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Oqaatigineqartoq Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfianit ulloq 10. september 2019 

 

Eqqaartuussiviup no. 951/2019  

Politiit no. 5509-97351-00010-18 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […]1964 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 26. juli 2019. 

 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pisimasoq 1 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 1 aammalu imm. 2, tak. - § 79 meeqqamik 15-

it inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliilluni atoqatiginninneq 

2016-imi ukiamiit 2018-imi januarip 11-ata tungaanut Akunnaami BNR – […]-imi, Aasiaat, 15-inik 

ikinnerunngitsunik P, inuusoq […] 2006, pinngitsaalillugu atoqatigisaramiuk, inimi, igaffimmi 

aammalu sinittarfimmi P piumanngitsoq aamma timimigut nukittunerunermigut P atisaajartariarlugu, 

niui allaatsillugit pinngitsaalillugu utsuatigut aammalu itiatigut atoqatigisaramiuk. 

 

Pisimasoq 2 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi §77, imm. 1, nr. 1, tak. § 79, tak. § 12- meeqqamik 15-it 

inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliilluni atoqatiginneriarneq 

2016-imi ukiamiit 2018-imi januarip 11-ata tungaanut Akunnaami BNR – […]-imi, Aasiaat, 

arlaleriarluni nakuuserluni aammalu nakuusernissamik siooasaaraluni P, inuusoq […] 2006, 

pinngitsaaillugu atoqatigeriartaramiuk, arlaleriarluni atisaajartaramiuk, allaatsillugu 

atoqatiginiarlugu, iluatsittanngitsumilli P akiuuttarmat. 

 

Pisimasoq 3 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 84, imm. 1 - kannguttaatsuliorfiginninneq aammalu § 79 - 

meeqqamik 15-it inorlugit ukiulimmik kinguaassiutaatigut allatut atoqatiginninneq 

2016-imi ukiamiit 2018-imi januarip 11-ata tungaanut Akunnaami BNR – […]-imi, Aasiaat, 

arlaleriarluni P, inuusoq […] 2006, kannguttaatsuliorfigisaramiuk, piumanngitsoq iviangiisigut 

attuualaartaramiuk aammalu assani/inussani utsuinut manguttarlugu/git. 

 

Piumasaqaatit 

 



Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq piffissami aalajangingaanngitsumi 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarneq Pinerluttulerinermi inatsimmi § 161 naapertorlugu. 

 

U pisimasoq 1-imi ilaannakortumik pisuunerarpoq, usuni utsuinut itianulluunniik 

mangunnginnamigit.  

U pisimasoq 2-imi pisuunnginnerarpoq.  

U pisimasoq 3-imi pisuunerarpoq, kisiannili piffissaq sivikinnerusoq.  

 

U piumasaqaateqarpoq pisimasoq 1-mut pisimasoq 2-mullu pinngitsuutinneqarneq, taamaalilluni 

pineqaatissinneqassalluni eqqartuussiviup eqqartuussutaanik sakkukinnerpaamik. 

 

Unnerluussisussaatitaasut mitallerneqarneq pillugu P sinnerlugu piumasaqaateqarput U kr. 200.000-

inik taarsiissasoq  

 

U taarsiisussaatitaanerminut akuersivoq. 

 

U taarsiissutissat annertussusaannut akuersivoq. 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut I1, I2, I3, I4 nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigineqartoq U nassuiaateqarpoq ulloq 20. august 2019.  

 

I1 nassuiaateqarpoq ulloq 20. august 2019.  

 

I2 nassuiaateqarpoq ulloq 21. august 2019.  

 

I3 nassuiaateqarpoq ulloq 27. august 2019.  

 

I4 nassuiaateqarpoq ulloq 27. august 2019. 

 

Nassuiaatit eqqartuussisut suliaannik allassimaffiit assilineqarneranni ulloq 20., 21. Aammalu 27. 

august 2019-meersuni allassimapput.  

 

Allagartat uppernarsaatit 

 

Pisimasoq 1, ilanngussaq A-1: Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq 17. Januar 2018-meersoq, 

tassani ersersinneqarpoq videokkut apersuinermut atatillugu paasissutissanit saqqummertoq 

niviarsiaraq 11-nik ukiulik pinngitsaalineqarsimasoq. 

 

Pisimasoq 2, ilanngussaq A-2: Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq 17. Januar 2018-meersoq, 

tassani ersersinneqarpoq videokkut apersuinermut atatillugu paasissutissanit saqqummertoq 

arlaleriarluni pinngitsaaleeriartoqarsimasoq. 

 



Pisimasoq 3, ilanngussaq A-3: Nalunaarutiginninnermik nalunaarusiaq 12. Januar 2018-meersoq, 

tassani X1 nalunaarutiginnittuulluni panimminut 11-nik ukiulimmut P-mut 

kannguttaatsuliorfiginnittoqarsimasoq. 

 

Ilanngussaq B-1-3, Nalunaarusiaq – meeqqamik videokkut apersuinermi ilusissamik malittarisassaq 

– pasineqartoq U:  

”Pasineqartoq ullormi 17. juni 2018 illersuisuni Jørgen Svane ilagalugu piffissami nal. 1400 – 15.20-

ip tungaanut videokkut apersuinerit marluk misissorpaat.  

 

Illersuisup Jørgen Svanep oqaatigivaa pasineqartoq apeqqutissaqaranilu uparuaatissaqanngitsoq 

videokkut apersuinernut taakkununnga marluusunut. 

 

Pasineqartoq ilisimatinneqarpoq videokkut apersuinerit eqqartuussivimmi uppernarsaatitut 

atorneqarsinnaasut. 

 

Pasineqartoq ilisimatinneqarpoq pisinnaatitaaffeqarneranik pinerlineqartup apersorneqarnissaanik, 

noqqaassullu taanna ullumikkumiit ulloq aallarnerfigalugu sapaatit akunneri marluk qaangiutinnagit 

saqqummiunneqassasoq. 

 

Pasineqartoq ilisimatinneqarpoq apersueqeqqusinermik pisinnaatitaaffia annaaneqassasoq 

noqqaassut saqqummiunneqarsimanngippat sappatip akunneri marluk qaangiutinnagit. 

