq 10. december 2020. Nassuiaataat eqqartuussisut suliaannik al-

lassimaffimmi issuarneqarput.   

 

 

Allagartat uppernarsaatit 

- Ilanngussaq F-1-1, sms-it allassimaffii P anaanaminut I1 oqarasuaammiit +299 […]-imiit sms-

erutai:  

”sinittarfimmut isertippaanga natermut seeqqorpoq usussuanilu nuisillungu pinnguaritillungulu eqqaamasaarullun-

galu 

Qasseriarmit taama mikitingisunga attuuanikuuaanga usussuanilu pinnguaritillungu 

Tamaasaluunniit allassinnaanngilakka ikangamaarta 

14-nik ukioqarpunga februar-ip arfernani maamorilimmi ineqarpungut kisianni U arnaa aallaqqammat illua paari-

varput. Illoq uffarfeqanngimmat maamorilimmi uffariartarpugut, Ullut ilaanni uffariarpunga kisima 

Kisianni iseqqammiinnartunga iserpoq aallerluningooq, Kisianni sumilluunniit tingusaqanngilaq, Sofamut innar-

tippaanga soorunami pinaappunga nalunnginnakku suniaraanga, atisaajarpaanga namminerlu, erd mangunniarsarivaa 

kalaap kalavissuup aattaat taama misingisamik nuanniiitsingisumik iIlumoortumik aattaat taama anniartingivunga  

Naammassimmat soorunami qimaavunga arnartarfimmut iserama ingerlaannaavik qissaserpunga  

Tassanngaanniik nuannaassaarpunga kisimiileraangama qiaarujussuartarlunga 

Allat kisima anisinnaananga ersingama 

Kamarujussuartarpunga allaat U tilluarsinnaallungu kimmarlungu nilliaffingalungulu 

Marts naalertoq pujortartalerpunga, anaana tusaassaarpara, atuarnera paariunnaaraluarpara tiimeqarlunga qimaal-

lunga anisarlunga ilinniartitsisut kamassaartarlungit 

Juli naasoq Ilulissanukarpunga August tikimma aamma pinngittaalisarlunga qasseria! November  

Kingullermeerpaanga kisianni suli attuuannittarnini unitsinngilaa 

Kiisa ukiut qulissaat ingerlavoq isertorlunga X2 kisimi nalunngilaa 

Inuunera nuannersumik atorniarpara, pilluarlunga nuannaarlunga ajoquteqarnanga inoorusuppunga 

U inuuninniik peerli! Paasineqarujussuarniarli! Inuunersua naallungu naalliutsitaaqili” 

- G-1, P najugaqarfigisimasai assigiinngitsut pillugit cpr. registerimiit allassimaffiit.  

[…] 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siornatigut pineqaatissinneqarnikuunngilaq.    

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, aalisartuuvoq piniartuullunilu saniatigullu Uummannami 

[…]-iuvoq. Massakkut Fr. Frederiksen-ip Aqqutaani anaanami inaaniippoq. Pingasunik 

meeraqarpoq, marluk Danmarkimiipput ataaserlu maani Ilulissaniippoq. I1 immaqa ukiuni 4-

5-ni katissimapput. Danmarkimut […]-itut pikkorissariarami angerlartussaagaluarluni corona 

pillugu kinguartoorpoq. Anaanani kisiat najugaqatigaa. Meeqqanut akilersuutinut akiit-

toqarpoq missiliorlugit 300.000-400.000 kr., taakku qaammammut 800 kr.-nik akilersorpai. 

Aningaaserivimmut Kviklån-imut 14.000 kr.-nik akiittoqarpoq, taakku qaammammut 1.300 

kr.-nik aamma akilersorpai. Anaanani amingaateqaraangat tunisarpaa anaanaminullu akiler-

suuteqanngilaq. Qimmit nerisassaanut aningaasartuuteqarneruvoq.  
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Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

Unnerluussissut 21. august 2020-mik ulluligaq eqqartuussisoqarfimmit tiguneqarsimavoq ulloq 28. 

august 2020. Kannguttattuliornerit 26. januar 2010-p kingorna aallartissimapput 2019-imilu decem-

barimut ingerlasimallutik, pinngitsaaliillunilu atoqatiginninnerit 27. marts 2013-ip kingorna aallart-

issimapput 2019-imi augustusip tungaanut ingerlasimallutik.  

Suliaq Uummannami 2020-mi oktoberimi suliarineqartussaagaluarpoq, silali pissutigalugu suliaq 

kinguartinneqarsimavoq. 

 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

Unnerluutigineqartoq pisimasuni tamani pinngitsuunerarpoq oqaaseqarusunnanilu. Unnerluutigi-

neqartup ilisimannittut nassuiaataat oqaaseqarfigalugit oqarpoq, ilisimannittut nassuiaataat ilisaris-

innaanagit, itisilernagulu sooq.  

 

Ilisimannittoq P ilisimannittutut akisussaaffeqarluni pisimasunut 1, 2, 3 aamma 4-nut tunngatillugu 

isertuarani nassuiaateqarnermini taagorpai atit, najugaqarfiit piffissallu qanoq ilineri/ukiut eqqa-

masani, unnerluussissummut naapertuuttumik, ingammillu maluginiarnarpoq arlaannik atuaan-

ngitsoq allataqanngitsorluunniit, naak biilinik ajutoornerup kingorna eqqaamasaqarniarnini siorna-

tigut inngikkaluartoq. 

 

Unnerluussisussaatitaasut uppernarsaatitut saqqummiuppaat ilanngussaq F-1-1, P-ip anaanaminut 

sms-erutai, taakku saqqummiunneqarnissaat illersuisup itigartitsissutigeqquaa. Eqqartuussisut ma-

luginiarpaat politiit j. normuliussaat qullerpaamut allanneqarsimasoq suliap unnerluussissummi 

j.normuanut naapertuuttoq, taamaattumillu eqqartuussisut isumaqarput politiit P-ip sms-erutaanik I1-

ip oqarasuaataaniittunik assilinnittuusimasut. Taamaattorli pisuunermik apeqqummut atatillugu 

eqqartuussisut ilanngussaq F-1-1 pingaartinngilaat, P-immi uppernarsanngilaa anaanaminut sms-it 

nammineq mobiiliminiit nassiussimallugit, uppernarsaatit aatsaat ilisimannittup nassuiaate-

qareernerata kingorna saqqummiunneqarneri ilaatigut pissutigalugu. 

 

Aamma unnerluussisussaatitaasut uppernarsaatitut saqqummiuppaat ilanngussaq G-2, P naju-

gaqarfigisarsimasaanik nalunaarsuinerit allassimaffiat. Najugaqarfiit unnerluussissummi allan-

neqarsimasut ilisimannittullu P nassuiaatai sanilliullugit eqqartuussisut isumaqarput pinerlunnerit 

qaqugukkut pisarsimaneri P najugaqarfigisarsimasai pillugit nalunaarsuutinut naapertuuttuusut.  

