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Sul.nr. K 282/21 

  

Unnerluussisussaatitaasut  

illuatungeralugu 

U 

inuusoq ulloq […] 1970 

Eqqartuussissuserisoq Finn Meinel 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 2. sep-

tember 2021 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. KS-SER-740-2021).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq pisimasoq 1-mi eqqartuussisoqarfiup 

aalajangiinera pisuunermik apeqqummi atuuttussanngortinneqassasoq, pisimasoq 2-mi un-

nerluussut malillugu eqqartuunneqassasoq aamma pineqaatissiissut atuuttussanngortinneqas-

sasoq. 

 

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik. 

  

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Nassuiaatit 

Unnerluutigineqartoq ilassutitut nassuiaavoq 2010-mi imerpiarneq ajorluni, taamaallaat sa-

paatit akunnerisa naanerini. Ilaannikkut silaaruttarpoq nalusarlugulu susoqarsimanera. Si-

usinnerusukkut silaaruteqqanermini pisuutinneqarnikuunngilaq pisoqarsimaneranik. Naluvaa 

sooq imminut pisuutissimanerluni P allammat. Tupassimavoq nalligisimallugulu. Isu-

maqanngilaq silaaruteqqanermini taamaliorsinnaalluni taamaattumik eqqarsaatersorneq 
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ajorami. X1 najugaqarnermini unnerluutigineqartoq ineeraqarpoq, taanna P ineeraata akiani-

ippoq. Namminneq kisimik immikkut ineeraqarput. 2013-mi fiistertarpoq sapaatit akunnerisa 

naanerini missiliorlugu qaammammut marloriarluni. Imingaatsiartarpoq, kisianni nammineq 

silaarunnaveersaartarluni. Kisiannili qaqutigut silaaruttarsimalluni. P imeqatigisarpaatsik, 

qaaqqoqqusarami imerusulluni. Piffissami tamatumani ullut tamaasa attavigiittuupput, nivi-

arsiaraavoq nuannaartoq, imminukarnissaminik nunannarisaqarluni. Ilumuunngilaq anin-

gaasanik tuniorartarini, Tusassiaanna immertaraa. Nammineq soralussamisut isigigamiuk 

taamaaliortarpoq.  

 

P pisimasoq 1-mut ilassutitut nassuiaavoq, 2010-mi Kangersuatsiaani angajoqqaanilu unner-

luutigineqartorlu najugaqarlutik. Tamatuma nalaani atuartuuvoq, taamaammat immaqa 7-9-t 

missaannik ukioqarsimassaaq. Meeraavoq, taamaammat eqqaamajuminaatsippaa qanga pisi-

manera. Unnerluutigineqartup unnuit ilaanni angajoqqaani sinittut nammineq innareerluni 

atornerluppaani. Iterpoq unnerluutigineqartup truusimi qaavisigut attualaaraani, taavalu 

ilisiveeqqap tunuanut toqqorluni. Qungujuffigimmani nammineq aamma qungujuffigivaa, 

taavalu sinilersimalluni. Nalugamiuk susoqarnera nammineq qungujuppaa. Iteqqippoq nerfa-

lalluni unnerluutigineqartup truusimi qaavisigut attualaaqqikkaani. Inussaminik utsumminut 

mangussivoq. Anniartorujussuuvoq, uninngaqqissaarpoq annilaangagami nalullugulu qanoq 

iliussanerluni. Taamaammat sinittussaarpoq. Sivisoorujussuartut misinnarpoq, kisianni nalu-

vaa qanoq sivisutiginersoq. Naggataatigut anniangaarami sinittuusaarsinnaajunnaarpoq. Kin-

guninngua unnerluutigisap oqarfigivaani allanut oqaraluarpat toqunniarlugu. Tamanna 

eqqartuussisoqarfimmi oqaluttuarnngilaa annilaangagami ersillunilu. Angajoqqaavi pasitsa-

assipput pisoqarsimaneranik, taamaammat unnerluutigineqartoq allamik inissarsioqqullugu 

allamut nooqquvaat. Pasitsaassisimapput, nammineq anaanani aperisimagunaramiuk sooq 

unnerluutigineqartoq ineeqqaminut isertarnersoq. Unnerluutigineqartup suli nammineq aper-

sortinnani mobilimik tunivaani, kisianni pisimasoq 1-mi pisup kingornatigut. Eqqaamanngi-

laa tassunga atatillugu imminut arlaannik oqaaseqarnersoq.  

 

Apersorneqarsimanermink nalunaarusiamik issuaaffigineqarluni (pisimasut 1-2, ilanngussaq 

4, qupperneq 3, digitaliusumi qupperneq 17, immikkoortoq 1), tassani ersersinneqarpoq 

imatut nassuiaateqarsimasoq: ”sinittarfimmiit anillanngilaarluni inussani ataaseq qanermi-

nukartippaa, ussersorfigalugu allanut oqaqqunagu, taamaalilluni suna tamaat nipangersaati-

galugu.”, ilisimannittoq nassuiaavoq ilumoortoq taamatut politiinut nassuiaanikuugami. An-

nilaangavoq, taamaammat politiinut oqarsimanngilaq unnerluutigineqartup toqunniarluni sio-

rasaaraani. Eqqaamanngilaa politiinut oqaluttuarisimanerlugu pisimasoq, ilisiviup tunuanut 

toqqorneranut tunngasoq.  

 

P pisimasoq 2-mut ilassutitut nassuiaavoq, pisimasut eqqaamarpiarnagit, annilaanganikuu-

nermik. Eqqaamannissinnaanera pitsaavallaarsimanngilaq. Ilumoorpoq piffissap ilaani 
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unnerluutigineqartumut pulaartarnikorujussuugami. Apersorteqqammerluni 2013-mi, unner-

luutigineqartup aningaasanik tunisarpaani, iPhone il.il. Apersortinnermini iPhone tunis-

sutaavoq, pilluaqquvaani oqarlunilu asanerarluni. Meeraavoq aningaasanik pigisanillu pe-

rusuttarluni, taamaammat ornittarpaa aningaasanik imigassamik aalakoornartulimmik il.il. pi-

umalluni. Taamaallaat ilagisarpaa aningasanik piumalluni aamma imerfiginiarlugu. Aamma 

imeqatigisalerpaa, oqarfigisarpaani arnat angutinik sivisuumik ilaqarsimanngitsut pullalertar-

tut. Fiisternerminni unnerluutigineqartup eqqaani issiagaangami uppatimigut attuaasarpaani. 

Aamma nalikkaavisigut nuluisigullu tunuaniit qeqartillutik attartarpaani. Tunumini qeqartil-

luni taamatut attortarpaani. Atisami qaavisigut, nammineq pinngitsuusaaginnartarpoq. 

Taamatut pisoqartarpoq taassuma inaani fiisteraangamik imileraangamillu. Arlaleriarluni 

taamaaliornikuuvoq, kisianni imeqatigiikkaangamik pinerit tamaasaanngitsoq. Taamaaliort-

arpaani nammineq 2015-ip aasaani Aasialiarnissami tungaanut. 

 

Apersorneqarsimanerminit nalunaarusiamik issuaaffigineqarluni (pisimasoq 1-2, ilanngussaq 

4, qupperneq 3, digitalimi qupperneq 17, immikkoortoq 4), tassani ersersinneqarmat, imatut 

nassuiaasimanera: ”tamanna pivoq 14-inik ukioqarluni U atisami qaavisigut nulumi aamma 

utsummi nalaatigut attorsinnaasarpaani oqarfigalunilu asasorujussuunerarluni.”, ilisimannit-

toq nassuiaavoq ilumoortoq allaqqasutut nassuiaanikuugami aamma 14-inik ukioqarsima-

gami. Apersorteqqammerpoq. Ataasiakkaatigut oqarfiginikuuvaani asanerarluni. Ataasiaan-

narluni attuutigalugu taamatut oqarnikuuvoq. Nammineq imeraangami silaarutiaartarpoq, 

naluaalu tamatuma kingornatigut susoqartarsimanersoq. Pisimasut pisarnikuupput aalakuu-

lernermi kingornatigut kisianni tamatiguunngitsoq. 

 

Nassuiaatigisimasaminit nalunaarsuamit issuaaffigineqarluni (pisimasut 1-2, ilanngussaq 4, 

qupperneq 3, digitalimi qupperneq 17, immikkoortoq 8), tassani ersersinneqarami imatut nas-

suiaasimasoq: ”pinerlineqartup kisitsisitaqartinngilaa qasseriarluni kannguttaatsuliorfigi-

neqartarsimanerluni attuaaneqarluni iviangimigut, nulumigut aamma utsuummi nalaatigut, 

nalinginnaasumik tamakkua pisarput U angerlarsimaffiani aamma nalinginnaasumik pisarlu-

tik pinerlineqartoq aamma U imigassamik aalakoornartulimmik imersimatillugit”, nas-

suiaavoq eqqaamanagu nassuiaanikuunerluni iviangimigut attuuaneqarsimalluni. Taamaal-

laat eqqaamavaa atisami qaavisigut ataasiaannarluni iviangimigut attuuanikuugaani.  