 

Pasineqartup qulaani oqaatigineqartoq isumaqatigivaa.” 

 

Pisimasoq 1-3, ilanngussaq B-2: Tigusarinninnermik nalunaarusiaq 17. Januar 2018-meersoq, tassani 

ersersinneqarpoq pasineqartoq U nalunaarfigineqartoq tigusarineqarneranik nal. 1705 

pasineqalerlunilu pinngitsaaliisimanermut, pinngitsaaleeriarsimanermut aamma 

kanngutaatsuliorfiginninnermut. 

 

Pisimasoq 1-3, ilanngussaq D-1: Apersuinermit nalunaarusiaq 17/1-18-meersoq – pinerlineqartoq P 

pnr. […]2006-[…]:  

”Videokkut apersuinermik ilisarititsineq 

Goddag, X2-mik ateqarpunga. Aasiaat politiivini politiassistentiuvunga. 

Ullumikkut ulloq tassaavoq pingasunngorneq 17.01.2018 nal. 1100-inngorpoq. 

 

Erngiinnaq videokkut apersuissaanga niviarsiaqqamik 11 –mik ukiulimmik, P, Aasianni politiinut 

nalunaarutiginnittoqarsimavoq pasitsaasimaneqarluni kannguttaatsuliorfiginnittoqarsimanera. 

Inimi alapernaarsuukkami immiussivimmi apersuineq malittarineqassaaq illersuisimit X3-mit taanna 

familiecenter Qaammaavimmeersuuvoq. 

Taamatullu aamma apersuineq malinnaavigineqassalluni unnerluussisussaatitaasut sinniisaannit X4-

mit Aasianni Politiineersoq aamma illersuisumit Jørgen Svanemit Qaasuitsup 

Eqqartuussisoqarfia/Aasiaat. 

 

Kingusinnerusukkut illersuisoq Jørgen Svane kiisalu unnerluussisoq X4 periarfissinneqassapput 

ilassutaasumik imaluunniit itisilerutaasumik P, uanga aqqutigalunga apeqquteqarnissaminnut. 

 

Maannakkut P aalerpara apersuinerlu tassannga ingerlatissavara. 



 

X2: Issialluarpit? 

P: Sikisarluni angerpoq  

X2: Qanoq ateqarpit? 

P: P1 

X2: Nipitunerulaartumik oqalussaagut nipikissinnaammat.  

P: Sikisarluni angerpoq 

X2:  Qanoq utoqqaatigivit? 

P: 11 

X2: Qaqugukkut inuuissiortarpit? 

P: 1. juni 

X2: Taava tulliani inuuissioruvit 12-nik ukioqalissaatit?  

P: Isiminik sikisarpoq angerluni 

X2: Maanngaaneersuuit? 

P:  Ileqimisaartorpoq naameerluni 

X2:  Suminngaaneerpit?   

P: Suna? 

X2: Maanngaaneersuit? 

P: Massakkut maanimiuuvunga 

X2: Massakkut maanimiuuvutit? 

P: Sikisarluni isiminik angerpoq 

X2:  P maani inimi eqqortumik oqaluttussaavugut, nalunngiliuk salluneq qanoq 

isumaqarnersoq?  

P: Sikisarluni isiminik angerpoq 

X2: Sallugaanni qanoq pisoqartarpa? 

P: taava eqqunngitsumik oqaluttoqartarpoq 

X2:  App taamaattumik apersorukkit eqqortumik oqalussaatit, aamma imaasinnaavoq 

ittoornartunik imaluunniit nuanninngitsunik aperisarikkit, aamma oqarumaarputit 

iluaalliulissaguit 

P:  (Sofap teqeqquanut iigarpoq) sikisarluni isiminillu angerluni  

X2: P1 sumi najugaqarnikuugavit? 

P: Akunnaaq 

X2: Akunnaani qanoq pisoqarnikuugami? 

P: Aatama marluinnaaleraangatta attorniarsarisagaminga siniffimmukartinniarsaralunga. 

(02:57) 

X2: Kina aatagigakku? 

P: U 

X2: Itisilerlugu nassuiarsinnaaviuk qanoq pisoqarnersoq?  

P:  Sikisaarpoq isiminik angerluni  

X2: Qanoq pisoqarpa? 

P: Ilagut allamukartaramik aanaga unnukkut sulisaramik akkaajaqqakkut 

spilleriarlutik, aatama marluinnaaleraangatta siniffimmukartinniarsaralunga 

pisaraminga. (03:22) 

X2: Oqaaseqarfigivaatit? 

P: Sikisarpoq isiminillu angerluni 

X2: Qanoq? 

P: Oorimik tunissuakkit aajuku pissatit.  (03:50) 

X2:  Oqarputit siniffimmut innartinniarsarigaatit, illit nuannarinngisannik iliorpa?  



P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2: Qanoq? 

P: Ingikkuma eqqannut piguni taava attuuaniarsarilertarpaanga (04:03)  

X2: Sukkut? 

P: (ittuukuluutigilerpaa) qungujulaarluni 

X2: Ajunngilaq, ittoorutigiviuk?  

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2: Ugguuna talikkut attualaarpaatit? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2: Sukkummi attualaaramisit?  

P: Uppatikkut (04:27) 

X2: Sukkut ugguuna (ussersorpoq) (kinguaasiutit nalaannut) 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2: Allakkut attualaarpaatit? 

P: Niaqquminik ileqimisaartoq naameerluni  

X2:  Aamma ugguuna (ussersorpoq iviangit tungaanut) 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2: Takutissinnaaviuk sukkut attualaarneraatit?  

P: Niaqquminik naameerluni ileqimisaartorpoq 

X2:  Ittuukuluutigilaarpiuk? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2:  Oqarputit imatut attualaaraatit, atisappit qaavisigut attualaarpaatit? imaluunniit? 

P: Ileqimisaartorpoq naameerluni (05:00) 

X2: Suva? 

P: Assani pulatittarpai. (05:01) 

X2: Sukkut 

P: Akinngilaq 

X2: Massakkut atisat uku atorukkit, qanoq iliva?  