 

Pisimasoq 1 

 

Eqqartuussisut pingaartippaat ilisimannittup P nammineerluni uppernartumillu nassuiaataa, pinerlun-

nerit sumi pisimaneri pillugit paasissutissanut unnerluussissummiittunut naapertuuttoq aamma piner-

lunnerit qaqugukkut pisarsimaneri pillugit ilanngussaq G-2-mi ilisimatitsissutigineqartunut naaper-

tuuttoq. Taamaattumik eqqartuussisut tamarmiullutik naammattumik uppernarsarneqarsoraat unner-

luutigineqartoq pinerluttulerinermi inatsisip § 77, imm. 1, nr. 1-imik, naleqq. imm. 1, nr. 3 aamma § 

80, imm. 2-mik unioqqutitsisimasoq – panissaminik 12-it inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliilluni 

atoqateqarneq, atoqatigiinnermiit allaanerusumik iliuuseqarneq, 27. marts 2013-ip kingorna naju-

gaqarfimmi Johan Henningsen-ip Aqq. B-[…]-imi Uummannamiittumi taassuma assaa marloriarluni, 

tallimat-quleriarnani, tigullugu usuni tissarsartissimallugu.  

 

Pisimasoq 2 
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Eqqartuussisut pingaartippaat ilisimannittup P nammineerluni uppernartumillu nassuiaataa, pinerlun-

nerit sumi pisimaneri pillugit paasissutissanut unnerluussissummiittunut naapertuuttoq aamma piner-

lunnerit qaqugukkut pisarsimaneri pillugit ilanngussaq G-2-mi ilisimatitsissutigineqartunut naaper-

tuuttoq.  

 

Eqqartuussisut tamarmiullutik naammattumik uppernarsarneqarsimasoraat unnerluutigineqartup  

- 26. jan 2010-p kingorna najugaqarfimmi Timiusap Qulaa B-[…]-imi Uummannamiittumi P 

nuluisigut, iviangiisigut timaatigullu, utsuisiguunngitsoq, attuuasimagaa  

- 26.01.2012-ip kingorna najugaqarfimmi Aqqusinertaaq B-[…]-imi Uummannamiittumi P 

nuluisigut attuuasimagaa  

- Piffissami erseqqinnerusumik oqaatigineqanngitsumi, 26.01.13-ip aamma 27.03.13-ip 

akornani, najugaqarfimmi Aqqusinertaaq B-[…]-imi Uummannamiittumi P nuluisigut timaa-

tigullu atisaasa qaavisigut attuuasimagaa, ustuisiguunngitsorli   

- 27. marts 2013-ip kingorna najugaqarfimmi Johan Henningsen-ip Aqq. B-[…]-imi Uumman-

namiittumi P nuluisut attuuasimagaa atisaasa qaavisigut. 

 

Ilisimannittup P-ip nulumigut utsumigullu atisami qaavisigut najugaqarfimmi Radioqarfiup Aqqutaa 

B-[…]-imi Uummannamiittumi 21. februar 2019-imi attuuaneqarsimanini eqqaamanngilaa, taamaat-

tumik unnerluutigineqartup pisuunera eqqartuussaatitsinissamut pisariaqartumik qularnaarlugu up-

pernarsarneqanngilaq. Taamaattumik unnerluutigineqartoq 21. februar 2019-imi kannguttaal-

liorfiginninneraanermut pinngitsuutuinneqarpoq.   

 

Ilisimannittup P-ip eqqaanngilaa unnerluutigineqartup nulumigut najugaqarfimmi Radioqarfiup 

Aqqutaa B-[…]-imi Uummannamiittumi 2019-imi novembarimi decembarimilu arlaleriarluni attuua-

sarsimagaani, taamaattumik unnerluutigineqartup pisuunera eqqartuussaatitsinissamut pisari-

aqartumik qularnaarlugu uppernarsarneqanngilaq. Taamaattumik unnerluutigineqartoq 2019-imi no-

vembarimi decembarimilu kannguttaalliorfiginninneraanermut pinngitsuutuinneqarpoq.  

 

Unnerluutigineqartoq taamaalilluni pinerluttulerinermi inatsisip § 84-iani, imm. 1-imik un-

ioqqutitsinermut ilaannakortumik pisuutinneqarpoq – kannguttalliorfiginninnerit 26. januar 2010-p 

kingorna, 26. januar 2012-ip kingorna, 26. januar 2013-ip aamma 27. marts 2013-ip akornanni aamma 

27. marts 2013-ip kingorna pisimasunut.  

 

Pisimasoq 3  

 

Eqqartuussisut pingaartippaat ilisimannittup P-p nammineerluni uppernartumillu nassuiaataa, piner-

lunnerit sumi pisimaneri pillugit paasissutissanut unnerluussissummiittunut naapertuuttoq aamma pi-

nerlunnerit qaqugukkut pisarsimaneri pillugit ilanngussaq G-2-mi ilisimatitsissutigineqartunut naap-

ertuuttoq.  

 

Eqqartuussisut tamarmiullutik naammattumik uppernarsarneqarsimasoraat unnerluutigineqartup  

- nukittunerunini atornerlullugu P 6. februar 2019-imi najugaqarfimmi Radioqarfiup 

Aqq. B-[…]-imi Uummannamiittumi atisaajarsimagaa, aalajangerlugu tigummillugu 

kiisalu pinaaseraluartoq ajugaaffigalugu pinngitsaalillugu atoqatigisimallugu, sanilliun-

neqarporlu ilisimannittup P-ip ullup sunaaneranik eqqaamannilluarnera   

   

- nukittunerunini atornerlullugu P 21. februar 2019-imi, 12. februar 2019-imiunngitsoq, 

najugaqarfimmi Radioqarfiup Aqq. B-[…]-imi Uummannamiittumi atisaajarsimagaa, 

aalajangerlugu tigummillugu kiisalu pinaaseraluartoq ajugaaffigalugu pinngitsaalillugu 

atoqatigisimallugu, sanilliunneqarporlu ilisimannittup P-ip ullup sunaaneranik 

eqqaamannilluarnera   
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- nukittunerunini atornerlullugu kiisalu aalajangerlugu tigummillugu P-ip pinaasernera 

ajugaaffigalugu sisamariarluni, tallimat ataallugiunngitsoq, august 2019-imi ulluni 

erseqqissumik taaneqanngitsuni najugaqarfimmi Fr. Frederiksen-ip Aqq- B-[…]-imi 

Uummannamiittumi pinngitsaalillugu atoqatigisimallugu inernissami tungaanut.  

 

Unnerluutigineqartoq taamaalilluni pinerluttulerinermi inatsisip § 77-iani, imm. 1, nr. 1-imik, § 79-

ianik aamma § 80-iani, imm. 2-mik pisimasuni tamani unioqqutitsisimavoq – panissaminik 15-it in-

orlugit ukiulimmik atoqateqarsimaneq.  

 

Pisimasoq 4  

 

Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq oqaaseqarumananilu. 

 

Ilisimannittup P-ip nassuiaateqarnermini uppernarsanngilaa unnerluutigineqartumit januar 2020-mi 

pinngitsaalineqarluni atoqatigineqarsimalluni, piffimmi ilisimaneqanngitsumi pissutsillu ili-

simaneqanngitsut atuutsillugit.   

 

Unnerluutigineqartup panissaminik 14-inik ukiulimmik atoqateqarnermut pisuunera eqqartu-

ussaatitsinissamut pisariaqartumik qularnaarlugu uppernarsarneqanngilaq. Taamaattumik unner-

luutigineqartoq pinerluttulerinermi inatsisip § 79-iani, imm. 1-imik aamma § 80-iani, imm. 2-mik 

unioqqutitsinermut pisimasoq 4-mi pinngitsuutinneqarpoq, panissaminik 15-it inorlugit ukiulimmik 

atoqateqarsimaneq. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Pisimasoq 1-imi 3-milu pinngitsaaliilluni atoqatiginninnerit politiit dagsbefalingiat naapertorlugu at-

taveqarfigisartakkamik pinngitsaaliinerupput, illuatungeriimmi imminnut ilisarisimapput. Sulisaaseq 

naapertorlugu pinngitsaaliilluni atoqateqarnermi aallaavisumik ukiumi ataatsimi inissiisarfimmiit-

tussanngortitsisoqarluni pineqaatissiisoqartarpoq.  