 

Inersimasunngortinnani pisimasut oqaluttuarinikuunngilai politiinut nalunaarutiginninnis-

sami tungaanut. Tamanna sioqqullugu aapparminut oqaluttuarnikuuvoq. Taamaaliorpoq 

kisimi pigiinnarsinnaajunnaaramigit, aamma meeqqat allat illersorniarlugit, tusarnikuuga-

miuk atornerlussimasaani kisimiigani. Tusarnikuuvaa aamma niviarsiaraq alla atornerlun-

nikuugaa. Nammineq annilaangagami pisimasoq pillugu unnerluutigineqartoq oqaloqatigi-

nikuunngilaa. Annilaangavoq siorasaarnikuummani toqunniarluni. Unnerluutigineqartumut 
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messengerikkut allannikuuvoq kamakkami. Tusarusullugu sooq taamaaliorsimanersoq 

aamma politiinut uppernarsaatissaqarumalluni. Ataasiarluni politiiniinnikuuvoq.  

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

Unnerluutigineqartoq suliamut pingaarutilinnik pineqaatissinneqarnikuuvoq 

- Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianiit eqqartuussut 5. september 2011-meersoq, tassani 

unnerluutigineqartoq eqqartuunneqarpoq ulluni 30-ni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni ilaatigut unioqqutitsinermut pinerluttuler-

inermi inatsimmi § 84, imm. 1 (kannguttaatsuliorfiginninneq). 

- Eqqartuussisoqarfik Sermersuup eqqartuussutaa ulloq 17. juni 2020 tassani unner-

luutigineqartoq eqqartuunneqarpoq utaqqisitamik ulluni 30-ni pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni ukiumik ataatsimik misiligaaffilikka-

mik unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 84, imm. 1 (kanngut-

taatsuliorfiginninneq) 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata eqqartuussisoqarfik assigalugu isumaqarfigivaa, P 

qularnaatsumik, tutsuiginartumik aamma kimilimmik pisimasumi 1-mi pisimasut nassuiaati-

gigai, aamma – naak 11-iinnarnik ukioqaraluarluni pinerliinerup nalaani – naapertuilluan-

ngitsuliorneq pillugu sukumiisumik oqaluttuartoq, taamatullu aamma qularnaatsumik unner-

luutigineqartoq pinerliisutut tikkuarlugu, tassami nalunngisarereeramiuk ataatassami qatan-

ngutigimmagu, taannalu pinerliinerup nalaani ilaqutariinni illusisimasuusimalluni.  

 

Taamaalilluni nunatta eqqartuussisuuneqarfiata P nassuiaataa tunngavigivaat, unnerluutigi-

neqartorlu pisuutinneqarluni pisimasoq 1-mi unnerluutigineqaatiminut unioqqutitsinermut pi-

nerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 3.  

 

Taamatullu aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfiata isumaqarfigivaa, P qularnaatsumik, tut-

suiginartumik aamma kimilimmik pisimasumi 2-mi pisimasut nassuiaatigigai. Taamaalilluni 

nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavigivaa P nassuiaataa, taamaalilluni uppernarsi-

neqarluni, unnerluutigineqartup arlaleriarluni P attualaartarsimagaa atisaata qaavisigut 

nuluisigut imeqqutaatigut aamma kinguaassiutaata nalaatigut. Taamaallaalli uppernarsi-

neqarpoq unnerluutigineqartup iviangiisigut ataasiaannarlugu attualaarsimagaa. Nunatta 

eqqartuussisuuneqarfianut uppernarsineqanngilaq kannguttaatsuliorfiginnittoqartarsimanera 

unnerluutigineqartup oqartarsimanera ”assorujussuaq asanerarlugu”. Tamatumani eqqartu-

ussisuuneqarfiup pingaartippaa, uppernarsineqanngimmat iliuuseqarnermut atatillugu oqaa-

siusarsimanersut kanngunartuliornertut isigineqarsinnaasutut, tassami P nassuiaammat, 

arleriarluni taamatut oqartarsimasoq, tassunga ilanngullugu apersortimmat, aamma P 
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nassuiaammat, unnerluutigineqartup attuutigaluguni ataasiaannarluni taamatut oqarsimasoq, 

iluamillu nassuiaatiginagu qanoq attorneqarsimanerluni.  

 

Eqqartuussisooqataasut marluk tunngavigivaat, P naak unnerluutigineqartoq attualaarinnitta-

raluartoq nammineerluni ornittarsimammagu, aamma taanna ilisimatissimanngilaa attuuan-

nittarneri nuannarinagit. Taamaattumik uppernarsineqanngilaq unnerluutigineqartup si-

unertaqarsimanera P kannguttaatsuliorfiginissaanik. Eqqartuussisut taakkua marluk annertu-

umik pingaartippaat, P unnerluutigineqartumukartarnini ingerlatiinnarsimammagu, aamma 

attualaarisarneri akulitsumik pisarsimasut utertuarnermigut akuersaaginnartarsimagai 

oqaatigisariaqarluni. Taamaalilluni tunngavigineqarpoq illuatungeriit atassuteqaqatigiinnerat 

ilaatigut tiinganiarnertut isikkoqarsimasoq. Oqaatigineqassaaq P unnerluutigineqartumut pu-

laartuarnini nassuiaassutigimammagu aningaasanik imigassamik aalakoornartulimmik pium-

alluni pulaartarsimalluni.  

 

Eqqartuusseqataasoq ataaseq isumaqarpoq aallaavittut pinerluttulerinermi inatsimmi § 79 

tunngavigineqartariaqartoq, aallavittut meeqqat 15-it inorlugit ukiullit suliani taamatut isik-

kulinni pinngitsuutitsillutik akuersaarsinnaanngimmata. Eqqartuussisoq sukumiisumik 

nalilersuereerluni isumaqarpoq P isigineqarsinnaanngitsoq pinngitsuutitsilluni akuersaarsi-

masutut, aamma unnerluutigineqartoq tunngavissaqanngilaq isumaqassalluni iliuuserisani ili-

simannittumit imatut akuersaarneqartut, oqaasertaqanngitsumik akuersaarinninnertut isu-

maqarfigineqassallutik. Eqqartuussisumit pingaartinneqarpoq ukiumikkut nikinganerat an-

nertoorujussuummat ukiut 30-it missaanniilluni unnerluutigineqartup aamma P akornanni, 

taamaalilluni naaggaarnissaminik ajornakusoortitsisimalluni. Tassunga atatillugu pingaartin-

neqarpoq P nassuiaataa, unnerluutigineqartumit annaanneqarnissani ujartortarsimallugu an-

gajoqqaamini nuanniilliorami, nakuuserfigineqartarluni, kisiannilu unnerluutigineqartumit 

nukatsinneqartarsimalluni, aningaasanik, imigassamik aalakoornartulimmik sunillu tamanik 

piumasaminik tuniorartarmani. Taamaalilluni unnerluutigineqartoq pissutissaqarsimavoq si-

unertaqarnissamut kannguttaatsuliorfiginninnissaminut, tassanilu ukioqqortunerunini aamma 

tarnikkut nukittunerunini atornerussimallugit kiisalu P imminut atasuunera aamma atorner-

lussimagu.  

 

Amerlanerussuteqartut isumaat malillugu eqqartuussuteqartoqarpoq, taamaalilluni unner-

luutigineqartoq pinngitsuutinneqarluni suliami pisimasup aappaani kanngut-

taatsuliorfiginninnermi.  

 

Pineqaatissiinermi aallarniutigalugu oqaatigineqassaaq, aallaavittut pinerluutit taamatut isik-

kullit aalajangersarneqartarmata pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussan-

ngortinneqarnermik. Sukumiisumik nalilersuereernermi aallaavik tamanna saneqqunne-

qarsinnaavoq pissutsinik immikkut illuinnartunik peqarpat. Nunatta eqqartuussisuuneqarfia 
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isumaqarpoq suliami matumani immikkut illuinnartumik soqanngitsoq aallaavittut pineqaa-

tissiissutip aalajangersarneqarneranik saneqqutsissutaasinnaasumik, pisimasup pissusiatigut, 

unnerluutigineqartup inuttut atugaasigut imaluunniit piffissaq suliap suliarineqarneratigut. 