P:  (assammi aappaanik) Assammi aappaa uunga pulatippaa (uniisa ataanut iluatigut) 

Attualaarniarsaralugillu (05:18) 

X2: Suna attualaarniarsarivaa? 

P: (ittuujummerpoq) 

X2:  Assani uunga pitissimaguniuk (uniata tungaanut) taava suva? 

P: Akinngilaq 

X2: Tassuuna attualaariva? (uniata tungaanut) imaluunniit tuippit tungaanut  

P: Ileqimisaartorpoq naameerluni. Assani pulatinniaruniuk uunga imaasiguni taava 

attorniarsarilerlunga.  (assammi illuanik iviangimi tungaanut ) (05:44) 

X2: Iviangippit tungaanut? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2:  Aamma oqarputit kinguaassiutikkut attualaarsimagaatit  

P: Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2: Suva? 

P:  ooriminik tuniniarsaralunga mamajukunnik tuniniarsaralunga 

siniffimmukartinniarsarisarpaanga. (5:57) 

X2: Takutissinnaaviuk qanoq kinguaassiutikkut attualaarneraatit?  

P: (pisoq ittujummissutigivaa) ileqimisaartorpoq niaqquminik naameerluni  

X2: Ittuujummissutigilaarpiuk? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni  



X2:  Imaaliuinnarpa imaluunniit qanoq iliorpa (atisat qaavisigut kinguaassiutaasa 

tungaanut)  

P: Ileqimisaartorpoq naameerluni. Assani pulaterujullugit.  (06:27) 

X2: Assani iluanut? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2:  Kinguaassiutinnut? 

P: Aap 

X2:  Assani kinguaassiutinnut pulatikkuniuk attualaaginnarpaatit imaluunniit sua? 

P: Pulatinniarsarisarpai. (06:47)  

X2:  Assani kinguaassiutippit iluanut pulatinniarsaralugu?  

P: Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2: Kinguaassiutinnut assani pulatippaa? 

P: Pinaattarpunga 

X2: Tassa assani pulatinngilaa? 

 P: Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2:  Allamik nuanninngitsumik iliorfiginikuuvaatit?  

P: Ileqimisaartorpoq naameerluni (tunuarsimaarluni) 

X2: Oqarnittut siniffimmukartinniarsarivaatit  

P: Siullermik tikeqqaarama taamaannikuunnginnami, aananga allamik sulisalermat 

taamaaliorniarsarisarpaanga. Aallaqqaammut nalugakkit qanoq ittuusut. 

Siniffimmukartinnikuuaanga. (07:35) 

X2: Iluatsimmagu siniffimmut pitillutit, taava susoqarpa?  

P: Tassani oqarfigivaanga atisaajassuutit, kisianni atisaajanngilanga malugigakku 

suniaraanga (07:47)  

X2:   taava suit? 

P: Iluaalliorpunga 

X2: Siniffimmi innangavit? 

P: Ileqimisaartorpoq niaqquminik naameerluni  

X2: Iluatitsinngitsoormat taava susoqarpa?  

P: Aneeqqusinngilaq aatanga 

X2: Eqqaamaviuk qanga tamanna aallartinnersoq?  

P: Aananga bingootinik tuniniaasalermat, (08:21) 

X2: Qanga? 

P: 16-mi qaammat sunaanerpoq 

X2: 16 aasakkut ukiukkulluunniit piva? 

P: Ukioriartortuunngikkuni ukiuusoq 

X2:  Atuarneq aallartereersoq? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2: Qassi klassimiippit? 

P: Massakkut? 

X2: sikisarpoq 

P: 6.kl 

X2: Tassa pisimasoq pivoq illit 4. klassiusutit imaluunniit?  

P: Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2:  Oqarputit attualaarsimagaatit assani ivianginnut aamma kinguaassiutinnut pulatillugu, 

kinguaassiutikkut annernarpa?  

P: Sikisarpoq angerluni (09:28)  

X2: Qanoq? 



P: Pulatinniarsarigaagagu annernartarpoq (09:32) 

X2: Suna pulatinniarsaralugu? 

P: Assani 

X2: Oqarputit assani putikkaangamiuk, kinguaassiutikkut annernarpa?  

P: Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2:  Assani kinguaassiutinnut pulatippaa imaluunniit kinguaassiutippit qaavatigut? 

P: Pulaterujuttarpaa (09:52)  

X2:  Pulatiivillugu? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2:  Oqarputit kinguaassiutikkut annernartoq kinguaassiutikkut sukkut annernarpa. 

Qaavatigut imaluunniit ataatigut?  

P: Ataatigut (10:05) 

X2: Ataatigut? 

P: Aamma usuni mangunniarsarisarpaa  

X2: Sumut? 

P: Uttunnut  

X2: Qanoq? 

P: Kivitinniarsareriarlunga mangunniarsarisarpaa (10:19) 

X2: Sumiillusi? 

P: Iggavimmut pitikkaangaminga, perlilerlunga aalleraangama (10:31) 

X2: Atisani seeqqumi tungaanut kivilerpai immaqaluunniit qanoq pisoqarpa?  

P: Nammineq kivileqqaartarpoq (10:46) 

X2: Usua takuviuk? 

P:  (nangaalluni) ileqimisaartorpoq naameerluni 

X2:   Qanoq misigiviuk usuni illit kinguaassiutinnut pulatinniarsarinera?  

P: Ataatassanga uffaqatigisareernikuugakku anaanakkunni qanoq ittuusut 

takoreernikuuara. 

X2: Nassuiaatit itisilersinnaaviuk oqaravit usuni illit kinguaassiutinnut pulatinniarsarigaa, 

tassani susoqarami?  

P: Iggavimmut pingaangama ornittarpaanga, Taavalu usuni 

tissassaqqusaraluarpaa, uanga tissassarneq ajorpara (11:42) 

X2:  Usuni takutippaa? 

P: Ileqimisaartorpoq niaqquminik naameerluni  

X2:  Taamatuinnaq oqarpa? 

P: Sikisarpoq isimik angerluni. Taavalu imminut kivileriarluni kivilerniarsarisarlunga 

(12:05) 

X2:  Kivilerami atisat suut seeqqumi tungaanut ammoortippai?  

P: Kamaasiani ikiaqutinilu 

X2:  Saniani qeqartutit?  