 

Kannguttaalliorfiginninneq aallaaviusumik ulluni 20-niit qaammatit pingasut tikillugit pineqaatissi-

issutaasinnaavoq, ingammik inersimasoq meerarlu 12-it 15-inilluunniit inorlugit ukiulik pineqaraan-

gata.  

 

Unnerluutigineqartoq panissaminut ukiukitsumut pinngitsaaliilluni atoqateqarnernut arfineq-

pingasunut pisuutinneqarpoq, taakkunannga pisimasoq 1-imi marluupput pisimasoq 3-milu arfinili-

ullutik kiisalu pisimasoq 2-mi kannguttaalliorfiginninnerit sisamaallutik, 2010-miit 2013-imut pi-

simallutik, taamaattumik eqqartuussisut suliami pissutsinik sakkukillisaataasunik takusaqarsinnaan-

ngillat, ataatassammi inersimasup ukiut qulit ingerlaneranni panissaminut taama peqqarniitsigisumik 

kinguaassiuutitigut atornerluisimanera sakkartusaataavoq.  

 

Eqqartuussisut taamaalillutik ukiuni tallimani inissiisarfimmiittussanngortitsinissaq tulluartuusoraat 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 146, imm. 1, nr. 2 naapertorlugu, inatsisinillu unioqqutitsinerit 

peqqarniitsunerat isiginiarlugu. 

 

Eqqartuussisut aamma tulluartuusoraat P mitagaanermut taarsiissuteqarfigineqarpat kr. 150.000-inik, 

unnerluutigineqartormi panissaminut ukiut qulit ingerlanerini atornerluisimanermut pisuutinne-

qarpoq.  

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut an-

ingaasartuutit akilissavai.  
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Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U pisumi 4-mi pinngitsuutinneqarpoq. 

 

U pisut sinnerinut pisuutinneqarluni ukiuni tallimani Pineqaatissinneqarsimasunut Inissiisarfimmiit-

tussanngortinneqarpoq. 

 

U 150.000,00 koruuninik P-ip mitagaarneranut taarsiisussanngortinneqarpoq. 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

Eleonora Steenholdt Mørch 

Eqqartuussisoq 

 

*** 

 
 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsoq Kredsret den 10. december 2020 

 

Rettens nr. 1293/2020  

Politiets nr. 5513-97351-00032-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 28. august 2020. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af  

 

Forhold 1 

 

Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, jf. stk. 1, nr. 3 og § 80, stk. 2 - Voldtægt af steddatter under 

12 år 

ved på ukendte tidspunkter efter den 27. marts 2013 på adressen Johan Henningsen-ip Aqq. B-[…] i 

Uummannaq, at have haft andet seksuelt forhold end samleje til sin steddatter, F, mens denne var 8 

år, idet han i løbet af 2013 ikke under 5-10 gange tog fat i hendes hånd og ved mekanisk tvang brugte 

hendes hånd til at masturbere sit lem. 

 

Forhold 2 

 

Kriminallovens § 84, stk. 1 - Blufærdighedskrænkelse 

ved på følgende tidspunkter på forskellige adresser i Uummannaq, at have krænket blufærdigheden 

hos F, født den […] 2005, idet han  

- på et ukendt tidspunkt efter den 26. januar 2010 på adressen Timiusap Qulaa B-[…] befølte F på 

ballerne, kønsdelene og brysterne 
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- på et ukendt tidspunkt efter den 26. januar 2012 på adressen Aqqusinertaaq B-[…] befølte F på 

ballerne 

- på et ikke nærmere angivet tidspunkt mellem den 26. januar 2013 og den 27. marts, på adressen 

Aqqusinertaaq B-[…], befølte F i kønsdelene uden på tøjet 

- på et ikke nærmere angivet tidspunkt efter den 27. marts 2013, på adressen Johan Henningsen-ip 

Aqq. B-[…], befølte F på ballerne uden på tøjet 

- den 21. februar 2019, på adressen Kollegium "Maarmorilik" Radioqarfiup Aqqutaa B-[…], befølte 

F på ballerne og kønsdelene uden på tøjet 

- på ikke nærmere angivet tidspunkter i november og december 2019, på adressen Fr. Frederiksen-ip 

Aqqutaa B-[…], befølte F adskillige gange på ballerne og kønsdelene. 

 

Forhold 3 

 

Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 § 79 og § 80, stk. 2 - Voldtægt af steddatter under 15 år 

ved på følgende tidspunkter på forskellige adresser i Uummannaq, at have voldtaget sin steddatter, F, 

født den 26. januar 2005, idet han 

- den 6. februar 2019 på adressen Kollegium "Maarmorilik" Radioqarfiup Aqqutaa B-[…], under 

udnyttelse af sin fysiske overlegenhed, tog tøjet af F, fastholdt hende samt overvandt hendes mod-

stand og tiltvang sig samleje med hende, 

- den 12. februar 2019 på adressen Kollegium "Maarmorilik" Radioqarfiup Aqqutaa B-[…], under 

udnyttelse af sin fysiske overlegenhed, tog tøjet af F, fastholdt hende samt overvandt hendes mod-

stand og tiltvang sig samleje med hende, 

- på ukendte tidspunkter i august måned 2019 på adressen Fr. Frederiksen-ip Aqqutaa B-[…], ikke 

under 5 gange, under udnyttelse af sin fysiske overlegenhed samt ved fastholdelse overvandt F mod-

stand og tiltvang sig samleje med hende indtil han fik udløsning. 

 

 

Forhold 4 

 

Kriminallovens § 79, stk. 1 og § 80, stk. 2 - Samleje med steddatter under 15 år. 

ved i januar 2020 på et ukendt sted og under ukendte omstændigheder at have gennemført samleje 

med sin 14-årige steddatter, F, ikke under 2 gange. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om anbringelse Anstalten for Domfældte i 5 år. 

Betaling af tortgodtgørelse på 150.000 kr. til F. 

 

T har nægtet sig skyldig i forholdene 1, 2, 3 og 4. 

 

På vegne af T har forsvareren fremsat påstand om frifindelse for alle forhold og for tortgodtgørelse 

til F.  

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af vidnerne V1 samt F. 

 

Tiltalte T har ikke afgivet forklaring. 

 

V1 og F har afgivet forklaring den 10. december 2020.  Forklaringerne er refereret i retsbogen.  
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Dokumenter 

Det fremgår af følgende bilag: 

 

- Bilag F-1-2, sms-beskeder fra F til moderen fra mobilnr. +299 […]: 
”Han fik mig ind på soveværelset, satte sig på knæerne og tog sin grimme penis frem og fik mig til at lege med 

den og så kan jeg ikke huske mere 

Jeg ved ikke hvor mange gange han har befølt mig og fik mig til at lege med sin grimme penis, da jeg var lille, 

jeg kan ikke engang skrive alle ned, da det er så mange gange 

Jeg var 14 år, 6 februar boede vi i maarmorilik, men da T mor var væk passede vi huset. Da huset ikke havde 

badeværelse tog vi hen til maarmorilik for at bade, En dag tog jeg derhen for at bade, men lige efter jeg var 

kommet ind kom han, siger at han hentede noget. Men han tog ikke noget som helst, Han fik mig til at lægge 

ned på sofaen, jeg gjorde selvfølgelig modstand, fordi jeg vidste, hvad han ville gøre ved mig, han fik mit og sit 

tøj af, der han prøvede at få den ind den grimme det var dog den værste oplevelse, helt ærligt, jeg havde aldrig 

nogensinde haft så ondt, jeg flygtede selvfølgelig ud til toilettet da han blev færdig, jeg begyndte at græde med 

det samme, prøvede at være stille, da jeg gik ud af toilettet var han på vej ud uden noget, og han sagde, at han 

hentede noget. 