Tamatumani eqqartuussisuuneqarfiup immikkut pingaartippaa suliap pissusia aamma unner-

luutigineqartoq siusinnerusukkut assingusumik pinerluuteqarnermigut pineqaatissinne-

qartareersimammat. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata sakkukillisaatitut isumaqarfiginngilaa pisimasut 

nalunaarutigineqarneri ukiunik qulinik sioqqullugu pisimasuuneri, tassami pisimasut aatsaat 

nalunaarutigineqarsimammata august 2020-mi. Tamatumunnga nunatta eqqartuussisuune-

qarfianit oqaatigineqassaaq suliani assingusuni pinerliinerup kingornatigut ukiut arlallit qaan-

giutereersut nalunaarutiginnittarneq takornartaanngimmat, pinerlineqartoq naapertuutin-

ngitsuliorfigineqarnermi nalaani ima ukiukitsigisimappat, aatsaallu sapiissuseqalertarmata 

naapertuutinngitsuliorfigineqarnerit nalunaarutiginissaannut pinerlineqartoq utoqqaanerul-

eraangat imaluunniit inersimasunngoraangat. 

 

Taamaattumik nunatta eqqartuussisuuneqarfianit pineqaatissiineq naapertuuttumik sivi-

sussusilerneqarpoq qaammatini arfilinni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmittussan-

ngortinneqarnermik. Tamatumani nunatta eqqartuussisuuneqarfianit pingaartinneqarpoq 

suliap nalunaarutigineqarneraniit nunatta eqqartuussisuuneqarfiani suliarineqarnerani piff-

issap sivisusimanera.  

 

Uppernarsaasiinermi inerniliunneqartut tunngavigalugit eqqartuussisut siulittaasua isu-

maqarpoq mitagaanermut ajunngitsorsiassat apparneqassasut 60.000 kr.-inut. 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq imatut allannguuserlugu, 

unnerluutigineqartoq pisimasoq 2-mi pinngitsuutinneqarpoq aamma mitagaanermut ajun-

ngitsorsiassat appartinneqarput 60.000 kr.-inut. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput 

 

 

 

Daniela Bjarnadottir 
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UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

 FOR  

GRØNLANDS LANDSRET 

 

D O M 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 17. marts 2022 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 282/21 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1970 

Advokat Finn Meinel 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 2. september 2021 (kredsrettens sagl.nr. 

KS-SER-740-2021).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet 

i forhold 1, domfældelse i henhold til anklageskriftet i forhold 2, og stadfæstelse af foranstalt-

ningen. 

 

T har påstået frifindelse. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Forklaringer 

Tiltalte har supplerende forklaret, at han i 2010 drak ikke særlig meget, og at det var kun i 

weekenderne. Nogle gange fik han blackout, hvor han ikke ved, hvad der er sket. Han har 

ikke tidligere været beskyldt for, at der er sket noget imens han havde blackout. Han ved ikke, 

hvorfor han gav sig selv skylden, da F skrev. Han blev forskrækket og syntes det var synd for 

hende. Han tror ikke, at han kan finde på at gøre sådan noget under et blackout, og han har 

ikke haft tanker om at gøre sådan noget. Da han boede hos X1, så havde tiltalte et værelse, 

der var lige overfor F. Det var kun dem, der havde deres eget soveværelse. I 2013 holdt han 
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fester i weekenderne ca. to gange om måneden. De drak en hel del, men han prøvede at undgå 

at få et blackout. Det skete dog sjældne gange, at han fik blackout. F drak med dem, fordi hun 

bad om at blive inviteret, fordi hun gerne ville have noget at drikke. I den periode havde de 

daglig kontakt, og hun var en glad pige, der kunne lide at komme hos ham. Det er ikke korrekt, 

at han gav hende penge, idet han kun tankede hendes Tusass op. Det gjorde han fordi han 

betragter hende som sin niece.  

 

F har supplerende forklaret til forhold 1, at hun boede i 2010 i Kangersuatsiaq sammen med 

sine forældre og tiltalte. Hun gik i skole på dette tidspunkt, så hun har måske været omkring 

7-9 år gammel. Hun var et barn, så hun har svært ved at huske, hvornår det skete. Tiltalte 

misbrugte hende en aften, hvor hun var gået i seng, og hendes forældre sov. Hun vågnede 

ved, at tiltalte befamlede hende udenpå hendes trusser, hvorefter han gemte sig bag en lille 

hylde. Han smilte til hende og hun smilte tilbage, hvorefter hun faldt i søvn. Hun smilte fordi 

hun ikke forståede, hvad der var sket. Hun vågnede igen ved, at hun lå på ryggen og tiltalte 

igen befamlede hende udenpå hendes trusser. Han stak også fingeren op i hendes vagina. Hun 

havde mange smerter, men hun lå stille fordi hun var ængstelig og vidste ikke hvad hun skulle 

gøre. Hun lod derfor som om hun sov. Det føltes som meget lang tid, men hun ved ikke hvor 

længe det varede. Til sidst havde hun så mange smerter, at hun ikke længere kunne lade som 

om hun sov. Umiddelbart efter sagde tiltalte til hende, at hvis hun sagde noget til nogen, så 

ville han slå hende ihjel. Dette fortalte hun ikke i kredsretten fordi hun var ængstelig og bange. 

Hendes forældre fik mistanke om, at der var sket noget, og derfor bad de tiltalte om at finde 

et andet sted at bo. De fik mistanke, fordi hun åbenbart havde spurgt sin mor, hvorfor tiltalte 

kom ind på hendes værelse. Tiltalte gav hende en mobiltelefon før hun blev konfirmeret, men 

efter episoden i forhold 1. Hun kan ikke huske, om han sagde noget til hende i den forbindelse.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (forhold 1-2, bilag 4, side 3, digital sag s. 17, afsnit 1), hvor der 

fremgår, at hun har forklaret som følgende: ”Lige før han gik ud af soveværelset så havde han 

fået sin ene pegefinger op til sin mund, hvor han gestikulerede, at hun ikke skulle sige noget 

til nogen, hvor han forsøgte at tysse det hele ned.”, har vidnet forklaret, at det er korrekt, at 

hun har forklaret således til politiet. Hun var bange og derfor sagde hun ikke til politiet, at 

tiltalte truede med at slå hende ihjel. Hun kan ikke huske, om hun fortalte til politiet vedrø-

rende episoden, hvor han gemte sig bag hylden.  

 

F har supplerende forklaret til forhold 2, at hun ikke rigtig kan huske alle episoderne, fordi 

hun har haft så meget angst. Hendes hukommelse er derfor ikke særlig god. Det er korrekt, at 

hun i en periode kom meget hos tiltalte. Lige umiddelbart efter, at hun var blevet konfirmeret 

i 2013, gav tiltalte hende penge, iPhone osv. iPhonen var en konfirmationsgave, hvor han 

lykønskede hende og sagde, at han elskede hende. Hun var bare et barn, der gik op i at få ting 

og penge, så hun tog derfor hjem til ham for at få penge, alkohol med videre. Hun var kun 
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sammen med ham for at få penge eller for at drikke. Hun begyndte også at drikke med ham, 

og han plejede at sige til hende, at en kvinde der er trængende og ikke har været sammen med 

nogen i lang tid, kan svulme op. Til festerne rørte og aede tiltalte hende ind i mellem på hendes 

yderlåret, hvis hun sad ved siden af ham. Han rørte hende også ved skridtet og bagdelen bagfra 

imens de stod oppe. Han havde stået bag hende og rørt på hende. Det var udenpå tøjet, og hun 

lod som ingenting. Det skete når der blev holdt fest hos ham, og han begyndte at drikke. Det 

skete flere gange, men ikke hver gang de drak sammen. Det fortsatte indtil hun tog til Aasiaat 

i sommeren 2015.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (forhold 1-2, bilag 4, side 3, digital sag s. 17, afsnit 4), hvor der 

fremgår, at hun har forklaret som følgende: ”Dette var da hun var ca. 14 år gammel og T 

kunne finde på at røre hende uden på tøjet omkring hendes røv og vagina og fortalte hende, 

at han elskede hende rigtig højt.”, har vidnet forklaret, at det er korrekt, at forklaret som 

beskrevet og at hun var 14 år gammel. Hun var lige blevet konfirmeret. Det skete enkelte 

gange, at han sagde, at han elskede hende. Kun en gang har han sagt det, imens han rørte ved 

hende samtidig. Når hun drak, så fik hun hurtigt blackout, og hun ved ikke hvad der er sket 

bagefter. Episoderne er sket efter, at hun var blevet beruset, men ikke hver gang.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (forhold 1-2, bilag 4, side 3, digital sag s. 17, afsnit 8), hvor der 

fremgår, at hun har forklaret som følgende: ”Forurettede havde ikke tal på hvor mange 

gange hun var blevet blufærdighedskrænket i form af berøring af bryster, røven og omkring 

vagina, så foregik det normalt hjemme hos T og det foregik normalt når der var blevet ind-

taget alkohol af både forurettede og T”, har vidnet forklaret, at hun ikke kan huske, om hun 

har forklaret, at hun blev berørt på brysterne. Hun kan kun huske, at han har berørt hende på 

brysterne én gang ovenpå tøjet.  