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2:  Taava taamaalioraangat illit susarpit? 

P: Qiviarusunneq ajorpara pinaallungalu (12:27) 

X2: Atisani kivileraangagit usua takunikuuviuk?  

P: Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2:  Atisani seeqqumi tungaanut ammukartereeraangamigit taava susarpa?  

P: Usuni tissassaqqusarpaa uanga nakerineq ajorpara taamaasiornissara (12:47)  

X2:  Taamaaliornikuuvit? 

P: Ileqimisaartorpoq niaqquminik naameerluni  



X2:  Allat aperilaariarlugit, utaqqiisaa imermik imersinnaavutit. X2p ini qimappaa 

nalunaaqutaq 13:10  

X2: Oqarputit imatut pisartoq, taamatut pisoqaraangat imertarpa?  

P: Qanoq? 

X2: Taamatut pisoqaraangat imertarpa?  

P: Imertarallarami taamaannikuunngilaq, imissaarami taamaattalerpoq.  

X2: Taamaaliortarpoq aalakuunnginnermini? 

P: Aap (17:24) 

X2: Siorasaaruteqartarpa? 

P: Aap (17:30) 

X2: Qanoq 

P: Oqassaguma unatassangaanga (17:33) 

X2: Allanik siorasaarisarpa?  

P: Taanna kisiat taasarpaa 

X2:  Oqarputit usuni takutittaraa nassuiasinnaaviuk itisilerlugu qanoq iliorluni 

taamaaliortarnersoq?  

P: Ileqimisaartorpoq niaqquminik naameerluni  

X2: Naamik? 

P: Sikisarpoq niaqquminik angerluni  

X2: Oqarputit tamanna igaffimmi pisoq aamma oqarputit atisani seeqquminut killillugit 

ammukaartittarai usuni attoqqullugu, taamaallaat igaffimmi taamaaliorpa imaluunniit 

aamma allami taamatut pinikuuva?  

P: Inimi (18:41) 

X2:  Inimi qanoq iliorami? 

P: Ingikkaangama malittarpaanga (18:48) 

X2: Malikkaangamisit taava susoqartarpa?  

P:  Attuuaniarsarisarpaanga innakartinniarsaralunga (18:54) 

X2: Sumut innartinniarsaralutit? 

P: Sofamut (19:04) 

X2: Qanoq attualaarniarsarivaatit?   

P: Atisaajarniarsaralunga (19:14) 

X2: Iluatillugu? 

P: Ileqimisaartorpoq niaqquminik naameerluni 

X2: Sooq iluatsinngitsoq? 

P: Nalunnginnakku inersimasoq meeqqanut taamaasiortussaanngitsoq  

X2: Taamaalioraangat, taava susarpit?  

P: Nuannaarunnaartarpunga 

X2: Oqarputit iluatsinngitsoq qanoq imminut illersortarpit?  

P: Pinaattarpunga 

X2: Oqaaseqarfigisarpiuk? 

P: Oqaruma nalunnginnakku aneqqujunnanngikkaanga (20:14) 

X2:  Taava allanut oqarneq ajorputit? 

P: Ileqimisaartorpoq niaqquminik naameerluni  

X2: Eqqaamaviuk qasseriarluni ilinnut taamaaliornikuunersoq?  

P: (assamminik illuttut kisitsilerpoq) 

Immaqa 20-it sinneqarput (20:30) 



X2:  20-nik amerlaneruppata oqaluttuarissavat qanoq ilinnut iliortarnersoq. Oqarputit 

taamatut pisoqartartoq igaffimmi, tassani atisani ammoortittarpai seeqquni tikillugit 

usunilu takutillugu, inimilu sofami taamaaliortarluni, aamma allatut qanoq iliortarpa?  

P: Innakartiniarsarileraangaminga atisaajalertarpoq (21:13) 

X2: Sumi innartinniarsarisarpaatit?  

P: Inimi ilaanni sofami ilaanni sinittarfimmi (21:25) 

X2: Atisaajaraangami atisat suut piiartarpai?  

P: Tujuuluaqqani kamaasiani ikiaqutininilu (21:38) 

X2: Tassa mattarluni? 

P: Aap 

X2: Taamaalioraangat taava susarpit? 

P: Nuannaarunnaartarpunga 

X2: Oqarputit atisaajartartoq, taava susarpaatit?  

P: Innakartinniarsaralunga siniffimmut (22:04) 

X2: Taava susoqartarpa? 

P: Akinngilaq 

X2: Siniffimmut innartinniarsarivaatit? 

P: Akinngilaq 

X2: Ilaannikkut iluatsitsisarpa? 

P: ilaatigut (22:42) 

X2:  Iluatsikkaangat taava susoqartarpa?  

P: Taava tunioralertarpaanga mamakujunnik taavalu oorinik (22:49) 

X2: Suna iluatsikkaangat? 

P: Innakartikkaangaminga (23:12) 

X2: Iluatsikkaangat taava susoqartarpa?  

P: Aatama usuni mangunniarsarilertarpaa (23:24)  

X2: Sumut? 

P: Uttunnut (23:33) 

X2: Atisappit peereernerisigut? 

P: Niaqquminik naameerpoq, Atisaajarusunneq ajoraluarpunga 

atisaajarniarsarisarpaanga.   

X2:  Oqarputit atisatit peerniasarigai. Atisatit peerlugit iluatsittarpaa?  

P: Aap (23:58) 

X2:  Taava susoqartarpa atisatit peereeraangamigit?  

P: Usuni mangunniarsarinikuuaa (24:03) 

X2: Kinguaassiutinnut? 

P: Aap 

X2: Susoqarami?  

P: Nilliaqqunngikkaanga nillianiarsarigaluarpunga (24:13)  

X2:  Siniffimmiippit imaluunniit sofami?  

P: Siniffimmi (24:30) 

X2: Atisaajarpaatit imminullu atisaajarluni, taava?  

P: Akinngilaq 

X2:   Usuni utsunnut pulatinniarsarivaa?   

P: Aap 

X2:  Usua manngerpa? 

P: Tuini qullarpai 

X2:  Usua tissaqqava? 