Derfra kunne jeg ikke blive glad, græd virkelig meget, når jeg blev alene, jeg kunne ikke engang gå ud alene, 

fordi jeg frygtede, jeg kunne blive vred, jeg kunne endda slå T, bide ham og råbte til ham 

Slutningen af marts begyndte jeg at ryge, jeg ville ikke høre på mor, jeg kunne ikke passe min skolegang, pjæk-

kede fra timerne, kunne finde på at tirre lærerne 

I slutningen af juli tog jeg til Ilulissat, da jeg kom i August voldtog han mig også flere gange. November var det 

sidste gang, men han er stadig ikke holdt op med at beføle mig, nu er der gået ti år, hvor jeg stadig holder det 

hemmeligt. 

Kun X2 kender til det 

Jeg vil bruge mit liv på noget godt, jeg vil leve lykkeligt og glad uden skade 

Væk med grimme T fra mit liv! Lad ham blive opdaget! 

Lad ham pine for resten af livet!” 

 

- G-1, udskrift fra cpr.register om Fs forskellige bopæl.  

F havde boet på adresserne: 

Timiusap Qulaa B […] i Uummannaq i perioden 26.07.2010-28.03.2011 

Aqqusinertaaq B […] i Uummannaq i perioden 15.12.2011-27.03.2013 

J. Henningsen-ip Aqq. B […] i Uummannaq i perioden 27.03.2013-15.03.2014.  

Radioqarfiup Aqq. B […] i Uummannaq i perioden 18.02.2019-01.08.2019 

Siden 01.08.2019 på adressen Fr. Frederiksenip Aqq. B […] i Uummannaq.  

 

Personlige oplysninger 

T er ikke tidligere foranstaltet.   

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han er fisker og fanger og er […]i Uummannaq. Lige 

nu bor han hos sin mor i Fr. Frederiksen-ip Aqqutaa. Han har 3 børn, hvor 2 af dem bor i 

Danmark og den ene bor her i Ilulissat. Han og V1 har nok været gift i 4-5 år. Han har været 

til […] i Danmark og i den forbindelse skulle han have taget hjem, men blev forsinket grundet 

corona. Han bor kun med sin mor. Han har gæld til børnebidrag på ca. 300.000-400.000 kr., 

som han betaler med 800 kr. om måneden. Han har også bankgæld med Kviklån på 14.000 

kr.-, som han betaler med 1.300 kr. om måneden. Han giver sin mor noget, når hun manglede 

noget, og han har ikke udgifter til sin mor. Han har nok flere udgifter til sine hunde.  
 

 

Sagsbehandlingstid 

Anklageskriftet dateret den 21. august 2020 blev modtaget af kredsretten den 28. august 2020. Blu-

færdighedskrænkelserne startede efter den 26. januar 2010 indtil december 2019, og voldtægterne 

startede efter den 27. marts 2013 indtil august 2019.  
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Sagen skulle ellers været behandlet i Uummannaq oktober 2020, men grundet vejrforholdene blev 

sagen udsat. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i alle forhold, og ville ikke udtale sig. Tiltalte har kun bemærket til 

vidneforklaringerne, at han ikke kunne genkende vidnernes forklaringer uden at uddybe hvorfor.  

 

Vidnet F har ad forholdene 1, 2, 3 og 4 under vidneansvar uforbeholdent nævnt navne, adresser og 

tidspunkter/årstal efter sin hukommelse, for det meste samstemmende med anklageskriftet, navnlig 

uden at læse noget eller uden at skrive noget, dette på trods af, at hendes hukommelse ikke har været 

som før efter en bilsammenstød. 

 

Anklagemyndigheden har dokumenteret Bilag F-1-1,- sms-udskrifter fra F til sin mor, som forsvare-

ren ville have afvist. Retten har bemærket, at politiets j.nr. er noteret øverst, som stemmer med sagens 

j.nr. i anklageskriftet, så det er rettens opfattelse, at det er Politiet, der har taget fotos af V1 mobilte-

lefon indeholdende sms-beskederne fra hendes datter F. Dog har Retten ikke lagt vægt på bilag F-1-

1 i forbindelse med skyldsspørgsmålet, da F ikke har bekræftet, at det var fra hendes mobiltelefon, 

hun havde sendt beskederne til sin mor, blandt andet da dokumentationen først blev foretaget efter 

vidneforklaringen. 

 

Endvidere har anklagemyndigheden dokumenteret bilag G-2, som er et cpr.udskrift om Fs adressere-

gistreringer. Sammenholdt med adresserne på anklageskriftet og vidnet F forklaring finder retten, at 

gerningstidspunkterne på adresserne stemmer med F adresseregistreringer.  

 

Forhold 1 

 

Retten har lagt vægt på vidnet F egenhændige og troværdige forklaring, som stemmer med anklage-

skriftets oplysninger om gerningsstedet og gerningstidspunktet med de i bilag G-2 oplyste. Derfor 

finder en samlet ret det tilstrækkelig for bevist, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 

1, jf. stk. 1, nr. 3 og § 80, stk. 2 - voldtægt af steddatter under 12 år, at have haft andet seksuelt forhold 

end samleje ved at have taget 2 gange, og ikke 5-10 gange, fat i hendes hånd og brugt hendes hånd 

til at masturbere sit lem efter den 27. marts 2013 på adressen Johan Henningsen-ip Aqq. B-[…] i 

Uummannaq.  

 

Forhold 2 

 

Retten har lagt vægt på vidnet F egenhændige og troværdige forklaring, som stemmer med anklage-

skriftets oplysninger om gerningsstedet og gerningstidspunktet med de i bilag G-2 oplyste.  

 

En samlet ret har dermed fundet det tilstrækkeligt for bevist, at tiltalte 

- efter den 26. jan 2010 på adressen Timiusap Qulaa B-[…] i Uummannaq har befølt F på bal-

lerne og brysterne og på kroppen med sine hænder, men ikke på kønsdelene 

- efter den 26.01.2012 på adressen Aqqusinertaaq B-[…] i Uummannaq har befølt F på ballerne 

- på et ikke nærmere angivet tidspunkt mellem den 26.01.13 og den 27.03.13 på adressen 

Aqqusinertaaq B-[…] i Uummannaq har befølt F i ballerne og kroppen udenpå tøjet, men ikke 

på kønsdelene 

- efter den 27. marts 2013 på adressen Johan Henningsen-ip Aqq. B-[…] i Uummannaq har 

befølt F på ballerne uden på tøjet. 
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Vidnet F husker ikke, at hun var blevet befølt den 21. februar 2019 på ballerne og kønsdelene uden 

på tøjet på adressen Radioqarfiup Aqqutaa B-[…] i Uummannaq, hvorfor det ikke er bevist med den 

sikkerhed, der er nødvendig for domfældelse, at tiltalte kan findes skyldig, derfor frifindes tiltalte for 

blufærdighedskrænkelse sket den 21. februar 2019.   