 

Hun fortalte ikke nogen om episoderne før hun blev voksen, hvor hun anmeldte det til politiet. 

Hun havde forinden fortalt det til sin kæreste. Hun gjorde det, fordi hun ikke længere kunne 

holde det for hende selv, og for at beskytte andre børn, fordi hun havde hørt, at hun ikke var 

den eneste, som han havde misbrugt. Hun havde hørt, at han også havde misbrugt en anden 

pige. Hun har ikke snakket med tiltalte om episoden, fordi hun var bange. Hun var bange fordi 

han har truet med at slå hende ihjel. Hun sendte beskederne på Messenger til tiltalte fordi hun 

var gal på ham. Hun ville høre, hvorfor han havde gjort det, og hun ville få beviser til politiet. 

Hun var ved politiet én gang.  

 

Personlige forhold  

Tiltalte er af betydning for sagen tidligere straffet ved 
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- Grønlands Landsrets dom af 5. september 2011, hvor tiltalte blev idømt 30 dages an-

bringelse i anstalt for overtrædelse af blandt andet kriminallovens § 84, stk. 1 (blufær-

dighedskrænkelse) 

- Sermersooq Kredsrets dom af 17. juni 2020 hvor tiltalte blev idømt 30 dages betinget 

anbringelse i anstalt med prøvetid på 1 år for overtrædelse af kriminallovens § 84, stk. 

1 (blufærdighedskrænkelse) 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Landsretten finder ligesom i kredsretten, at vidnet F har afgivet en sikker, troværdig og kon-

sistent forklaring om det passerede i forhold 1, og at hun – uanset hun kun var 11 år på ger-

ningstidspunktet – detaljeret har berettet om overgrebet, ligesom hun med sikkerhed har ud-

peget tiltalte som gerningsmanden, idet hun kendte ham i forvejen som hendes stedfars bror, 

der på gerningstidspunktet var logerende hos familien.  

 

Landsretten lægger herefter F forklaring til grund, og tiltalte findes skyldig i den i forhold 1 

rejste tiltale for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3.  

 

Landsretten finder endvidere, at vidnet F har afgivet en sikker, troværdig og konsistent for-

klaring om det passerede i forhold 2. Landsretten lægger herefter F forklaring til grund, såle-

des at det findes godtgjort, at tiltalte ad flere omgange har befølt og berørt F på balder og 

lyske omkring kønsdelen uden på tøjet. Det findes dog kun bevist, at tiltalte har befølte hende 

på brysterne én gang. Landsretten finder det ikke godtgjort, at der har været tale om blufær-

dighedskrænkelse, når tiltalte har sagt, at han ”elskede hende højt”. Landsretten har hertil lagt 

vægt på, at det ikke findes godtgjort, at dette blev sagt i forbindelse med handling, der må 

anses som uanstændigt forhold, idet F har forklaret, at han sagde det flere gange til hende, 

herunder i forbindelse med en konfirmation, og at F har forklaret, at tiltalte kun sagde det én 

gang imens han rørte ved hende, uden at det er nærmere forklaret, hvordan han rørte ved 

hende.  

 

To dommere lægger til grund, at F på trods af tiltaltes befølinger blev ved med at opsøge 

tiltalte, og at hun ikke gjorde ham bekendt med, at hun ikke brød sig om berøringerne. Det 

findes derfor ikke godtgjort, at tiltalte har haft det fornødne forsæt til at krænke F blufærdig-

hed. De to dommere har herved lagt betydelig vægt på, at F blev ved med at opsøge tiltalte, 

at berøringerne hyppigt fandt sted, og at hun ved sin gentagne tilbagevenden må siges at have 

accepteret dette. Det lægges således til grund, at relationen mellem parterne til dels har været 

af seksuel karakter. Det bemærkes, at F har forklaret sine gentagne besøg hos tiltalte med, at 

hun ville få penge og alkohol. 
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En dommer finder, at der med udgangspunkt i kriminallovens § 79 må lægges til grund, at 

børn under 15 år som udgangspunkt ikke kan give et diskulperende samtykke i sager af denne 

karakter. Dommeren finder efter en konkret vurdering, at F ikke kan anses for at have afgivet 

et diskulperende samtykke, og at tiltalte ikke har haft grundlag til at tro, at hans handling var 

accepteret af vidnet på en måde, at der forelå et stiltiende samtykke. Dommeren har lagt vægt 

på den store aldersforskel på omkring 30 år, der var imellem tiltalte og F, og at tiltalte må 

anses for at have opbygget et særligt tillidsforhold til F, hvilket har gjort, at hun har haft svært 

ved at sige nej. Der er hertil lagt vægt på F forklaring om, at hun søgte efter en redning hos 

tiltalte fordi hun havde det dårligt hos sine forældre, hvor hun blev udsat for vold, men at hun 

altid blev forkælet af tiltalte, idet han gav hende penge, alkohol, og alt hvad hun gerne ville 

have. Tiltalte findes således at haft forsæt til blufærdighedskrænkelse, og at have udnyttet sin 

aldersmæssige og psykiske overlegenhed samt F afhængighedsforhold til tiltalte.  

 

Der dømmes efter stemmeflertallet, og tiltalte vil herefter være at frifinde for blufærdigheds-

krænkelse i sagens forhold 2. 

 

Om foranstaltningen bemærkes indledningsvist, at foranstaltningen ved kriminalitet som den 

foreliggende som udgangspunkt fastsættes til anbringelse i anstalt. Dette udgangspunkt kan 

fraviges efter en konkret vurdering, såfremt der foreligger særlige omstændigheder. Lands-

retten finder, at der i denne sag ikke foreligger der sådanne ganske særlige omstændigheder 

der kan begrunde en fravigelse af udgangspunktet for foranstaltningsfastsættelsen, hverken 

efter forholdets karakter, tiltaltes personlige forhold eller sagsbehandlingstiden. Landsretten 

har hertil lagt særlig vægt på sagens karakter og at tiltalte tidligere er foranstaltet for ligeartet 

kriminalitet. 

 

Landsretten finder det ikke som en formildende omstændighed, at forholdene er begået for 

ca. 10 år før anmeldelsen, idet forholdene først er blevet anmeldt i august 2020. Landsretten 

skal dertil bemærke, at det ikke er et særsyn, at lignende sager anmeldes flere år efter gernin-

gen, når den forurettede har været meget ung mens overgrebet fandt sted, og først har fundet 

mod til at fortælle om overgrebet når forurettede er blevet ældre eller voksen.  

 

Landsretten finder herefter, at foranstaltningen er passende udmålt, hvorfor tiltalte foranstal-

tes med 6 måneders anbringelse. Landsretten har hertil lagt vægt på den lange sagsbehand-

lingstid fra sagens anmeldelse til sagens behandling i landsretten. 

 

På baggrund af bevisresultatet finder retsformanden, at godtgørelsen for tort skal nedsættes 

til 60.000 kr.  

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 
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Kredsrettens dom stadfæstes med den ændring, at tiltalte frifindes i forhold 2 og godtgørelse 

for tort nedsættes til 60.000 kr. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Daniela Bjarnadottir 

 

 

EQQARTUUSSUT 

 

Oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit ulloq 2. september 2021 

 

Eqqartuussiviup nr. 740/2021  

Politiit nr. 5514-97351--00155-20 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisoqaasartut peqataatinneqarput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 24. juni 2021. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq : 

 

Pisimasoq 1 

Kriminallovens § 77, stk. 1 nr. 3 - Voldtægt 

Ved ikke nærmere angivet tidspunkt mellem 2010 og 2011 i Kangersuatsiaq B-[…] ved 

Upernavik, at have haft et seksuelt forhold til F, der i perioden var ca. 11 år gammel, idet 

tiltalte havde penetreret F vagina med en eller flere finger som han førte frem og tilbage. 

 

Pisimasoq 2 

Kriminallovens § 84, stk. 1 - Blufærdighedskrænkelse 

Ved et ikke nærmere tidsangivet periode fra år 2013 og frem til år 2014 i tiltaltes hus i Kan-

gersuatsiaq ved Upernavik, at have udsat F, per i perioden var 14 åt gammel, for blufærdig-

hedskrænkelse, idet tiltalt ad flere omgange befølte og berørte F bryster, balder og lyske 

omkring kønsdelen uden på tøjet, ligesom tiltalte op til flere gange udtalte, at han "elskede 

hende højt" eller lignende, hvilke var egnet til at krænke F eller offentlighedens blufærdig-

hed. 
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Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq qaammatini arfinilinni pineqaatissin-

neqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinissaq. 

