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Unnerluussisussaatitaasut  

illuatungeralugu  

U 

[…] 1995  

(Advokat Jens Paulsen)  

  

Eqqartuussisoqarfik Sermersooq siullermik aalajngiisuulluni eqqartuussuteqarpoq ulloq 15. 

januar 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.no. KS-SER-761-2018).   

  

Piumasaqaatit  

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

pisuuneq pineqaatissiissullu pillugit apeqqummut tunngatillugu naliliineq 

atuuttussanngortinneqassasoq aamma mitagaanermut taarsiissutit qaffanneqassasut kr. 

20.000-it ataannagit amerlaassusilerlugit.   

  

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutitsisoqassasoq.  

   

Eqqartuussisooqataasut  

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit.  

  

Ilassutitut paasissutissat 

Mappe assinik imalik saqqummiunneqarpoq, tassannga takutinneqarpoq U-p I1-illu 

Messenger aqqutigalugu allaffigeqatigiinnerat. Allaffigeqatigiinnermi U ilaatigut allappoq:  

  
”…  

Nunguterput utoqqatserpungalu …  

…  



Nalunngilara sianiitsuliorsimallunga, neriorsuivungali peerniarsimallugit qanorlu iliorlunga 

taamaaliussallunga maannamut naluara. Naatsorsuutiginngilara utoqqatserneq iluaqutaassasoq, 

kisianni isumakkeerfigeqquvunga. Isumakkeerfiginnga soorlu illit uannut 

nuanniitsuliarpassuarnik isumakkeerfiginikuugikkit. Tamanna uannut 

artornartorujussuusimavoq sivisullunilu, kisianni naggataatigut isumakkeerfigaakkit, 

taamaattumik maanna uanga isumakkeerfigeqquvunga, eqqissilluta suullu uatsinni ajortut 

tamaasa asoorullugit. Neriorsuivunga internetimiit fiilillu nungutivillugit nunguterlugit. U-

itoqaajunnaarpunga akiniaarusuttoq, maanna eqqissineq angorusuppara …  

  

…”   

  

Nassuiaatit  

Ilisimannittut I1 aamma I2 eqqartuussisoqarfimmi siullermik aalajangiisuusumi 

nassuiaateqarnermittut nunatta eqqartuussisuuneqarfianut pingaarnertigut nassuiaateqarput   

  

I1 ilassutitut nassuiaavoq, videot immikkoortut marluk pineqartut. Videot ilaat takuai, 

taakkulu eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatimini oqaluttuarisaatut imaqarput. Misigisimavoq 

videot takusariaqarlugit. I2 oqaluttuarmat videot takusimallugit nittartagaq iserfigaa. Videot 

mobiilimini qarasaasiaminilu angallattakkami takuai. Videot paasigamigit ulluinnarmi 

atornissaa ajornakusoortippaa. Aninissani ajornakusoortippaa. Atuarfikkoornissaq 

artornartorujussuuvoq. Danmarkimut nuunneranut tamanna pissutaasut ilagaat. Siornatigut 

imminut kilertitertarnikuuvoq, videollu pissutigalugit taamaalioqqittalerpoq. Taassuma 

ikinngutiginerpaasaata angajuata suleqataatalu kiisalu peerakuata videot takunikuaat. 

Qularinngilaa Messengerikkut allaqqatini tassaasoq U. Tusarnikuuaa profiiliusuusaanik 

pilersitsisoqarsinnaasoq, kisianni atuaqatitik marluullutik ikinngutigaat, taamaattumik 

qularinngilaa taanna allaqatigalugu  .  

  

I2 ilassutitut nassuiaavoq, angajuminiit video tusarsimallugu. Angajua suleqatiminit 

attaveqarfigineqarsimavoq, taannalu aperisimavoq niviarsiaq videomiittoq ilisarisimaneraa. 

Angajuata suleqatini oqarfigisimavaa niviarsiaq ilisarisimanagu, 

ajornartorsiulersikkusunnginnamiuk. Qatanngutaata tamanna I2-mut eqqaavaa, namminerlu 

I1 oqarfigaa. I1 videomi ilisarisinnaavaa. U ilisarisimannginnamiuk ilisarisinaanngilaa, I1lli 

oqaluttuunneqarpoq taanna U-soq.  Videomi takuneqarsinnaavoq I1 U-p qaavani issiasoq. 

