
Den 26. oktober 2017 kl. 09.00 blev retten sat af kredsdommer Virna Kromann med domsmændene 

[…] 

 

Retsmødet var offentligt. Reglerne i retsplejelovens §§ 66, stk. 2, og 91 er overholdt. 

 

Rettens nr. 174/2017 

Politiets nr. 5505-97381-00002-14 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

tiltalte 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

Tiltalte forklarede at købte computeren i notabene, en udgået model som han købte billigt. Den blev 

solgt som demonstrationsmodel. At politiet kom op for at undersøge hans computere, på grund af 

noget børneporno. Han har sendt sin pc til reparation og de har fundet børneporno i den. Han har 

downloadede fra via programmet a-mule, men det er ikke et program han har hentet, den var 

allerede i pc’en han har købt. At han mener at computeren var blevet brugt måske i butikken. Der er 

nogen der har brugt den før ham. Han satte sig bare ind i hvordan man bruger programmet. Han 

downloadede for at se hvordan den fungerer. For at se hvad der var der. Der var tale om 30.000 

billeder. De kommer selv de billeder og pc’en henter selv. Filerne er hentet i a-mule fra hans bolig. 

Det er noget der skal hentes i flere dage på grund af den langsomme internet i Grønland på 

daværende tidspunkt. At han godt vidste at man ikke måttet. Han gjorde ikke noget med billederne. 

Han sikkerhedskopierer alting, derfor er der mange billeder. Ca. 34.000 billeder. Han tager back up 

for alt derfor er der tale om dobbelt så mange billeder. De fylder ikke så meget da de er små bitte 

billeder. Men temmelig stor mængde data. Han havde pc’en i ca. to år.  

Vedrørende forhold 2. var han ikke klar over at man sender. Har ikke gjort noget for at billederne 

ikke kunne deles, da han ikke var klar over det. 

At han ikke har modtaget eller videregivet børneporno så vidt han var klar over.  

Det med billederne begyndte i 2013. Noget af det har nok været efter kones død. Han var meget 

hjemme. Chattede ikke med andre om børneporno. Har aldrig taget børnepornografiske billeder. Har 

ikke sendt noget. Tænkte ikke lige over at de vil kigge efter sådan noget, så vil han have slettet alt 

hvad der er før han sendte computeren til reparation.  

A-mule programmet prøvede han bare fordi han troede, at det var en krypteringsprogram, men der 

var ikke andre ting. Billederne var dårlig kvalitet. Måske for at få folk til at købe noget i bedre kvalitet. 

Det var gratis at hente billeder via a-mule. Har senere læst at Amerikanerne laver sådan noget. Man 

kan ikke genskabe billerne man Zipper. En dvd fylder 300 billeder. Han købte aldrig. Det er jo ikke 

specielt interessant. Tror det er mere reklame for folk der vil bestille billeder af voldtægt osv. Den 

delingsprogram var han ikke klar over. Hvis han skal sælge sine lovlige billeder krypterer han dem 

først. Troede a-mule var et krypteringsprogram. […] 

Kalaallisut: 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, qarasaasiaq taamaattoq tuniniagaajunnaarnikuummat 

akikitsuararsuarmik pisiarinikuullugu. Taanna takutitsissutitut tunineqarpoq. Porno meeqqanik 

inuttalik pissutigalugu politiit qarasaasiaq misissoriartorpaat. Pc-ni iluarsaatsissallugu 



nassiunnikuuaa pornomillu meeqqanik inuttalimmik tassani nassaarfigisimavaat. Programi a-mule 

aqqutigalugu downloaderinikuuvoq. Programili taanna aanikuunngilaa, qarasaasiameereerpoq 

pisiaani. Isumaqarpoq qarasaasiaq atorneqarsimasoq, immaqa niuertarfimmi. Nammineq 

sioqqulluni allamit atorneqarsimavoq. Paasiniaannarpaa program qanoq atorneqartarnersoq. 

Downloaderivoq takuniarlugu qanoq ingerlasartoq. Suna tassaniinnersoq takuniarlugu. Assit 

30.000-it pineqarput. Assit taakku namminneq saqqummerput qarasaasiarlu nammineq aallertarpoq. 