Taamatullu aamma unnerluussisussaatitaasunit P sinnerlugu piumasaqaatigineqarpoq 

taarsiiffigeqqussut/ajunngitsorsiassaq sillimaffigineqassasoq. 

 

U pisuunnginnerarpoq. 

 

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik.  

 

 

Suliami paasissutissat 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq, aamma ilisimannittutut nassuiaateqarpoq P. 

Nassuiaatigisaat eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni 2. september 2021-meersumi is-

suarneqarput.  

 

Uppernarsaasiissutit 

 

Uppernarsaasiissutigineqartuni eqqartuussiviup pingaartippai nalunaarutiginninnermik nalu-

naarusiaq pisimasoq 1-mi, tassannga ersersinneqarpoq nalunaarutiginninneq pisimasoq 

ulloq 18. august 2020, aamma nalunaarutiginnittoq kiisalu pasineqartoq taakkuupput unner-

luussissummi inuit taaneqartut. 

Pingaartinneqarpoq nalunaarutiginninnermik nalunaarusiaq pisimasoq 2-mi, tassannga er-

sersinneqarpoq nalunaarutiginninneq pisimasoq ulloq 2. december 2020, aamma nalunaaru-

tiginnittoq kiisalu pasineqartoq taakkuupput unnerluussissummi inuit taaneqartut. 

Tamatuma saniatigut eqqartuussisunit pingaartinneqarpoq suliami ilanngussaq 7A, tas-

sannga ersersinneqarpoq U P messenger chatikkut akinerani ilaatigut allassimammat: 

”..eqqaamanngilara taamaaliorsimanera, taamaaliorsimaguma aalakoorsimassaanga, 

ajortumik iliorsimaguma utoqqatserpunga. Uanga aamma nammineq meeraallunga atorner-

lunneqarnikuuvunga angummit inersimasumit 12-it missaani ukioqarlunga. Tamanna kann-

gusuutigisorujussuunikuuvara eqqarsaatigeruttarnagulu. Utoqqatserpunga, neriuppunga isu-

makkeerfigisinnaassagimma.” 

(Allannera ilanngussaq 7A kalaallisut allassimavoq, eqqartuussummilu qallunaa-

tuunngortinneqarluni eqqartuussisumit Pia Hjort Andersenimit) 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuuvoq, kingulleq Eqqartuussisoqarfik Ser-

mersuumit ulloq 17. juni 2020, tassannga ersersinneqarpoq eqqartuunneqarsimasoq utaqqi-

sitamik ulluni 30-ni ukiumik ataatsimik misiligaaffilikkamik, unioqqutitsinermut pinerluttu-

lerinermi inatsimmi § 84 kannguttaatsuliorfiginninneq. 

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq […] ilinniagaqarluni. Niuernermik Ilinniarfimmi 

ilinniagaqarpoq 1995-mi. KAF aqqutigalugu kolligiami najugaqarpoq, Kangersutsiaani 

ineqanngilaq. Nuliaqanngilaq aappaqaranilu. 
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Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

Suliami pineqarput pisimasut marluk, tassani U pisimasoq 1-mi unnerluutigineqarpoq uni-

oqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 3, pinngitsaaliineq, aamma 

suliami pisimasout aappaanni unnerluutigineqarluni pinerluttulerunermi inatsimmi § 84, 

imm. 1, kanngutaatsuliorfiginninneq.  

Pisimasuni marluusuni pinerlisaq oqaatigineqarpoq P. 

 

U pisimasut marluutillugit tamassa pinngitsuunerarfigivai.  

 

Pisimasoq 1-mi eqqartuussisut pisuunermik naliliinerminni pingaartippaat nassuiaatigi-

neqartut aamma suliami uppernarsaasiissutigineqartut. 

 

P eqqartuussivimmi uppernartumik nassuiaavoq, U utsuni inussamik imaluunniit inussami-

nik mangussiffigisimagai P 11-it missaannik ukioqartoq. 

Taamatullu aamma P nassuiaavoq U arlaleriarluni 14-inik ukioqarluni attuaasarsimagaani 

nullumigut, imeqqutamigut aamma kinguaassiutimi nalaatigut atisami qaavisigut. 

P nassuiaanera ikorfartuiffigineqarpoq suliami uppernarsaasiissutigineqartunit, aamma U P 

allaqatigiinneranni U utoqqatsisimalluni P-mut iliuutsiminut aamma nassuiaasimalluni nam-

mineq aamma meeraalluni atornerlugaasimalluni.  

 

Eqqartuussisut isumaqarput uppernarsineqartoq U pisuunera suliami pisimasoq 1-mi, unioq-

qutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 3, pinngitsaaliineq, unnerluus-

sissummi allaaserineqarneratut.  

Eqqartuussisut isumaqarput uppernarsineqartoq U pisuunera suliami pisimasoq 2-mi, unioq-

qutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § § 84, imm. 1, kannguttaatsuliorfiginninneq, U 

pinngitsuutinneqarpoq pisimasoq 2-p ilaanut, tassani pineqarpoq U oqarsimammat ”as-

sorujussuaq asallugu”. 

 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisarnermi periusiuvoq pineqaatissiisarneq, pinerluttulerinermi inatsisip aalajan-

gersagai naapertorlugit pinngitsaaliinermi aamma kannguttaatsuliorfiginninnermi aallaavit-

tut utaqqisitaanngitsumik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmittussanngortitsisarner-

mik. 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq qaammatini arfinilinni pineqaatissin-

neqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarnissaa. 

Unnerluutigineqartoq piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik. 

 

 

 

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissutissamik toqqaanermik 

ingammik sakkortusaataammat pingaartinneqassallunilu, U siusinnerusukkut assingusumik 

pinerluuteqarnermut pineqaatissinneqarnikuummat. 
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U pisuutinneqarpoq meeqqamik 12-it inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliinermut, 

meeqqamillu tassannga 14-nik ukioqartoq kannguttaatsuliorfiginninnermut. 

 

Eqqartuussisunit unnerluussisussaatitaasunit suliami piumasaqaatigineqartoq naapertuuttutut  

isumaqarfigineqarpoq, U eqqartuunneqarluni qaammatini arfinilinni pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni tak. pinerluttulerinermi inatsimmi  § 146, 

imm. 1, nr. 1 aamma nr. 2, unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, 

nr. 3 aamma § 84, stk. 1.  

 

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarput P mitagaanerat ajunngitsorsiassat 70.000 kr.-

iussasut. 

 

Eqqartuussisunit mitagaanermut ajunngitsorsiassaq naapertuuttutut isumaqarfigivaat, tas-

sami P pinngitsaalineqarsimammat aamma kannguttaatsuliorfigineqarsimammat U P 11-nik 

aamma 14-inik ukioqartoq.  

 

U akilissavai 70.000 kr-it P mitagaaneranut ajunngitsorsiassatut, tak. taarsiisuteqarnissamut 

akisussaassususeqarnermik inatsimmi § 26, imm. 1.  

 

Suliami sakkukillisaataasinnaasumik peqanngilaq sakkukinnerusumik inerniliissutaasin-

naasumik.  

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1 naapertorlugu suliami aningaasartuutit naala-

gaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U eqqartuunneqarpoq qaammatini arfilinni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiit-

tussanngortinneqarluni.  

 

U akilissavai 70.000 kr.-it ajunngitsorsiassatut P mitagaaneranut. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

Pia Hjort Andersen 

Eqqartuussisoq 
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D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 2. september 2021 

 

Rettens nr. 740/2021  

Politiets nr. 5514-97351--00155-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 24. juni 2021. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af : 

 

Forhold 1 

Kriminallovens § 77, stk. 1 nr. 3 - Voldtægt 

Ved ikke nærmere angivet tidspunkt mellem 2010 og 2011 i Kangersuatsiaq B-[…] ved Upernavik, 

at have haft et seksuelt forhold til F, der i perioden var ca. 11 år gammel, idet tiltalte havde penetre-

ret F vagina med en eller flere finger som han førte frem og tilbage. 