P: Aap (25:00) 

X2:  Qanoq akiuuppit? 

P: Allaaqqusaraluarpaanga uanga allaarusunneq ajorpunga (2506) 

X2: Aamma allatut iliorpit? 

P: Niaqquminik naameerluni ileqimisaartorpoq  

X2: Allat aperilaariarlugit. Oqaatigilaarusuppara ataasiarluni iluatsissimasoq, 

aatsaannguaq oqaatigisat kingornalu aningaasamik tunigaatit, qassimik tunigamisit?  

P: Tamatigut 25 kr. (25:50) 

X2: Pinerit tamaasa 25 kr.-imik tunisarpaatit?  

P: Sikisarpoq niaqquminik angerluni  

X2:  Qasseriarluni aningaasanik tuninikuugamisit?  

P: 15- 17-kkut eqqaanni (26:04) 

X2:  Imaappa, iluatsikkaangat aningaasanik tunisaraatit?  

P: Aap 

X2:  Iluatsikkaangat, allatut ilinnut iliuuseqaqqittarpa?  

P: Taavalu piisaartinniarsarisarlunga 

X2: Oqaluttuarinerusinnaaviuk iluatsikkaangat qanoq iliortarneraatit?  

P: Pissusaa nuannaarpasilertarpoq soorlu festeqqammersoq (26:37) 

X2: Qanoq iliorfigisaramisit iluatsittumik?  

P: Innakarusunngittunga ajattaraminga (26:58) 

X2:  Ajattareeraangamisit taava aningaasamik tunisarpaatit imaluunniit, susoqartarpa 

ajattareeraangamisit?  

P: Usuni mangunniarsarilertarpaa (27:11) 

X2: Atisaajareeraangamisit? 

P: Aap 

X2: Iluatsittarpaa usuni utsunnut mangullugu?  

P: Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2: Oqaluttuarisinnaaviuk qanoq pisoqarnera?  

P: Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2: Susoqarami? 

P: Taamaasioqquneq ajortunga nalunngikkaluarpaa uteriisertarami (27:39) 

X2: Taava susoqarpa? 

P: Ullut tamaasa taamaasioriniarsarilertarpoq pingasuinnaangallaratta aanagalu 

aatagalu uangalu (27:48) 

X2:  Oqarputit ataasiarluni pulatissimagaa tassani susoqarami?  

P: Uteriittarami (28:10) 

X2: Oqaluttuarisinnaaviuk susoqarnersoq? 

P: Niaqquminik ileqimisaartorluni naameerpoq  

X2: Oqarputit ataasiarluni iluatsikkaa, qasseriarluni?  

P: 16 –it eqqaanni (28:35) 

X2:  16-it eqqaanni iluatsippoq? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2: Taamaalioraangami susarpa?  

P: Nuannaarnerartarpoq qungujulalertarluni (28:53) 

X2: Oqarputit usuni utsunnut mangussimagaa, taamanikkut qanoq iliorami. 

Oqaluttuarisinnaaviuk qanoq pisoqarnersoq?  

P: Tiinganikkaarujoorpasikkami (29:10) 

X2:  Suna? 



P:  Tiinganikkaarujoorpasikkami 

X2: Susoqarpa ulloq taanna iluatsimmat? 

P: Aananga […] suliartortoq uanga unnukkut 8 angerlartarama (29:33)  

X2: Taava? 

P: Taava aatama attuuaniarsarilertarpaanga (29:53) 

X2:   Attualaarniarsarimmatit tassani susoqarami?  

P: Aliasuppunga 

X2: Oqaluttuarisinnaaviuk suna eqqaamanerlugu oqaravit 16-it missaanni 

taamaaliornikuusoq, usuni utsunnut pulatillugu?  

P: Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2:  Eqqortumik oqaluttuarisinnaaviuk qanoq pisoqarnersoq?  

P: Akinngilaq 

X2:  Oqarputit ilaannikkut iluatsinneq ajortoq nissutit allaatsikkumaneq ajorakkit, nissutit 

allaatsikkaangakkit taava susoqartarpa?  

P: Pinnguariniarsarilertarpaanga (30:56) 

X2:  Qanoq? 

P: Inersimasutut pinnguarilerlunga pinnguaqatiginiarsarilerlunga (30:58) 

X2: Qanoq inersimasut siniffimmi pinnguartarnerattut?  

P: Siniffimmeeqatiginiarsaralunga (31:22)  

X2: Atisaqarlusi? 

P: Nammineq atisaajartarpoq 

X2:  Aamma illit atisatit piiartarpigit?  

P: Niaqquminik ileqimisaartorpoq naameerluni (31:50) 

X2: Atisatit piiartarpai? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni. Atisaajarusunngittunga.  

X2: Piumanngikkaluartutit atisaajareeraangamisit taava susoqartarpa?  

P: Allaatsinniarsarisarpaanga (32:05) 

X2:  Iluatsikaangamigit nissutit allaatsillugit taava susoqartarpa? 

P: Inuttaa qungujulalertarpoq (32:15) 

X2: Nissutit allaatereeraangagit taava susoqartarpa?  

P: Nuanninngilaq (32:34) 

X2: Sugami? 

P: Usuni utsunnut pulatinniarsarisaralugu (3240) 

X2: Usuni utsunnut pulatittarpa? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2 Pulatissimaguniuk taava susarpa?  

P: Annernarpoq (32.53) 

X2:  Usuni utsunnut pulatittarpa? 

P: Aap 

X2: Usuni pulatereeraangagu susoqartarpa?  

P: Nuannerneq ajorpoq 

X2:  Oqarputit annernartoq usuni utsunnut pulatikkaangagu taava susarpa?  

P: Inuttaa nuannisaarluni pisarpoq uanga nuannaanngittunga (33:21) 

X2: Nuannaaleraangami susarpa?  

P: Attoraangamigit taavalu siniffimmiitsikkaangaminga (33:42)  

X2:  Oqarputit usuni utsunnut pulatikkaa pulatereeraangamiuk taava susarpa? Suneq ajorpa 

imaluunniit susarpa?  

P: Uninngatiinnarneq ajorpaa (33:58) 



X2: Uninganngikaangami taava susarpa?  