 

Vidnet F har ikke nævnt, at hun var blevet befølt adskillige gange af tiltalte på ballerne og kønsdelene 

på ikke nærmere angivet tidspunkter i november og december 2019 på adressen Fr. Frederiksen-ip 

Aqq. B-[…] i Uummannaq, hvorfor det ikke bevist med den sikkerhed, der er nødvendig for domfæl-

delse, at tiltalte kan findes skyldig, derfor frifindes tiltalte for blufærdighedskrænkelse sket på ikke 

nærmere angivet tidspunkter i november og december 2019.  

 

Tiltalte er dermed fundet delvis skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84, stk. 1 – blufærdigheds-

krænkelse for episoderne sket efter den 26. januar 2010, efter den 26. januar 2012, mellem 26. januar 

2013 og den 27. marts 2013 og efter den 27. marts 2013.  

 

Forhold 3  

 

Retten har lagt vægt på vidnet F egenhændige og troværdige forklaring stemmer med anklageskriftets 

oplysninger om gerningsstedet og gerningstidspunktet med de i bilag G-2 oplyste.  

 

En samlet ret har dermed fundet det tilstrækkeligt for bevist, at tiltalte 

- den 6. februar 2019 på adressen Radioqarfiup Aqq. B-[…] i Uummannaq under udnyt-

telse af sin fysiske overlegenhed tog tøjet af F, fastholdt hende samt overvundet hedes 

modstand og tiltvang sig samleje med hende, sammenholdt med at vidnet F husker da-

toen præcist  

   

- den 21. februar 2019, og ikke den 12.02.19, på adressen Radioqarfiup Aqq. B-[…] i 

Uummannaq under udnyttelse af sin fysiske overlegenhed tog tøjet af F, fastholdt hende 

samt overvundet hedes modstand og tiltvang sig samleje med hende, sammenholdt med 

at vidnet F husker datoen præcist  

 

- på ukendte tidspunkter i august 2019 på adressen Fr. Frederiksen-ip Aqq- B-[…] i Uum-

mannaq 4 x gange, og ikke under 5 gange, under udnyttelse af sin fysiske overlegenhed 

samt ved fastholdelse overvandt F modstand og tiltvang sig samleje med hende indtil 

han fik udløsning.  

 

Tiltalte er dermed fundet skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, § 79 og § 80, 

stk. 2 – voldtægt af steddatter under 15 år, for alle episoderne.  

 

Forhold 4  

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig, og har ikke villet udtale sig. 

 

Vidnet F har under vidneforklaringen ikke bekræftet, at hun blev udsat for voldtægt af tiltalte januar 

2020 på et ukendt sted og under ukendte omstændigheder.   

 

Det er således ikke bevist med den sikkerhed, der er nødvendig for domfældelse, at tiltalte kan findes 

skyldig i at have haft samleje med sin 14-årige steddatter, derfor frifindes tiltalte for overtrædelse af 

kriminallovens § 79, stk. 1 og § 80, stk. 2 – samleje med steddatter under 15 år i forhold 4. 

 

Om foranstaltningen 
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Voldtægterne i forhold 1 og forhold 3 handler om kontaktvoldtægt efter politiets dagbefaling, da 

parterne kender hinanden. Som udgangspunkt foranstaltes 1 kontaktvoldtægt efter praksis med 1 års 

anstaltsanbringelse ved fuldbyrdet voldtægt.  

 

Blufærdighedskrænkelse kan som udgangspunkt foranstaltes fra 20 dages til 3 måneders ubetinget 

anstaltsanbringelse, navnlig når der er tale om en voksen person og et barn på under 12 år eller under 

15 år.  

 

Tiltalte er blevet kendt skyldig i voldtægt i 8 tilfælde, heraf 2 tilfælde i forhold 1 og 6 tilfælde i forhold 

3, samt i 4 blufærdighedskrænkelser i forhold 2 fra 2010 til 2013, mod sin mindreårige steddatter, så 

retten kan ikke se formildende omstændigheder i sagen, da det er skærpende, at en voksen stedfar 

begår så grove seksuelle krænkelser mod ens egen steddatter i løbet af en 10-årig periode.  

 

Retten finder dermed det passende med ubetinget anstaltsanbringelse i 5 år i medfør af kriminallovens 

§ 146, stk. 1, nr. 2, af hensyn til lovovertrædelsens grovhed. 

 

Retten finder også det passende med torterstatning på 150.000 kr. til F, da tiltalte er fundet skyldig 

for krænkelser mod ens steddatter i en 10-årig periode. 

 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.   

 

Thi kendes for ret: 

 

T frifindes i forhold 4.  

 

T findes skyldig i resten af forholdene og idømmes anbringelse i Anstalten for Domfældte i 5 år. 

 

T skal betale 150.000,00 kr. i torterstatning til F. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Eleonora Steenholdt Mørch 

Kredsdommer 

 

 

*** 

 

 

Den 9. december 2020 kl. 14.30 holdt Qaasuitsoq Kredsret offentligt retsmøde i retsbygningen i ho-

vedtinget Ilulissat.  

Kredsdommer Eleonora Steenholdt Mørch behandlede sagen. 

[…] var domsmænd. 

 

Reglerne i retsplejelovens § 42 og § 52, stk. 2 er overholdt. 

 

Rettens nr. 1293/2020 

Politiets nr. 5513-97351-00032-20 

 

Anklagemyndigheden 
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mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

[…] 

 

Sagen udsat på vidneafhøringer til næste dag den 10. december 2020 kl. 9.00. 

 

Retten hævet kl. 15.00 

 

 

Eleonora Steenholdt Mørch 

Kredsdommer 

 

*** 

 

Den 10. december 2020 kl. 09.00 holdt Qaasuitsoq Kredsret offentligt retsmøde i retsbygningen 

Kredsdommer Eleonora Steenholdt Mørch behandlede sagen. 

[…] var domsmænd. 

 

Reglerne i retsplejelovens § 42 og § 52, stk. 2 er overholdt. 

 

Rettens nr. 1293/2020 

Politiets nr. 5513-97351-00032-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

- Fortsat fra den 9. december 2020 

 

[…] 

 

F forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 1: 

Aqqusinertaamiilereerlutik qaliani pinnguaqqammerlutik unnerluutigineqartoq U majuarpoq Pi-

itaaqqakkullu mattutiusallugit. Innariarluni atisaajaqquaa, qujanartumik I3 iseriataarput. Taanna 

pivoq ukioq 2012-2013-p missaani, missiliorlugu 7-nik ukioqarnerani.   

Johan Henningsenip Aqqutaanut nooqqammerlutik anaanakkuni nikinnikuusut, angajua sininnersoq 

alakkartuusaarlugu unnerluutigineqartoq majuarsimavoq. Taamani timaatigut attuuavaa. anaanami-

nut sianerniarluni unnerluutigineqartup U mobilia tiguniarini taama pivaa.  

2013-mi 27. martsip kingorna unnerluutigineqartup pinngittaalillugu atoqatigaa. Aamma 2019 aal-

larteqqammersoq februarip 6-ni Maarmorilimmiillutik unnerluutigineqartup pinngitsaalivaa.  

Johan Henningsenip Aqqutaani najugaqarnikuupput 2013-mi aamma 2014-mi. Taamani 8-9-nik 

ukioqarpoq. Eqqaamavaa marloriarluni niuatigut nuluatigullu attuuasaaraani. Taamaasioraangami si-

visusinnaasarpoq. Pisup aappaani unnerluutigineqartup assani atisaata silataatigoortittarpai. 