Erseqqissumik takuneqarsinnaavoq atoqatigiinnerusoq. I1-p U tajaatigut ilisaraa. Taassuma 

kiinaa takuneqarsinnaanngilaq. I1-p kiinaa takuneqarsinnaavoq.  

  

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, angumini anaanassaminilu najugaqarluni. Pingasunik 

qatannguteqarpoq angimmillu qatanngutissaqalruni. Qitornaqanngilaq. Katuami operatøritut 

sulisarpoq. Filmit pissusissamittut ingerlanissaat isumagisarpaa. Ulloq naallugu suliffiuvoq. 

Filmip siulliup aallartinnissaa akunnermik ataatsimik sioqqullugu suliartortarpoq, 

nalinginnaasumillu tamanna nalunaaqutaq 15:00-ip missaaniusarpoq. Unnuap qeqqata 

missaani angerlartarpoq. Allamik suliffeqanngilaq. Akunnermut kr. 100-sisarpoq. Ebeltoft 

imaluunniit Vancoucerimi filmskolerusuppoq, immaqa aappaagu. Maanna ajunngilaq, 

siornatigullu imminornissamik eqqarsaasersortarnikuuvoq. Siornatigut psykologimik 



oqaloqateqartarpoq, taamaattarunnaarnikuuvorli. Nikallungarnermik nappaateqaqqilernissani 

ernumassutigaa. Film assut pingaartippaa.   

  

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu  

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussisoqarfiup inerniliinera tamatumunngalu 

tunngavilersuutaa isumaqataaffigaa. Taamaattumik eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

nunatta eqqartuussisuuneqarfiata pisuunermik apeqqummik naliliinermut 

pineqaatissiissummillu aalajangersaanermut tunngatillugu atuuttussanngortippaa.  

  

Pineqaatissiissummik aalajangersaanermi isiginiarneqarpoq U-p videonik pineqartunik 

nittartakkamut tamanit iserfigineqarsinnaasumut ilisisimanerata sakkortusaataanera. 

Aammattaaq isiginiarneqarpoq ulloq 29. august 2017-imi nalunaarutiginnittoqarnerata 

kingorna piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq  sivisusimasoq.  

  

Eqqartuussiviit Qullersaata suliani assingusuni sulisaasia mitagaanermut taarsiissutinut 

tunngasoq toqqammavigalugu nikarnarsaanerillu peqqarniissusaat kingunerilu isiginiarlugit 

nunatta eqqartuussisuuneqarfia aalajangerpoq mitagaanermut taarsiissutit kr. 20.000-inut 

qaffanneqassasut.   

  

Mitagaanermut taarsiissutinik taamatut allannguuserlugu eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera 

atuuttussanngortinneqarpoq.  

  

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:  

  

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq, mitagaanermut 

taarsiissutit kr. 20.000-inut qaffanneqarnerinik allannguuserlugu.  

  

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai.  

  

  

  

***  

  

D O M  

  

  

afsagt af Grønlands Landsret den 28. august 2019 i ankesag  

  

Sagl.nr. K 090/19  

  

Anklagemyndigheden  

mod  

T  

Født […] 1995  



(Advokat Jens Paulsen)  

  

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 15. januar 2019 (kredsrettens sagl.nr. KS-

SER-761-2018).   

  

Påstande  

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom for så vidt angår 

vurderingen af skyldsspørgsmålet og foranstaltningen, og forhøjelse af tortgodtgørelsen til 

ikke under 20.000 kr.  

  

T har påstået frifindelse.  

   

Domsmænd  

Sagen har været behandlet med domsmænd.  

  

Supplerende oplysninger  

Der er forevist en fotomappe, som viser en korrespondance via Messenger mellem T og V1. 

I korrespondancen skriver T blandt andet:  

  
”…  

De er slettet og undskyld …  

…  

Jeg ved godt det jeg gjorte var dumt, men jeg lover at jeg har prøvet at få den fjernet og ikke 

kunne finde ud af hvordan indtil nu. Jeg regner ikke med en undskyld vil hjælpe men jeg be´r 

om din tilgivelse. Tilgiv mig som jeg tilgav dig for al det lort du gjorte mod mig. Det var mega 

hård for mig og tog længe om det men jeg tilgav dig til sidst, så jeg beder dig nu om at tilgive 

mig nu, som fred og slutte af alt de dårlige ting ved os. Jeg lover jeg har slettet både fra nettet 

og selve filerne permanent. Jeg er ikke den samme T jeg var dengang som ville hævne sig, nu 

vil jeg gerne opnå fred …  

  

…”   

  

Forklaringer  

Vidnerne 1 og V2 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.   