P: Aalasarpoq aatanga (34:13)  

X2:  Kina aalasarpaa? 

P: Aataga (34:20)  

X2:  Sivisuumik aalasarpa? 

P: Niaqquminik ileqimisaartorluni naameerpoq  

X2:  Sivikitsumik? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2: Sivikitsumik aalareeraangami taava susarpa?  

P: Peersiniarsarisarpoq 

X2: Sumut?  

P: Uannut (34:35) 

X2: Qanoq? 

P: Usuni tissassarlugu (34:45) 

X2:  Oqarputit usuni illit utsunnut pulatereeraangamiuk sivikitsumik aalasartoq, usuni 

aalatereeraangamiuk taava susarpa?  

P: Tissassartarpoq (35:05)  

X2: Usuni illit utsunnut pulateriarlugu aalariarluni taava tissassartarpoq? 

 P: Sikisarluni niaqquminik angerpoq  

X2:  Sumut? 

P: Uannut  

X2:  Tassani susarami? 

P: Akinngilaq  

X2: Oqaluttuarisinnaaviuk?  

P:  Eqqaamanngilara  

X2:  Eqqaamanngiliuk 

P: Sikisarpoq niaqquminik angerluni 

X2: Allat aperilaariarlugit, utaqqiisaa imersinnaavutit.  

X2p ini qimappaa nalunaaqutaq (36: 17) 

 

Ilai kaffemik tigusipput. 

 

X2:  Marlunnik apeqqutissaqarput, siullermik oqaravit nuannaalertartoq, qanoq 

nuannaalertarami?  

P: Innakartikkaangaminga 

X2: Innartikkaangamisit, qanoq malugisarpiuk nuannaartoq?  

P: Inuttaa qungujulasarami 

X2: Qungujukkaangami nuannaalertarpoq?  

P: Aap 

X2: Suna nuannaarutigalugu?? 

P: Innaraangama 

X2: Innaraangavit taava susoqartarpa?  

P: Innakarusunngittunga innakartittaraminga 

X2:  Taava? 

P: Akinngilaq 

X2: Oqarputit nuannaalertartoq? 

P: Akinngilaq 



X2:  Oqarputit ilaanni piumaneq ajorlutit ilaannikkut iluatsittartoq, iluatsikkaangat qanoq 

misigisimasarpit?  

P: Nuannaarneq ajorpunga 

X2: Qanoq eqqarsarlutit? 

P: Uannut taamaasiortussaanani taamaasiortoq 

X2:  Oqarputit 16-imi atuarneq aallartinnikuusoq taamaliortalersoq qanga 

taamaaliortarunnaarpa?   

P: Ingerlatiinnarpaa 

X2: Qanga taamaaliortarunnaarpa? 

P: Aatsaat aallarama 

X2: Suminngaaniit? 

P: Akunnaamiik 

X2: Qanga aallarpit? 

P: Sisamanngormat 

X2: Tassa sisamanngornerup tungaanut taamaaliornikuuvaatit? 

P: Aap 

X2: Unnukkut taamaaliortarpa? 

P: Sikisarluni isiminik angerpoq 

X2: Allat aperilaariarlugit. X2 ini qimappaa nal 41:31. 

 

X2:   Allanik apeqqutissaqanngillat pikkoreqaatit susoqarsimaneranik oqaluttuaravit, 

oqarnittullu inersimasut taamaaliortussaanngillat. Apersuineq naammassivoq nal. 

1145.”  
 

Pisimasoq 1, ilanngussaq D-1-2, apersueqqinnermit nalunaarusiaq 9/2-18-meersoq – pinerlineqartoq 

P 

Videokkut apersuinermik ilisarititsineq 

”Goddag uanga ateqarpunga X2. Aasiaat politiivini politiassistentiuvunga. 

 

Ullumikkut taallimanngorneruvoq 9. februar 2018 nal 0905. 

Erngiinannguaq apersueqqinneq niviarsiaqqamik P-mik 11-nik ukiulik ingerlatissavara Aasiaat 

politiivinut nalunaarutigineqarsimavoq pasitsaasimaneqartoq kinguaassiutitigut 

kannguttaatsuliorfiginnittoqarsimaneranik. 

 

Inimi immiussisarfimmi apersuineq malinnaaffigineqassaaq P-mut illersortimit X3-mit, familiecenter 

Qaammaavimmeersumit.  

 

Unnerluussisussaatitaasut sinnerlugit Aasianni politiinit X5 aamma illersuisumit Jørgen Svanemit 

Qaasuitsup Eqqartuussisoqarfia/Aasiaat matumattuttaaq aamma apersueqqinneq 

malinnaaffigineqassaaq.  

 

Illersuisoq Jørgen Svane aamma unnerluussisoq X5 periarfissaqarumaarput ilassutitut 

apeqquteqartarnissaminnut imaluunniit itiliissutinik apeqquteqartarnissaminut uanga aqqutigalunga. 

Maannakkut P apersoqqissavara. 

 

X2:  Ingeriarlutit, una qanillilaariarlugu uangasilaarama. Issialluarpit?   



P:  Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2: Qanoq ateqarpit? 

P: P 

X2: Naggatit? 

P: P 

X2: Qassinik ukioqarpit?  

P: 11 

X2:  P inimi maani eqqortumik oqaluttussaavugut. Nalunngiliuk salluneq qanoq 

isumaqartoq?  

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2: Qanoq isumaqarpa? 

P: Sallugutta allatut oqarsimassaagut oqaasererusunngisatsinnik oqaatigisassagut 

oqaatiginagit.  

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2: Taamaattumik apersorukkit eqqortumik oqalussaatit  

P: Akinngilaq 

X2:  Imaasinnaavoq ajortittutit aamma imaassinnaavoq ittuukulunnartunik 

apeqqutissaqartunga  

P: Sikisarluni isiminik angerpoq (nujarmiuni pinnguarivaa)  

X2: P1 apersoreernikuuakkit taamaattumik una apersueqqinneruvoq. Ajorinngikkukku 

aallartissaanga.  

P: Sikisarpoq isiminik angerluni  

X2:  Oqarnikuuvutit aatappit iliuuseqarfiginikuugaatit, kina aatagiviuk?  