Fil-it angerlarsimaffiani a-mule atorlugu aaneqarnikuupput. Taamanikkut Nunatsinni internetip 

arriinnerujussua pissutigalugu ulluni arlalinni aaneqartussaapput. Nalunngilaa 

taamaaliortoqaqqusaanngitsoq. Assit sunngilai. Suut tamaasa isumannaaarlugit kopeertarpai, 

taamaattumik assit taama amerlatigaat. Assit 34.000-it missaat. Suna tamaat back up-ertarpaa 

taamaattumillu assit marloriaammik amerlassuseqarput. Assit mikisuararsuugamik 

inituallaanngillat. Datalli annertungaatsiarput. Qarasaasiaq ukiuni marlunni pigaa.  

Pisimasoq 2-mut tunngatillugu nalusimavaa nassiussisartoq. Assit siammarterniarlugit 

iliuuseqarnikuunngilaq, tamanna nalugamiuk. 

Nalunngisani naapertorlugu pornomik meeqqanik inuttalimmik tigusaqarnikuunngilaq 

ingerlatitseqqiinikuunanilu.  

Assinut tunngatillugu 2013-imi aallartippoq. Tamatuma ilaa nuliami toqunerata 

kingornaasimagunarpoq. Angerlarsimasorujussuunikuuvoq. Porno meeqqanik inuttalik pillugu 

chatteqateqarnikuunngilaq. Pornomut tunngasunik meeqqanik inuttalimmik assiliinikuunngilaq. 

Nassiussinikuunngilaq. Eqqarsaatiginngilaa tamakkuninnga ujarlissasut, taamaassimasuuppat 

qarasaasiaq iluarsaatsitsinnagu tamaasa nungutersimassagaluarpai.  

Programmi A-mule misilippaa isumaqarami krypteringsprogramiusoq, kisianni allanik peqanngilaq. 

Assit pitsaavallaanngillat. Immaqa inuit pitsaanerusunik pisiniassammata. A-mule aqqutigalugu 

assinik akeqanngitsumik aallertoqarsinnaavoq. Kingusinnerusukkut atuarpaa amerikarmiut 

taamaattuliortartut. Dvd ataaseq assinik 300-nik imaqartarpoq. Nammineq pisinianngisaannarpoq. 

Tamannami immikkut soqutiginaateqanngilaq. Isumaqarpoq taanna tassaanerusoq inunnut, 

pinngitsaaliilluni atoqateqarnerup il.il. assinginik inniminniiniartunut, ussassaarut. Delingsprogram 

taanna naluaa. Assiutini unioqqutitsinnerunngitsut tuniniarunigit kryptereqqaartarpai. Isumaqarluni 

a-mule krypteringsprogramiusoq. […]. 

 

 

V politiassistent i politiets National Cyber Crime Center mødte som vidne via televideo fra Retten i 

Glostrup og blev gjort bekendt med vidnepligten og vidneansvaret.  

 

Vidnet forklarede, at det er ikke ham der har undersøgt sagen. Men en sygemeldt kollega så han kan 

kun forholde sig til erklæringen.  

At det foregår på den måde, at man modtager koster fra politikredsene. Med ønsker om hvad der skal 

undersøges. De undersøger så den fuldstændige kopi. I den her sag har man bedt om undersøgelse af 

ulovlige materialer vedrørende børneporno. Der har man samlet bevismateriale og sendt til 

politikredsen. I den ene computer var ca. 1000 ulovlige billeder, og 1054 slettede ulovlige billeder. 

17 ulovlige film, og i fildelingsprogrammet kan man se at der er 59 ulovlige filer, som er delt. 

Vedrørende fildeling, generelt kan man gøre forskelligt. E-mule og A-mule er fildelingsprogrammer. 

A-mule er bygget på den måde hvor man kan slå deling fra, i andre programmer kan man ikke. A-

mule kræver flere aktive handlinger fra brugeren for at downloade.  

Man forbinder sig til en server til sine kilder, så kan man først søge. Ligesom google. Så kommer 

man så videre. Og først der kan man downloade. Den henter for eksempel samme emne fra flere 



kilder. Når den går i gang med at downloade så deler man faktisk med andre. Man kan godt se om 

man deler. Først når man fjerner fildelingen er det ophørt. Selve programmet er opbygget med 

faneblad med download eller upload. Den stiller data til rådighed. Man kan se forskel på om man har 

delt eller stillet til rådighed. A-mule kan man finde mange andre ting. Meget sjældent musik, alm. 