2014-miugunarpoq nutserniarlutik anaanakkui peqanngittuup unnerluutigineqartup usuni pinnguari-

tippaa assaa tigullugu, eqqaamavaa marloriarluni taamaaliortoq. Piffissat assigiinneq ajorput, anaa-

naatali aneqqanerani pisarput. Eqqaamarpianngilaa unnerluutigineqartoq oqaaseqarnersoq.  

Dansk: 
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På et tidspunkt efter de var flyttet til adressen på Aqqusinertaaq havde de leget og tiltalte, T, gik 

ovenpå og spærrede V3 og de andre inde. Han lagde sig og bad hende om at tage tøjet af, men hel-

digvis kom V3 og de andre pludselig ind. Dette skete omkring 2012-2013, da vidnet var ca. 7 år. 

På et tidspunkt, mens hendes mor og andre var taget i byen, og efter de lige var flyttet til adressen på 

Johan Henningsenip Aqqutaa, gik tiltalte ovenpå og lod som om han ville checke om hendes storesø-

ster sov. Han befølte hende på kroppen. Han udsatte hende for det, da hun ville tage T mobiltelefon 

for at ringe til sin mor.  

Efter den 27. marts 2013 voldtog tiltalte hende. Tiltalte voldtog hende også den 6. februar 2019, mens 

de var i Marmorilik.  

De boede på Johan Henningsenip Aqqutaa i perioden 2013-2014. Hun var 8-9 år gammel på davæ-

rende tidspunkt. Hun kan huske, at han befølte hende på benet og balderne 2 gange. Befølingerne kan 

vare i længere tid.  Ved den anden episode befølte tiltalte hende uden på tøjet. 

Det var vist nok i 2014, at de skulle flytte til et andet sted og dengang fik tiltalte hende til at lege med 

sin penis, mens han holdt hendes hånd. Hun kan huske, at han gjorde det i to tilfælde. Det skete ved 

forskellige lejligheder, men det skete, når hende mor ikke var hjemme. Hun kan ikke rigtig huske, 

om tiltalte sagde noget.  

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede supplerende på grønlandsk:  

Nassuiaatai ilisarisinnaanngilai. Dansk: Han kan ikke genkende hendes forklaring. 

 

F forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 2: 

Ulloq 26. januar 2010-p kingorna Timiusap qulaniillutik anaanani sinittoq unnerluutigineqartoq U 

iserami aggeqquaa. Aggerami inimi sofamut innaqatigisinnarlugu qarlini peersinnarlugit usuni nulu-

anut attuutsittarpaa, aamma assamminik timaatigut sukkulluunniit attuuasarpaa. Anaanaa makippa-

lulermat unnerluutigineqartoq nikuipallappoq. 2010-mi taamani tallimanik ukioqarpoq. 

Ulloq 26. januar 2012-p kingorna Aqqusinertaami X3 aneerniarlutik unnerluutigineqartumut  skuuni  

qilertereerlugit unnerluutineqartup timaatigut, nuluatigut tunuatigullu attuualarpaa, qujanartumik X3 

isermat unippoq. X3 taamani 7-nik ukioqarpoq.  

Ullut 26. januar 2013 aamma 27. marts 2013 akornanni pisut eqqaamarpianngilai. Aqqusinertaamik 

Johan Henningsen-ip Aqqutaa […]-imut nuunnikuupput. Tassani anaanakkumi nikitallanneranni un-

nerluutigineqartup alakkaasuusaarluni nuluatigut timaatigullu attuuavaa. Taamani innareersimapput 

angajua sinileersoq, unnerluutigineqartoq kisimi eqqumalluni.  

Ulloq 21.februar 2019-mi Ulloq taanna eqqaamanngilaa attuualaartinnerluni, nassuiaanikuunngilaq 

attuualaartissimalluni, nassuiaanikuuvorli pinngittaalitissimalluni.  

November aamma december 2019-ip akornanni unnerluutigineqartorlu U marluinnanngoraamik at-

tuuaniarsarisarpaa, X2 kammani aggersarnikuuaa anerusulluni. Allatigut sakiaatigut, iviangiisigut 

aamma saavani quttuaatigut attuualaartarpaa. Allatigut attualaartissimanerminik eqqaamasaqanngi-

laq. Aamma unnerluutigineqartup kaatorniarsarisarnikuuaa qaavatigut iluatigullu.  Iluatigut kaatorni-

arsarigaangamiuk nammineq qarleqartarpoq. Eqqaamanngilaa qanoq amerlatigisunik 2010-mit 2019-

p tungaanut attuualaartarsimaneraani.   

Dansk: 

Efter den 26. januar 2010, mens de boede på adressen i Timiusap qulaa, kom tiltalte ind og bad hende 

om at komme hen til sig. Hendes mor lå og sov. Da hun kom hen til ham, lagde han sig med hende 

på sofaen og tog bukserne af og placerede sin penis på hende balder gentagne gange, ligesom han 

befølte hende overalt på kroppen. Tiltalte skyndte sig at stå op, da han hørte hendes mor stå op. I 2010 

var hun 5 år gammel. 

Efter den 26. januar 2012 skulle hun ud og lege med X3 i Aqqusinertaaq. Hun fik tiltalte til at binde 

sine sko og tiltalte begyndte at beføle hende på kroppen, balderne og ryggen. Heldigvis stoppede han, 

da X3 kom ind. X3 var 7 år gammel på daværende tidspunkt.  
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Hun kan ikke rigtig huske episoderne i perioden mellem den 26. januar 2013 og 27. marts 2013. De 

flyttede på et tidspunkt fra adressen på Aqqusinertaaq til Johan Henningsenip Aqqutaa […], hvor 

tiltalte kom og lod som om han skulle se til dem, mens hendes mor var ude i et ærinde, hvorefter han 

befølte hende på balderne. På det tidspunkt var de allerede gået i seng og hendes storesøster var faldet 

i søvn. Tiltalte var alene og vågen.  

Den 21.februar 2019. Hun kan ikke huske, om hun blev befølt den pågældende dag. Hun har ikke 

afgivet en forklaring herom, men hun har forklaret, at hun blev voldtaget.  

I perioden mellen november og december 2019 kunne tiltalte, T, finde på at beføle hende, når de var 

alene. Hun bad sin ven X3 om at komme, fordi hun ønskede at komme ud. På andre tidspunkter 

plejede han at beføle hende på overkroppen, på brysterne og lårene. Hun kan ikke huske andre befø-

linger på andre tidspunkter. Tiltalte har også forsøgt at beføle hende i skridtet, både udenpå og ind 

under tøjet.  Hun var iført bukser i de tilfælde, hvor han forsøgte at stikke hånden ind under tøjet. Hun 

kan ikke huske antallet af hans befølinger i perioden fra 2010-2019.   

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede supplerende på grønlandsk:  

For tiden efter 26. januar 2010, efter 21. februar 2019 og november og december 2019: 

Nassuiaatai ilisarisinnaanngilai. Dansk: Han kan ikke genkende hendes forklaringer. 

For tiden efter 26. januar 2012: 

Singii qilersornikuunngilai, skuuqartaraluarpoq nammineq iilikkarnikuua, ikiunngisaannarnikuuaa 

nammineq skuulersortarmat.  

Dansk: Han har ikke bundet hendes snøresko, hun har selv lært at gøre det, når hun skulle have sko 

på, og han har aldrig hjulpet hende, da hun selv tog sko på.  