P: U (03: 19) 

X2:  Qasseriarluni ilinnut taamaaliornikuuva?  

P: Tikikkamali (03:32) 

X2:  Qanga Akunnaamut tikippit? 

P: 2016 

X2: 2016-imi? 

P: Sikisarluni niaqquminik angerpoq 

X2:  Aasakkuuva imaluunniit ukiuuva?  

P:  Augu, Orto septemberillu akornanni 

X2: Oqarputit aatappit kannguttaatsuliorfigisimagaatit, kinguaassiuutikkut atoqatigalutit, 

itisilersinnaaviuk ilinnut qanoq iliortarnersoq?  

P: Ileqimisaartorluni naameerpoq oqarlunilu naamik  

X2: Oqarnikuuvutit tamanna inimi, igaffimmi aamma sinittarfimmi pisartoq.  

P: Sikisarluni isiminik angerpoq  

X2: Qanoq ilioqqaartarpa kannguttaatsuliorfiginiaraangamisit?  

P: Tamatigut anartarfiliaqqaartuaannaavippoq (04:52)  

X2: Suna? 

P: Tamatigut anartarfiliaqqaartuaannaavippoq 

X2: Kina? 

P: Aataa 

X2: Sooq perusuersarfiliaqqaartartoq?  

P: Tuini qaffappai 

X2: Perusuersartarfiliaraangat taava illit susarpit?  

P: Nuannerneq ajorpoq 



X2: Oqarnikuuvutit minnerpaamik 16-riarluni kannguttaatsuiorfiginikuugaatit, tamatigut 

siniffimmiusarpa?  

P: Ileqimisaartorluni naameerpoq 

X2: Sumimi aamma pisarpa? 

P: Inimi iggavimmilu (04:38) 

X2: Tassa tamanna pisarpoq inimi, igaffimmi aamma sinittarfimmi  

P: Sikisarluni angerpoq 

X2:  Oqarputit perusuersartarfiliaqqaartartoq, perusuersartarfimmiit uteraangami susarpa?  

P: Sofamut ingitikkuninga eqqannut ingissooq 

X2: Eqqarnut ingikkaangami taava susoqartarpa? 

P: Naluneq ajorpara attuuaniarsarigaanga (06:18) 

X2: Sukkut attualaartarpaatit? 

P: Uppatikkut (06:29) 

X2: Perusuersartarfimmiit anillakkaangami atisat suut atortarpai?  

P: Kamaasiat tujuuluaqqallu 

X2: Kamaasiat tujuuluaqqallu? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2:  Oqarputit saninnut ingittartoq sofamiikkaangavit, tassani arlaannik iliortarpa, 

oqarputit kinguaassiutikkut attualaartaraatit imaluunniit atisaajartarpa imaluunniit 

susarpa, oqaluttuarisinnaaviuk?  

P: Ileqimisaartorpoq niaqquminik naameerluni 

X2: Naamik oqarputit kinguaassiutikkut attualaartaraatit, atisappit qaavisigut?  

P: Ileqimisaartorpoq naameerluni 

X2:  Iluatigut? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2:   Qanoq? 

P: Assani pulatittaramigit (07:18)  

X2:  Sumut? 

P: Uffa attuuaqqunngittunga 

X2: Oqarfisarpiuk? 

P: Ileqimisaartorpoq   

X2: Oqarputit assani iluanut pulatittaraa, assani sumut pitillugu?  

P: Akinngilaq 

X2: Tujuuluaqqappit iluanut imaluunniit?  

P: Qarlimma (07:51)  

X2: Qarlinnut? 

P: Sikisarluni angerpoq 

X2: Assani pulatereeraangamiuk taava susarpa?  

P: Akinngilaq 

X2: Oqarputit akiuuttarlutit  

P: Akinngilaq 

X2: Qanoq akiuuttarpit? 

P:  (timiminik ussersorpoq) aalalluni, imaaliortarpunga peertinniarlugu  

X2: Tassa timit aalatittarpat? 

P: Sikisarpoq niaqquminik angerluni 

X2: Taava aalagaangavit susarpa? 

P: Ingerlaannartarpoq (08:43) 

X2: Qanoq ingerlaannartarpa? 



P:  Taamaaliorluni ingerlaannartarpoq  

X2:  "ingerlaannarluni" qanoq? 

P: Attualaarlunga (08:59)  

X2:  Atisappit qaavisigut attualaarlutit? 

P: Niaqquminik naameerpoq 

X2: Naamik, iluatigut? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2: Tamanna iluatsikkaangat susarpa? 

P: Qungujulasarpoq (09:20) 

X2:  Oqarputit, uterfigilaarutsigu sofamiinnerit, illit taannalu tassani issiavusi, illit 

peersinniarsarivat, oqarnittut saninni piniinnartarpa assani kinguaassiutinnut 

pulatereeraangamiuk aamma allamik iliuuseqartarpa?  

P:  Sikisarluni isiminik angerpoq  

X2:  Susarpa? 

P: (sivisuumik oqanngeriarluni) Tissassaqquniarsarisarpoq (10:28)  

X2: Atisani peertarpai? 

P: Sikisarluni isiminik angerpoq  

X2: Immaqaluunniit atisaajartittarpaatit imaluunnit susarpa?  

P: Atisaajartarpoq (10:43) 

X2: Atisani piiartarpai taavalu tissassaqqulluni imaluunniit?  

P: Suli atisaajannginnermini (10:52)  

X2: Taava susoqartarpa? 

P: Akinngilaq 

X2: Tigussavara (nujarmioq) naammassigutta tigoqqissavat  

P: Ileqimisaartoq naameerluni   

X2:   Naamik? 

P:  Niaqquminik angerpoq  

X2:  Oqarputit ilinnut tissassartinniartartoq, iluatittarpaa?  

P: Ileqimisaartorpoq naameerluni 

X2: Iluatsikkaangamiuk taava susarpa?  

P: Uteriittarpoq 

X2: Uteriikkaagami susarpa?  

P: Attuuaniaannaavillunga tissassaqquniarsaralunga (12:09) 

X2: Usua takuviuk? 

P: Ileqimisaartorluni naameerpoq 

X2: Naamik sooq? 