 

Forhold 2 

Kriminallovens § 84, stk. 1 - Blufærdighedskrænkelse 

Ved et ikke nærmere tidsangivet periode fra år 2013 og frem til år 2014 i tiltaltes hus i Kangersu-

atsiaq ved Upernavik, at have udsat F, per i perioden var 14 åt gammel, for blufærdighedskræn-

kelse, idet tiltalt ad flere omgange befølte og berørte F brydter, balder og lyske omkring kønsdelen 

uden på tøjet, ligesom tiltalte op til flere gange udtalte, at han "elskede hende højt" eller lignende, 

hvilke var egnet til at krænke F eller offentlighedens blufærdighed. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om anbringelse i nstalt i 6 måneder 

Anklagemyndigheden taget endvidere på vegne af F forbehold for påstand om erstatning/godtgø-

relse. 

 

T har nægtet sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om frifindelse.  

 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af F. Deres forklaringer er gengivet 

i retsbogen af den 2. september 2021.  
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Dokumenter 

 

Af de dokumenterede akter har retten lagt vægt på anmeldelsesrapporten for forhold 1, af hvilken 

den fremgår at der er sket anmeldelse den 18. august 2020, og anmelder og forurettet samt sigtet, er 

identiske med de i anklageskriftet nævnte personer.  

Der er også lagt vægt på anmeldelsesrapport for forhold 2, af hvilken den fremgår at der er sket an-

meldelse den 2. december 2020, og anmelder og forurettet samt sigtet, er identiske med de i ankla-

geskriftet nævnte personer.  

Retten har derudover lagt vægt på sagens bilag 7A, af hvillken det fremgår at T som svar på F i en 

messenger chat blandt andet har skrevet:  
"...jeg husker ikke at have gjort det, hvis jeg har gjort det så har jeg nok være fuld, jeg undskylder at jeg har gjort noget 

slemt. Jeg er også selv blevet misbrugt som barn af en voksen mand da jeg var cirka 12 år gammel. Det har jeg skam-

met mig meget over og har ikke villet tænke på det. Undskyld, jeg håber at du kan tilgive mig." 

(Teksten står i bilag 7A på grønlandsk, og det er i dommen oversat til dansk af kredsdommer Pia 

Hjort Andersen.) 

 

Personlige oplysninger 

T er tidligere foranstaltet, senest ved Sermersooq Kredsret af den 17. juni 2020, hvoraf det fremgår 

at han blev idømt betinget 30 dage med en prøvetid på 1 år, for overtrædelse af kriminallovens § 84 

blufærdighedskrænkelse.  

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han er under uddannelse som […], han er uddannet på 

Handelsskolen i 1995. T bor på et kollegie fra KAF, han har ikke en bolig i Kangersuatsiaq. T har 

ikke kone eller kæreste.  

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldsspørgsmålet 

 

Sagen omhandler to forhold, hvor T i forhold 1, er tiltalt for overtrædelse af kriminallovens § 77, 

stk. 1, nr. 3, voldtægt, og i sagens forhold 2 er han tiltalt for overtrædelse af kriminallovens § 84, 

stk. 1, blufærdighedskrænkelse.  

I begge forhold er den forurettede angivet som værende F.  

 

T har nægtet sig skyldig i begge forhold.  

 

Retten har ved vurderingen af skyldsspørgsmålet i forhold 1, lagt vægt på de afgivne forklaringer og 

de dokumenterede akter.  

 

F har i retten afgivet en troværdig forklaring om at T har penetreret hendes vagina med en eller flere 

fingre da F var omkring 11 år gammel.  

F har ligeledes forklaret at T af flere gange da hun var 14 år gammel, har befølt hende på hendes 

balder, lyske omkring kønsdelen uden på tøjet.  

F forklaring støttes op af de dokumenterede akter i sagen, af en chat mellem T og F fremgår det at T 

undskylder hvad han har gjort mod F og forklarer at han også selv er blevet misbrugt som barn.  

 

Retten finder det bevist at T er skyldig i sagens forhold 1, for overtrædelse af kriminallovens § 77, 

stk. 1, nr. 3, voldtægt, som beskrevet i anklageskriftet.  

  

Retten finder det bevist at T er skyldig i sagen forhold 2, for overtrædelse af kriminallovens § 84, 

stk. 1, blufærdighedskrænkelse, T frifindes dog for den del af forhold 2, der omhandler at T skal 

have sagt at "han elskede hende" højt.  
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Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om 

voldtægt og blufærdighedskrænkelse som udgangspunkt som ubetinget anbringelse i anstalten for 

domfældte.  

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anbringelse i anstalten for domfældte i 6 måneder.  

Den tiltalte har nedlagt påstand om frifindelse.  

 

I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig af skærpende omstændigheder 

skal lægges vægt på, at T er tidligere foranstaltet for lignende kriminalitet.  

 

T er fundet skyldig i voldtægt af barn under 12 år, og blufærdighedskrænkelse af samme barn da 

hun var 14 år.  

 

Retten har fundet den af anklagemyndigheden nedlagte påstand for passende i sagen, og T idømmes 

6 måneders anbringelse i anstalten jf. kriminallovens § 146, stk. 1, nr. 1 og nr. 2, for overtrædelse af 

kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3 og § 84, stk. 1.  

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om tort til F på 70.000 kroner.  

 

Retten har fundet den nedlagte påstand om tortgodtgørelse for passende, idet F har været udsat for 

voldtægt og blufærdighedskrænkelse af T da F var henholdsvis 11 og 14 år gammel.  

 

T skal betale 70.000 kroner i godtgørelse for tort til F, jf. erstatningsansvarslovens § 26, stk. 1.  

 

Der har ikke i sagen været nogen formildende omstændigheder som kunne føre til et mildere resul-

tat.  

 

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

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes 6 måneders anbringelse i anstalten for domfældte.  

 

T skal betale 70.000 kroner i godtgørelse for tort til F.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Pia Hjort Andersen 

Kredsdommer 

 

 

 

 

 

Den 2. september 2021 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentligt retsmøde i retsbyg-

ningen 
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Kredsdommer Pia Hjort Andersen behandlede sagen. 

[…] var domsmænd. 

Naja Lange var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 740/2021 

Politiets nr. 5514-97351--00155-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

T forklarede på grønlandsk vedrørende forhold 1 blandt andet, at i 2011 boede han i et andet 

hus, hvor han flyttede om sommeren i juni måned hvor han boede alene. Inden han flyttede 

dertil boede han hjemme hos X1 som er hans lillebror. X1 var gift og havde 4 børn, de bo-

ede alle sammen hjemme på det tidspunkt.  

T boede i 2011 indtil juni måned hjemme hos X1, hvor han havde sit eget værelse hjemme 

hos dem.  

De tre af X1 børn er hans biologiske og F er hans kones datter.  

Dengang var F måske 11 eller 12 år, han husker ikke alderen på de andre tre børn.  

T har ikke om natten været inde på andre værelser i huset, han sov mest inde på sit eget væ-

relse.  

Da T flyttede i juni 2011, var det i samme by. F kom ind i mellem på besøg i hans hus, det 

var meget sjældent.  

Når hun var på besøg var der ikke fest eller blev drukket alkohol.  

T flyttede fra det hus i 2013, hvor han flyttede til et andet hus i samme by, her holdt han fest 

ind imellem, og nogen gange kom F derhen. 

T husker at når han var fuld har han talt helt almindeligt med F, en normal samtale. T har 

ikke givet F en kærlighedserklæring.  

T har ikke rørt ved F.  

T har ikke haft nogen seksuelt kontakt med F, hvor han har befølt hendes bryster og numse. 

Det har der heller ikke været tidligere med F.  

F har skrevet nogen beskeder til T, det husker han. Han svarede og havde ondt af hende og 

gav sig selv skylden. Og svarede pludselig sådan, fordi han pludselig gav sig selv skylden. 

Han kom til at svare sådan, fordi han fik ondt af hende.  

Han fik ondt af hende fordi hun er et medmenneske og han ser hende som sin niece.  

T reagerede bare sådan, han ved ikke hvorfor han bare pludselig reagerede sådan.  

F og T har ikke tidligere talt om det.  

T har ikke i messenger chatten sagt til F at han har gjort det mod hende, han svarede sådan 

fordi han blev forskrækket over at hun skrev sådan til ham.  
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Og på det tidspunkt havde T det hårdt som menneske og det gik ikke så godt for ham den-

gang, og derfor blev han chokeret over at der blev skrevet sådan til ham.  

T ved ikke hvorfor han pludselig svarede hende sådan som han gjorde.  

T har ikke gjort de ting som står i tiltalerne. Det er han helt sikker på at han ikke har gjort.  

Engang da de holdt fest, T F og en tredje person havde drukket. Og der havde F sagt at hun 

var blevet seksuelt misbrugt af en anden mand, af T lillebror X1.  

Ham de drak sammen med hedder X2, og han boede også i bygden.  

X2 var tilstede under hele festen.  

Det var hjemme hos T de havde drukket, de havde drukket inde i stuen hvor de blev hele ti-

den.  