For tiden mellem 26. januar 2013 og 27. mart 2013: 

Ilisarisinnaanngilai nassuiaatai. Angajuni sinilereernerarpaa, tupinnarpoq tassami ataatsikkut innart-

aramik. 

Dansk: Han kan ikke genkende hendes forklaring. Hun fortæller, at hendes storesøster allerede var 

faldet i søvn. Det finder han undrende, da de plejer at gå samtidigt i seng. 

 

F forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 3: 

Ulloq 6. februar 2019 unnerlutigineqartup anaanaata illua paaringamikku kollegianut Marmorilimmut 

uffariarluni majuarmat unnerluutigineqartoq U iserpoq aallernerarluni. Uffarniartoq sofamut innarte-

riarlugu atisaajarpaa namminerlu atisaajarlunilu, nikissinnaanngittoq pinngittaalivaa tassani siuller-

meerluni. Atisaajalermani oqarfiginngilaa taamaasiussanngittoq, unnerluutigineqartup isikkumigut 

annukkami ersinarlunilu. Atoqatigimmani unnerluutigineqartoq pooqanngilaq, naammassinngilarlu. 

Eqqaamanngilaa unimmat oqaaseqarnersoq. Allanik kollegiami inoqartarpoq, ineeqqat immik-

koortuupput, taamani 14-leeqqammivoq. Siornatigut atoqateqarnikuunngilaq.  

Marlorilimmi eqqaamarpianngilaa qasseriarnerluni atoqatigineraani, immaqa marloriaq- pingasoriar-

luni taama pivaa.  

Ulloq 12. februar 2019 unnerluussut malillugu aappassaanik pinngitsaalineqarpoq. Ulloq taanna un-

nerluutigineqartup suneraani eqqaamarpianngilaa.  

Taama oqarmat politiinut nassuiaatigisimasaa sanilliunneqarpoq, ilanngussaq D-1-1, qupperneq 3, 

titarnertaaq kingulleq aamma qupperneq 4 titarnertaaq siulleq: 
”Nassuiaavoq 14-inik ukioqarluni. Taamanikkut 12. februar 2019-iuvoq. Ilisimatitsissutigaa U Maarmorilik kollegiami 

angerlarsimasoq. Nammineq uffarniarpoq. Allanik inoqanngilaq. Anaanani ilaaqqugaluarpaa anaanali oqarpoq ersissu-

tissaqanngitsoq U angerlarsimammat. Angerlarami atisani piareerlugit siniffimmut ilivai. Allarummik skaavimmut aal-

lerpoq. Sinittarfimmut uterpoq. U malippaa. U tiguaa siniffimmullu innartillugu atisaajalerpaa. Imminut atisaajaatigaluni 

atisaajarpaa. Inerluni atoqatigiittoqarpoq. Usuup puuanik atuisoqanngilaq. Ersigigamiuk ikiortissarsiunngilaq. Ilisima-

titsissutigaa U siorasaarisarnanilu akilersuisanngitsoq. Atoqatigiinnerup qanoq sivisutiginera isummerfigisinnaanngilaa. 

Ilisimatitsissutigaa pinaasersimalluni, U artorsimallugu. U unimmat taamatut pisoqarnera unippoq. Nammineq nikuilluni 

anartarfiliarpoq. Anartarfimmi U anissiivaa. Anartarfimmiinnerani U anivoq.” 
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019-mi pinngitsaalineqarnani ulloq 21. februar 2019 pinngitsaalineqarpoq. 

Unnerluussisup oqaatsimik kalaallisuunngortitsinermini atuinera illersuisup akerlilerpaa. 

Nassuiaataa ilanngussaq tassanerpiamiittoq sanilliunneqarpoq, qupperneq 4 titarnertaaq 2:   
”Nassuiaavoq 14-inik ukioqarluni. Taamanikkut 21. februar 2019-iuvoq. Maarmorilik kollegiami angerlarsimavoq. 

Uffarniarpoq. U angerlarsimavoq. U inimi nalaasaarfimmi issiavoq. Saneqqummat U unitsippaa nuluisigullu aamma 

utsuisigut attuualerlugu. Atisat qaavisigut attuuavaa. Uffarnerata saniatigut allamik pisoqanngilaq. U ingerlavoq. Kan-

nguttaalliorfigineqartutut misigivoq nuannarinngilaalu” 

Ilisimannittoq taama nassuiaanikuunerarpoq.  

Augustimi 2019-mi anaanani Nuummiittoq Fr. Frederiksenip Aqqutaani angajunilu pingasuinnaa-

neranni angajua sinittoq unnerluutigineqartoq sinittarfimmut iserami atisaajarsinnarlugu aamma 

pinngitsaalivaa.  

Immaqa katillugit arfinileriarluni unnerluutigineqartup pinngitsaalinikuuaa, tassa febuarimi 2019-mi 

marloriarluni augustimilu Fr. Frederiksenip Aqqutaani sisamariarluni. Eqqaamanngilaa qanoq isior-

taneraani taamaasiuleraangani, unnerluutigineqartorli annulluni pissuseqartarsimavoq. Soorunami 

nuannaartaraluarpoq, annuttorli takunerusarpaa, anaanakkuinut aamma taama pissusilersortarpoq. 

Unnerluutigineqartoq ataatassatut inuttut qanoq isiginerlugu naluaa. Pisarsimasut ajortuinnaanngik-

kaluarput.  

Pisimasut tamaasa kammamminut X2 oqaluttuarinikuuai, aamma kammimminut X6 X7. Anaanami-

nut mobilikkut pisimasut pillugit allannikuuvoq. Kingorna anaanani angajunilu ilangalugit politi-

inukarsimapput. Oqaatiginnikkami anaanakkummini najugaqarpoq, taava anaananilu Cafemmame-

eqqaarput, kingorna uteraluarput. Unnerluutigineqartoq immaqa anaanakkuminiissimassooq. 

Maanna anaanani aanaakkumini kisiat najugaqatigaa, unnerluutigineqartoq najugaqatiginngilaa.  

Unnerluussinerup kingorna unnerluutigineqartoq oqaloqatiginikuuaa qanillivinnikuunngilaali, aattaat 

oqaluttarnikuuaa kammani anaananilu isersimatillugit, kisimeeqatigisinnaannginnamiuk. 

Unnerluutigineqartoq U takungaagamiuk allaqqaammut ajortittaraluarpoq, maannakut qaamii-

nikuuaa.  

Illersuisumit apersorneqarluni nassuiaavoq, nappaatinissimanerluni nakorsiarsimavoq ukioq manna 

marts-april qaammat. Nakorsiarmat quisiinnarpaat. Juumuumut oqarnikuuvoq pinngitsaalitin-

nikuulluni. Eqqaamasaqarpiarunnaarnikuuvoq biilinik apornermik kinguneranik. Juumuup Uumman-

namiittup X8 atillip allatigut misissorniarlugu oqarnikuunngilaqnngilaq. Eqqaamanngilaa politiinik 

apersorneqaqqinnerluni, apersorneqarnini ataaseq kisiat eqqaamavaa. Pisut kingorna eqqaamasakil-

liniikuuvoq aportinnermik kinguneranik.  

Unnerluutigineqartumit pinngitsaalineqarleraagami unnerluutigineqartup tigugaani akiuuttaraluar-

poq qeriinnartarporli nukittunerusarmat. 

Misissortikkami nappaateqarnani paasinikuuaa. Taekwondorallami aamma X9 atillip 2016-imi attuu-

alaarnikuua, taanna aamma tunniunnikuaa.  