  

V1 har supplerende forklaret, at der var tale om 2 separate videoer. Hun så noget af videoerne, 

som havde det indhold, hun har beskrevet ved forklaringen i kredsretten. Hun følte, at hun var 

nødt til at se videoerne. Da V2 fortalte, at han havde opdaget videoerne, gik hun ind på 

hjemmesiden. Hun har set videoerne både på sin mobil og på sin bærbar. Da hun opdagede 

videoerne, havde hun vanskeligt ved at komme igennem sin dagligdag. Hun havde vanskeligt 

ved at gå ud. Det var meget hårdt at gå igennem skolen. Det er en af grundene til, at hun har 

valgt at flytte til Danmark. Hun har tidligere skåret i sig selv, og begyndte igen på grund af 

det med videoerne. Hans bedste vens storebror og hans kollega samt hendes daværende 

kæreste har set videoerne. Hun er sikker på, at det er T hun skrev sammen med på Messenger. 



Hun har hørt om, at der kan oprettes falske profiler, men de var fælles venner med dem fra 

deres klasse, så hun er ikke i tvivl om, at det var ham, hun skrev med.  

  

V2 har supplerende forklaret, at han havde hørt om videoen fra sin storebror. Storebroren var 

kontaktet af en kollega, som spurgte ham, om han kendte pigen på billedet. Broderen havde 

sagt til kollegaen, at han ikke kendte pigen, fordi han ikke ville give hende problemer. 

Broderen nævnte det for V2, som sagde det til V1. Han kunne genkende V1 på videoen. Han 

kendte ikke T, så han kunne ikke genkende ham, men V1 fortalte ham, at det var T. I videoen 

ser man V sidde oven på T. Man kunne tydeligt se, at det var samleje. V1 kunne genkende, at 

det var T på hans armbånd. Man ser ikke hans ansigt. Man ser ansigtet på V1.  

  

T har forklaret om sine personlige forhold, at han bor hos sin far og stedmor. Han har 3 

søskende og en stedbror. Han har ikke børn. Han arbejder som operatør i Katuaq. Han sørger 

for, at filmene kører som de skal. Det er fuldtidsarbejde. Man skal møde 1 time før den første 

film, og det er normalt omkring klokken 15.00. Han plejer at gå hjem omkring midnat. Han 

har ikke andet arbejde. Han tjener 100 kr. i timen. Han vil gerne på filmskolen i Ebeltoft eller 

i Vancoucer måske til næste år. Han har det godt nu, men har tidligere haft selvmordstanker. 

Han har tidligere haft samtaler med en psykolog, men det har han ikke længere. Han er bange 

for at få en depression igen. Film betyder meget for ham.   

  

Landsrettens begrundelse og resultat  

Landsretten er enig i kredsrettens resultat og begrundelsen herfor. Landsretten stadfæster 

derfor kredsrettens dom for så vidt angår vurderingen af skyldsspørgsmålet og fastsættelsen 

af foranstaltningen.  

  

Ved den fastsatte foranstaltning er der taget hensyn til, at det er skærpende, at T har lagt de 

omhandlede videoer op på en offentligt tilgængelig hjemmeside. Der er ligeledes taget hensyn 

til, at sagen har haft en lang sagsbehandlingstid siden anmeldelsen den 29. august 2017.  

  

På baggrund af højesterets praksis for tortgodtgørelse i lignende sager og henset til grovheden 

af krænkelserne og de følger, som krænkelserne har medført, besluttede landsretten at forhøje 

tortgodtgørelsen til 20.000 kr.   

  

Med denne ændring af tortgodtgørelsen stadfæstes kredsrettens afgørelse.  

  

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

  

Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at tortgodtgørelsen forhøjes til 20.000 kr.  

  

Statskassen betaler sagens omkostninger.  

  

  

  

Kirsten Thomassen  



  

  