Grønlandsk: 

U pisimasoq 1 pillugu kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq, 2011-mi illumi allami najugaqar-

luni, tassunga nuuppoq aasakkut junimi tassanilu kisimi najugaqarluni. Tassunga nuutsin-

nani nukkamini X1 najugaqarpoq. X1 katissimasuuvoq sisamanik meeraqarlni, taamanikkut 

piffissami tamatumani tamarmik angerlarsimaffimmini najugaqartunik. 

U 2011-mi junip tungaanut X1 najugaqarpoq, taakkunani namminerisaminik ineeraqarpoq.  

X1 meerai pingasut nammineq meerarivai aamma P nuliata panigivaa. 

Taamanikkut P immaqa 11-nik imaluunniit 12-nik ukioqarpoq, meeqqat sinnerisa 

pingasuusut ukiui eqqaamanngilai.  

U unnuami illuap ineerartaasa allat iluaniinnikuunngilaq, nammineq ineeqqamini sininneru-

sarpoq. 

U 2011-mi juni nuukkami, illoqarfimmi tassaniuvoq. Ilaannikkooriarluni P nammineq illu-

minut pulaartarpoq, qaqutigoortorujussuarmik.   

Pulaaraangat fiistertoqarneq ajorpoq maluunniit imigassamik aalakoornartulimmik 

imertoqarneq ajorpoq.  

Illumit tassanngaaniit U nuuppoq 2013-mi, illoqarfimmi tassani illumut allamut nuulluni, 

tassani ilaannikkut fiistertarpoq, aamma ilaannikkut P taakunnartarpoq.  

U eqqaamavaa aalakooraangami nalinginnaasorujussuarmik P oqaluuttarlugu, nalingin-

naasumik oqaloqatigalugu. U P asanerarlugu oqarfiginikuunngilaa.  

P attornikuunngilaa.  

U P kinguaassutitigut attornikuunngilaa, iviangiisigut aamma nuluisigut attuuanninnermik. 

Aamma siusinnerusukkut P tungaanut tamatut pisoqarnikuunngilaq. 

P U-imut nalunaarutinik allattarnikuuvoq, tamanna eqqaamavaa. Akinikuuvaa nalligalugu 

imminullu pisuutilluni. Aamma taamatut akeriataarnikuuvoq tassanngaannaq imminut 

pisuutilerami.Taamatut akisoornikuuvaa nalligalugu.  

Nalligivaa aamma inooqataammat aamma nammineq soralussamisut isigamiuk.  

U taamatut qisuariaannarpoq, naluvaa sooq tassanngaannaq taamatut qisuariarsimanerluni.  

P aamma U tamanna siusinnerusukkut oqaluuserinikuunngilaat.  

U messenger chat-ikkut P oqarnikuunngilaq nammineq taamaaliorsimanerarluni, taamatut 

akinikuuvoq annilaarnermik taanna imminut taamatut allammat.  

Taamanikkut U inuttut ilungersuuteqarpoq, aamma taamanikkut ingerlalluanngilaq, 

taamaammat quaarsaarnikuuvoq taamatut imminut allattoqarmat.  

U naluvaa sooq nammineq tassanngaannaq akinermisut akisimanerlugu.  

U unnerluussissummi pisimasut iliuuserinikuunngilai. Tamanna qularinngilluinnarpaa 

iliuuserinikuunagu.  

Ilaanni fiisterlutik, U, P aamma pingajoqarlutik imernikuupput. Tassani P oqarnikuuvoq 

angummit allamit kinguaassiutimigut atornerlugaanikuulluni, U nukaanit X1-imit.  

Taanna imeqatertik X2 ateqarpoq, aamma nunaqarfimmi najugalik.  
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Fiisternerminni X2 najuutiinnaavippoq.  

U angerlarsimaffiani imerput, inimi imerput tassaniiginnaavillutillu.  

 

[…] 

 

F forklarede på grønlandsk blandt andet, at hun i 2011 boede i Kangersuatsiaq hjemme hos 

sine forældre. Der boede hun med sine forældre, hun husker ikke helt hvilket år det var, men 

de har boet sammen med T. Men det var i den periode hvor hun blev seksuelt misbrugt.  

T havde sit eget værelse hjemme hos F forældre, F havde soveværelse overfor T værelse. 

Nogen gange sov F sammen med sin lillebror, men hun sov mest alene.  

T var vågnet på et tidspunkt hvor T allerede var begyndt at røre ved hende udenpå hendes 

trusser.  

Ved siden af døren, havde han ellers gemt sig hvor han bukkede sig ned ved en hylde.  

F havde ikke tænkt videre over det og lagt sig til at sove igen. F vågnede så igen ved at hun 

havde ondt i skeden, og det viste sig at han var i gang med at stikke sine fingre ind i hendes 

vagina.  

F har ikke sagt noget i lang tid, fordi T har sagt at hun ikke måtte sige noget, fordi hvis hun 

sagde noget så ville der ske noget slemt.  Det fortalte hun ikke til sin afhøring ved politiet, 

ved politiet fortalte hun en meget kort version af hvad der var sket, og de havde bedt hende 

om at skrive tingene som var sket imod hende ned og det havde hun gjort.  

F ved ikke hvorfor T gemte sig bagved skabet dengang.  

F husker ikke hvordan T havde sine fingre i hendes skede, men hun havde meget ondt. Det 

gjorde ondt med det samme.  

F var bange og kunne ikke rigtigt kigge på ham, men hun kunne mærke at T bevægede sine 

fingre.  

F har efter hun blev voksen skrevet til T, som har skrevet at han var ked af det, og måske 

ikke vidste noget om det fordi han havde været fuld.  

Efter T havde haft sine fingre oppe i hendes vagina så sov hun ikke resten af natten, fordi 

hun var bange.  

F var vågen da T befølte hende.  

T havde sagt til F at hvis hun sagde det til nogen så ville der ske noget slemt, det havde han 

sagt efter han havde befølt sig og haft fingre oppe i hende, så havde han holdt hende for 

munden og sagt til hende at hvis hun sagde noget så ville der ske noget slemt.  

F ved ikke hvornår T flyttede hjemme fra dem.  

F begyndte at bløde dengang, hvor hun tog toiletpapir og lagde i sine trusser fordi hun ikke 

ville have forældrene opdagede det. 

F har fortalt det med at T gemte sig ved et skab til politiet, hun har flere gange været ved 

politiet før der skete noget. F har nok været ved politiet 3 gange.  

F var første gang ved politiet og fortalte om hvad der skete til X3 hvad der var sket.  

Der var to politimænd til stede da hun blev afhørt, en dansk og en grønlandsk politimand.  

F husker ikke om at hun har fortalt det omkring skabet under sin afhøring, da hun lider af 

panik angst.  

Forholdt afhøringsrapport forhold 1-2, bilag 4, af den 19. august 2020, side 2.  

Han flyttede vist til et hus længere oppe end dem, det husker hun ikke helt.  

F forhold til T efter episoden, har ikke været så anderledes, hun var blevet forkælet af T 

hvor han plejede at give hende penge osv.  

 

F plejede at få alt hvad hun gerne ville have fra T, så forkælet var hun af ham.  
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F har været hjemme hos T efter han var flyttet, og F stedfar har forskelsbehandlet hende i 

forhold til hendes søskende.  

 

F har ligesom søgt efter en redning, fordi hun var jo et barn, og når T så gav hende penge så 

tog hun hen til ham.  

 

Når F tog hen til T, havde hun brugt internettet.  

De var bare inde, og lavede ikke rigtigt noget. Når hun fik penge så gik hun næsten med det 

samme.  

F har plejet at drikke sig fuld sammen med T, fordi hun havde det dårligt hos sine forældre. 

En gang de var fulde sammen havde T raget på F i skridtet.  

 

Andet gjorde T ikke.  

F havde det ikke så godt derhjemme, hun blev udsat for vold i hjemmet.  

Når F drak hjemme hos T var der også andre til steder.  

Det var mange aftener hun havde drukket sammen med ham, fordi han har noget hjemme-

bryg.  

F drak sammen med T mest i weekenderne.  

 

F drak med T i 2013 lige så snart hun var blevet konfirmeret.  

Hun husker ikke hvornår de stoppede med at drikke sammen.  

T har raget F i skridtet flere gange mens de drak sammen, hun lod som ingenting fordi hun 

gerne ville drikke og være fuld.  

F har ikke set T rage på hende, fordi han plejede at gøre det bag ved hende.  

F viser med sin hånd, hvordan han gjorde omkring hendes numse.  

T plejede ikke at sige noget til hende når han befølte hende.  