Dansk: 

Den 6. februar 2019 passede de tiltaltes mors hus, hvorfor hun tog op til kollegiet Marmorilik for at 

tage bad. T kom ind og påstod at han skulle hente noget. Hun skulle tage bad, men han lagde hende 

på sofaen og afklædte hende samt afklædte sig selv. Hun kunne ikke røre sig og der voldtog han 

hende for første gang. Da han begyndte at tage tøjet af hende, sagde hun til ham, at han skulle lade 

være. Tiltalte så bister ud og hun var bange for ham. Tiltalte brugte ikke kondom under samlejet og 

han fik ikke udløsning. Hun kan ikke huske, om han sagde noget efterfølgende. Der plejede at være 

andre til stede på kollegiet og der var adskilte rum. Hun var lige fyldt 14 år på daværende tidspunkt. 

Hun havde ikke haft samleje med andre tidligere.  

Hun kan ikke rigtig huske, hvor mange gange han dyrkede samleje med hende i Marmorilik. Det 

gjorde han måske 2-3 gange.  

Den 12. februar 2019 blev hun, ifølge den rejste tiltalte, voldtaget for anden gang. Hun kan ikke rigtig 

huske, hvad tiltalte udsatte hende for den pågældende dag.  

Hun blev herefter foreholdt sin forklaring til politiet, bilag D-1-1, side 3, sidste afsnit og side 4. 1.af-

snit: 
”Hun forklarede, at hun var 14 år. Det var den 12. februar 2019. Hun oplyste, at T var hjemme i Maarmorilik kollegium. 

Hun skulle tage et bad. Der var ingen andre personer på stedet. Hun havde bedt sin mor at tage med. Moderen sagde, at 
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hun ikke havde noget at være bange for, fordi T var hjemme. Da hun kom ind i deres hjem, lagde hun sit tøj klar på 

sengen. Hun hentede håndklæde i skabet. Hun gik tilbage til soveværelset. T fulgte efter hende. T tog fat på hende og 

lagde hende på sengen og begyndte at trække hendes tøj af. Han tog hendes tøj af, samtidig tog sit tøj af. Der blev foretaget 

fuldbyrdet samleje. Der blev ikke anvendt kondom. Hun havde ikke søgt hjælp, fordi hun var bange for ham. Hun oplyste, 

at der var ikke tale om trusler eller betaling fra T. Hun kunne ikke tage stilling til, hvor længe samlejet varede. Hun 

oplyste, at hun strittede imod, men kunne ikke magte T fysisk form. Handlingen stoppede da T stoppede. Hun rejste sig 

op og gik ind på toilettet. Hun var inde på toilettet og ventede på T skulle forlade stedet. T gik fra stedet, mens hun var 

inde på toilettet.” 

Vidnet bekræftede sin forklaring, men voldtægten fandt sted den 21. februar 2019 og ikke den 12. 

februar 2019. 

Forsvarer protesterede om anklagerens ordbrug på grønlandsk ved hans oversættelse til grønlandsk. 

På samme bilag blev hendes forklaring foreholdt, side 4, afsnit 2:   
”Hun forklarede, at hun var 14 år. Det var den 21. februar 2019. Hun var hjemme i Maarmorilik kollegium. Hun skulle 

taget et bad. T var hjemme. T sad på en sofa i stuen. Da hun gik forbi ham, blev hun standset af T og begyndte at beføle 

hende i hendes baller og kønsdel. Befølingen var udenpå tøjet. Der skete ikke end det, hun gik i bad, T gik sin vej. Hun 

følte sig krænket og kunne ikke lide det” 

Vidnet bekræftede sin forklaring.  

I august 2019 var hendes mor i Nuuk. Hun, hendes storesøster og T var alene hjemme på adressen på 

Fr. Frederiksenip Aqqutaa. Han kom ind på soveværelset, mens hendes storesøster lå og sov, hvoref-

ter han afklædte hende og voldtog hende.  

Tiltalte har voldtaget hende ca. 6 gange, 2 gange i februar 2019 og 4 gange i august på adressen Fr. 

Frederiksenip Aqqutaa. Hun kan ikke huske, hvad hun selv gjorde, når han udsatte hende for det, men 

tiltalte så altid bister ud. Der var selvfølgelig også tidspunkter, hvor han var glad, men hun så ham 

mest som bister. Han havde også samme adfærd mod hendes mor og andre. Hun ved ikke, hvordan 

hun ser tiltalte som stedfar. Tingene var ikke udelukkende sorte.  

Hun har fortalt alting til sin ven X2 og til sine veninder X6 og X7. Hun har skrevet en sms til sin mor 

og fortalt hende alt. Efterfølgende tog hun, hendes mor og storesøster til politiet. Hun boede hos sin 

mor, da hun indgav en anmeldelse. Hun og hendes mor boede først på Cafemma, hvorefter de tog 

tilbage. Tiltalte boede måske i moderens hjem. Nu bor hos sine bedsteforældre. De bor ikke sammen 

med tiltalte.  

Hun har talt med tiltalte efter hun indgav en anmeldelse, men de har ikke tæt kontakt. Hun har kun 

talt med ham under venindens og morens tilstedeværelse, for hun kunne ikke være alene med ham. 

I starten blev hun dårlig, når hun så tiltalte, men hun har det bedre nu.  

Adspurgt af forsvareren forklarede hun, at hun blev undersøgt for kønssygdomme i marts-april i år. 

Man tog imidlertid bare en urinprøve. Hun har fortalt jordemoderen, at hun er blevet udsat for vold-

tægt. Hendes hukommelse er blevet dårlig efter biluheldet. Jordemoderen i Uummannaq, X9, har ikke 

tilbudt andre undersøgelser. Hun kan ikke huske, om hun blev genafhørt. Hun kan kun huske en enkelt 

afhøring. Hun har fået en dårlig hukommelse som følge af påkørslen.  

Når tiltalte tog fat om hende for at voldtage hende, gjorde hun modstand, men hun blev stiv som et 

bræt, fordi han var stærkere end hende. 

Hun konstaterede efter undersøgelserne, at hun ikke havde kønssygdomme. Da hun gik til taekwondo 

i 2016, blev hun også udsat for beføling af en, der hed X9, som hun har anmeldt.  

 

[…] 

Tiltalte forklarede supplerende på grønlandsk:  

Ullormi 6. februar 2019-mi angajulleq innarluutilinnguaq ataataqartorujullu iligasuaannarpaat, 

taamaattumik paarisuaannarpaa ilagisuaannarlugulu. Pisimasunut nassuiaatai tamaasa ilisarisin-

naanngilai. 

Dansk:  

Den 6. februar 2019 var de hele tiden sammen med deres handicappede ældste. Han passede altid 

hende og var hele tiden sammen med hende. Han kan ikke genkende alle ting i hendes forklaringer. 

 

F forklarede på grønlandsk blandt andet ad forhold 4: 
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Unnerluutigineqartoq U piumalluni atoqatiginikuunngilaa, aamma Januar 2020-mi susoqar-

nikuunngilaq. 

Dansk: 

Hun har ikke dyrket samleje med tiltalte af egen vilje og der skete heller ikke noget i januar 2020. 

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede supplerende på grønlandsk:  

Nassuiaatai ilisarisinnaanngilai. Dansk: Han kan ikke genkende hendes forklaring. 

 

*** 

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 17.35. 

 

 

Eleonora Steenholdt Mørch 

Kredsdommer 

 