Film. Men erfaringen er det her det område har med børneporno at gøre.  

Når de har en sag om ulovlig filer, kigger de igennem billeder og film samt kvalitetssikrer det. De 

kører det hele igennem. Billeder bliver kigget 100 procent igennem. A-mule programmet skal man 

gøre noget aktivt for at downloade. Man kan ikke se billederne på forhånd før man har downloadet 

og åbnede det. Men man har en speciel søgeord.  

På skærmen kan man visuelt se om der downloades og i den nederste del om man uploader.  

 

Kalaallisut: 

Ilisimannittoq nassuiaavoq, nammineq suliamik misissuisuunikuunani. Kisianni suleqataa 

napparsimasoq misissuisuunikuuvoq, taamaattumillu nammineq oqaaseqaat taamaallaat 

isummerfigisinnaavaa.  

Imatut pisoqartarpoq, misissugassat nunap immikkoortuini politiiniit tigusarpaat. 

Kissaatigineqartarpoq suna misissorneqassasoq. Taava kopi tamakkiisoq misissortarpaat. Suliami 

matumani misissugassat pornonut meeqqanik inuttalinnut tunngasut misissoqquneqarput. 

Uppernarsaatissanik katersuisoqarpoq nunallu immikkoortuani politiinut nassiunneqarput. 

Qarasaasiami ataatsimiipput assit inerteqqutaasut 1000-t missaat aamma assit inerteqqutaasut 1054-

it nungutikkat. Filmit inerteqqutaasut 17-it fildelingsprogramimilu takuneqarsinnaavoq fil-it 

inerteqqutaasut 59-it ingerlateqqinneqarsimasut. 

Fil-inik nassiussuinermut tunngatillugu nalinginnaasumik taamaaliortoqarsinnaavoq 

assigiinngitsumik periuseqartoqarluni. E-mule aamma A-mule fil-inik avitseqateqarnermut 

programiupput. A-mule ima sananeqarnikuuvoq avitseqatigiinnissaq qaminneqarsinnaalluni, 

programini allani taamaaliortoqarsinnaanngilaq. A-mule atorlugu downloaderissagaanni atuisoq 

arlalinnik iliuuseqartariaqarpoq.  

Serverimut attaveqaasertoqartarpoq taamaattoqareeraangallu aatsaat ujarlertoqarsinnaalluni. Soorlu 

Google. Taava ingerlaqqittoqartarpoq. Aatsaallu tassani downloaderisoqarsinnaavoq. 

Assersuutigalugu sammisaq taannarpiaq aallerfissaniit arlalinniit aaneqartarpoq. Downloaderilluni 

aallartikkaangat taava allat avitseqatigineqartarput. Avitseqateqarnerluni takuneqarsinnaasarpoq. 

Aatsaat fildeling peerneqaraangat unittarpoq. Programi fanebladitaqarpoq downloaderinertalimmik 

imaluunniit uploaderinertalimmik. Data atorneqarsinnaasut saqqummertarput. Avitseqateqarnerluni 

imaluunniit atorneqarsinnaasunik saqqummiussaqarnerluni takuneqarsinnaavoq. A-mulemi allat 

sorpassuit nanineqarsinnaapput. Qaqutigorujussaq nipilersuutit, filmit nalinginnaasut 

nanineqarsinnaallutik. Misilittagaavorli taanna pornomut meeqqanik inuttalimmut 

tunngassuteqartuusoq.  

Fil-inik inerteqqutaasunik suliaqaraangamik assit filmillu qimerloortarpaat taavalu pitsaassusissaat 

qulakkeertarpaat. Suut tamaasa ingerlatittarpaat. Assit 100 procentimik tamarmik 

misissorneqartarput. A-mule programi downloaderniarlugu iliuuseqartoqartarpoq. Assit 

downloadeqqaartinnagit ammaqqaartinnagillu takuneqarsinnaasanngillat. Kisiannili oqaaseq 

ujarliutaasartoq immikkut ittoq atorneqartarpoq.  

Qarasaasiap igalaasartaani takuneqarsinnaavoq downloaderinerluni aamma ataatungaani 

uploaderinerluni takuneqarsinnaavoq.  

 



[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 15.15 

 

 

Virna Kromann 

Kredsdommer 