Politiafhøring forhold 1-2, bilag 4, side 3, afsnit 3 og afsnit 4:  

”Da hun så blev lidt ældre og T havde fået sit eget sted, så begyndte hun at få tæls af både 

sin mor og sin stedfar og kunne hun finde på, at flygte hjem til T for at drikke sig fuld og 

flygte fra sine problemer” 

”Dette var da hun var ca. 14 år gammel og T kunne finde på at røre hende uden på tøjet 

omkring hendes røv og vagina og fortalt hende, at han elskede hende rigtig højt.” 

Det er rigtigt at hun har forklaret sådan, det er sket nogen gange, ikke mange eller få gange 

at T har gjort sådan. Det er mange gange at han har sagt at han elskede mig.  

Hun husker ikke hvor mange gange T har rørt ved hende ved numsen og skridtet.  

Når T sad ved siden af hende, så plejede han at have sin hånd ved hendes lår. Hun husker 

ikke om han rørte hende andre steder.  

F er ikke blevet vejledt om at muligheden for at få en bistandsbisidder, og når hun har 

spurgt ind til noget hjælp har hun fået at vide at hun skulle vente på retten.  

F har behov for at få hjælp af en bisidder.  

Grønlandsk: 

P kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq 2011-mi Kangersuatsimi angajoqqaamini najugaqarluni. 

Tassani angajoqqaani najugaqatigivai, eqqaamalluanngilaa ukioq sunaanersoq, kisianni U 

najugaqatiginikuuvaat. Kisianni piffissami tamatumani kinguaassiutimigut atornerlu-

gaanikuuvoq.  

U P angajoqqaavini namminerisaminik ineeraqarpoq, P U ineeraata akiani ineeraqarpoq. 

Ilaannikkut P aqqalussani sineqatigisarpaa, kisianni amerlanertigut kisimiilluni sinittarluni.  

Piffissap ilaani P iternikuuvoq U truusimi qaavisigut attuualereersimagaani.  
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Matup eqqaani toqqoraluarnikuuvoq ilisiviup saavani peqilluni.  

P annerusumik eqqarsaatigisimanngilaa sininnialeqqissimallunilu. P iteqqissimavoq utsum-

migut anniarluni, sunaaffa utsumminut inussani mangullugit aallartissimasoq.  

P sivisuumik oqaaseqarsimanngilaq, U oqarnikuummat oqaqqunani, oqaraluarpat ajortumik 

pisoqassasoq oqarnikuummat. Politiinit apersorneqarnermini oqaluttuarinikuunngilaa, poli-

tiini qanoq pisoqarsimanersoq naatsuararsuarmik oqaluttuarivaa, aamma imminut pisimasut 

allattoqqusimavaat, taamaaliorsimavorlu.  

P naluvaa sooq U skaaviup tunuanut taamanikkut sooq toqqorsimanersoq.  

P eqqaamanngilaa qanoq U inussani utsumminut mangoqqanerai, kisianni anniartorujus-

suuvoq. Ingerlaannaq annialernikuuvoq.  

P annilaangavoq iluamillu qiviarsinnaanagu, kisianni malugisinnaallugit U inussani aalatik-

kai.  

P inersimasunngoreerluni U-mut allanikuuvoq, taannalu allannikuuvoq ajuusaarluni, im-

maqalu nalusimallugu aalakoorsimanini pissutigalugu.  

U inussani utsumminut pulateqqareermagit unnuap sinnerani sininngilaq, annilaanganini 

pissutigalugu. 

P U attuuaneqarami eqqumavoq. 

U P-mut oqarsimavoq arlaannut oqaraluarpat taava ajorluinnartumik pisoqassasoq, taamatut 

oqarnikuuvoq attuareeramiuk inussanilu pulateqqareeramigit, taavalu qarnga asseqqasimal-

lugu oqarfigimallugulu oqaraluarpat ajortumik pisoqassasoq. 

p naluvaa qanga U imminniit nuunnersoq.  

Taamanikkut P aanaalerpoq, equutissamik tigusilluni truussiminut ilivivaa angajoqqaaminut 

paasitikkusunnginnami.  

P politiinut oqaluttuarinikuuvaa taanna U skaaviup eqqaanut toqqornera, arleriarluni politi-

iniinnikuuvoq suli pisoqanngitsoq. P pingasoriarluni politiiniinnikuuvoq. 

Siullerpaamik P politiiniippoq oqaluttuaralugulu X3 susoqarsimanera. Politiit marluupput 

apersorneqarami, qallunaaq aamma politeeq kalaaleq.  

P eqqaamanngilaa apersorneqarnermini skaavimmut tunngasoq oqaluttuarisimanerlugu an-

nilaanganermik nappaateqarami.  

Issuaaffigineqarluni apersorneqarsimanerminik nalunaarusiamik pisimasoq 1-2, ilanngussaq 

4, 19. august 2020-mi, qupp. 2. Illumut quliminniittumut nuukkunarpoq, iluamik eqqaaman-

ngilaa. P U atassuteqarnera allaaneruvallaarsimanngilaq, U nukatsinneqartarpoq an-

ingaasanik assigisaanillu tuniorartittarluni.  

 

P piumasani tamaasa U pisarpai, tassa tassannga taamak nukatsitaatigivoq. 

P U nooreersoq angerlarsimaffianiinnikuuvoq, aamma P angutissaata qatanngutaaniit im-

mikkoortitarisarsimavaa.  

 

P annaffissarsiortutut ittarsimavoq, meeraagami, U aningaasanik tunigaangani ornittarsima-

vaa.  

 

P U-imukaraangami internetsi atortarsimavaa. 

Isersimaannarput iluamik suliaqarpiaratik. Aningaasanik tunisikkaangami ingerlaannanga-

jak ingerlasarpoq.  

P U imeqatigalugu aalakooqatigisarpaa, angajoqqaamini nuanniillirtarami. Ataasiarlutik 

imeqatigiillutik U P nalikkaavisigut attuuanikuuvaa.  

 

U allamik iliuuseqanngilaq.  
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P angerlarsimaffimmi atugarliorpoq, nakuuserfigineqartarluni.  

P U-imi imeraangami aamma allat tamaaniittarput.  

Unnuppassuit imeqatigisarnikuuvaa immiaateqartarmat. 

P U sapaatit akunnerisa naanerini imeqatiginerusarpaa.  

 

P U 2013-mi imeqatiginikuuvaa apersortiinnavilluni.  

Eqqaamanngilaa qanga imeqatigiissaarnillutik.  

U imeqatigiitsillutik P arlaleriarlugu nalikkaavisigut attuuasarnikuuvaa, pinngitsuusaagin-

nartarpoq imerusulluni aalakoorusullunilu.  

P U takunikuunngilaa attuuagaani, taamaaliortarami tunuminiit.  

P assamminik takutippaa nullumigut qanoq iliortarneraani.  

U attuuagaamiuk oqaaseqarneq ajorpoq. 

Politiit apersuinerat pisimasoq 1-2, ilanngussaq 4, qupp. 3, imm. 3 aamma 4: 

”Ukioqqortuneramilu U namminerisaminik initaareermat, taava anaanaminik aamma ataa-

tassaminik unatarneqartalerpoq taavalu U angerlarsimaffianut qimaasinnasarluni imerluni 

aalakoorniarluni ajornartorsiutini qimarratigalugit” 

”Tamanna pivoq 14-inik ukioqarluni U atisamigut qaavisigut attuuasinnaasarpaani nullumi-

gut utsummigut, oqarfigalugulu asasorujussuunerarlugu.” 

Ilumoorpoq taamatut nassuiaanikuugami, arlaleriarluni taamatut pisoqarnikuuvoq, amer-

lasuujunngillat ikittuunatillu U taamaaliortarneri. Amerlasuunik oqarnikuuvoq asanerar-

lunga.  

Eqqaamanngilaa U qasseriarluni nullumigut nalikaamigullu attornikuuneraani. 

 

U sanimini issiagaangami, taava assani uppatimi nalaaniitittarpaa. Eqqaamanngilaa allakkut 

attortarnikuuneraani.  

P ilitsorsorneqarnikuunngilaq periarfissamik ikorfartorteqarsinnaanerminik, ikiortis-

sarsiorlni aperigaangami paasitinneqartarluni eqqartuussinissaq utaqqissagaa. P pisariaqarti-

tsivoq ikorfartortimik ikiorneqarnissamik. 

F er ikke blevet vejledt om at muligheden for at få en bistandsbisidder, og når hun har 

spurgt ind til noget hjælp har hun fået at vide at hun skulle vente på retten.  

F har behov for at få hjælp af en bisidder.  

 

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 13.00 

 

 

Pia Hjort Andersen  

Kredsdommer 

 
 
 
 

 

 