P: Uanga takorusunngilara 

X2: Qanormi iliortarpit takunngikkukku? 

P: Isigineq ajorpara 

X2: Assat tigusarpaa imaluunniit qanoq iliortarpa?  

P: Assanga tigusarpaa (12:41) 

X2: Iluatsikkaangamiuk taava susoqartarpa?  

P: (nujarmiuni pinnguaralugu) taava qungujuttarpoq 

X2:  Oqarputit assat tigugaa, ussuni tissassartillugu, ilaannikkut iluatsittarpa?  

P: Akinngilaq 

X2:  Usuni ilinnut tissassartereeraangamiuk taava susoqartarpa?  

P: Siniffimmukaqquniarsarisarpaanga (13:51) 

X2: taava siniffimmut pitikkaangamisit susarpa? 



P:  Atisaajarusunngittunga atisaajartarpaanga (14:05) 

X2: Atisaajareeraangamisit taava? 

P: (nujarmioq pinnguaraa) 

X2: Tigusinnaavara? 

P: Ileqimisaartorpoq naameerluni 

X2:  Tigoqqissavat naammassigutta 

P:  naameerluni ileqimisaartorpoq 

X2:  Taava unitsinniaruk? 

P: Akinngilaq 

X2: Oqarputit iluatsittoq atisatit peerlugit, siniffimmut pitippaatit, taava susoqarpa?  

P: Oqarusunngilanga 

X2: Atisani peerpai? 

P: Sikisarpoq angerluni 

X2:  Atisat peereermata, siniffimmi issiaannarpit?  

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2: Taava aataa saninnut ingippoq? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2: Taava ingippusi, taava susoqarpa?  

P: Akinngilaq 

X2: Aataa oqaaseqarpa? 

P: Ileqimisaartorpoq niaqquminik naameerluni 

X2:  Oqarputit 2016-imi aallartittoq taamaalioramisit.  

P: Akinngilaq 

X2: Isigilaannga 

P: Niaqquni sikitippaa 

X2: Siullerpaamik taamaaliormat anniarpit imaluunniit suit?  

P: Iluaalliorpunga (17:40) 

X2: Sukkut? 

P: Timikkut 

X2: Kinguaassiuutikkut aniasoqarpa?  

P: Aap (17:55) 

X2: Suna? 

P: Akinngilaq 

X2:  Imaluunniit itikkut aniasoqarpa?  

P:  Niaqquminik ileqimisaartorluni naameerpoq 

X2: Kinguaassiutikkut aniasoqarpa? 

P: Niaqquminik sikisarluni angerpoq 

X2: Suna? 

P: Qaqortoq (18:34) 

X2: Suna? 

P: Qaqortoq 

X2: Qaqortoq? 

P: Niaqquminik sikisarpoq angerluni  

X2: Igaffimmiikkaangassi susarpa?  

P: Imerniartunga tununniittarami 

X2: Issiallusi? 

P: Niaqquminik ileqimisaartorpoq naameerluni 

X2: Imaluunniit nikorfallusi? 



P: Niaqquminik sikisarpoq angerluni 

X2: Imerniartutit tununniikkaangami taava susarpa?  

P: Attorniarsarisarpaanga (19:17) 

X2:  Sukkut? 

P: Uppatikkut (19:22) 

X2: Attualaarniarsaralutit iluatsikkaangat taava susarpa?  

P: Aatsaat iluatsikkaangat unittarpoq (19.36) 

X2: Qanoq iluatsittarpa? 

P:  Ingerlaannarluni 

X2: Igaffimmi nikorfasutit imerniarlutit tununninngaaniit kinguaassiutikkut attulaarlutit, 

taamatut?  

P: Angerluni sikisarpoq 

X2: Attualaareeraangamisit taava susarpa?  

P: Pappatsinniarsarisarpaanga (20:15) 

X2: Iluatsillugu? 

P: Ilaannikkut 

X2:  Iluatsikkaangamiuk pappatsillutit taava susarpa?  

P:  Akinngilaq 

X2: Atisaqarpit? 

P: Angerluni sikisarpoq 

X2: Aamma aataa atisaqarpa? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2: Oqarputit pappatsillutit iluatittaraa, atisatit peertarpai?  

P: Ileqimisaartorpoq naameerluni  

X2:  Iluatsikkaangat aataa susarpa?  

P: Susoqarsimanngitsuusaartittarpaa 

X2: Siumut peqitippaatit, illit atisatit atuinnarlugit?  

P: Angerluni sikisarpoq 

X2: Qarlitit kivilertarpai? 

P: Angerluni sikisarpoq 

X2: Qarlitit kivilerpai, tamaasa imaluunniit?  

P: Tamaasa (22:00) 

X2: Aamma aataa atisaajarpa? 

P: Sikisarpoq isiminik angerluni 

X2: Ammut peqeqqatiinnavippaatit?  

P: Aap 

X2:  Peqitsereeramisit atisaajareerlutillu taava susoqarpa?  

P:  Oqaatiginianngilara 

X2: Oqarusunngilatit? 

P: Niaqquminik ileqimisaartorpoq naameerluni 

X2: Anniartittarpaatit? 

P: Sikisarpoq angerluni  

X2: Sukkut? 

P: Akinngilaq 

X2: Ugguuna timikkut imaluunniit tunukkut?  

P: Niaqquminik ileqimisaartorpoq naameerluni 

X2: Tikkuarsinnaaviuk sukkut annersinneraatit?  

P: Niaqquminik ileqimisaartorpoq naameerluni 



X2:  Oqarputit ammut peqeqqatillutit atisaajaraatit namminerlu atisani peerlugit, aamma 

oqarputit annersikkaatit, ugguuna annersippaatit? (kinguaassiutai) 

P: Sikisarpoq angerluni (23:29) 

X2:  Sivisuumik anniartittarpaatit?  

P:  Niaqquminik sikisarpoq angerluni 

X2: Nikorfavisi imaluunniit susoqarpa?  

P: Nikorfaannartarpugut (23:47)  

X2: Nikorfavusi? 

P: Akinngilaq 

X2: Malugisaqartarpit annersikkaangatit, sukkut annersittarpaatit?  

P: Akinngilaq 

X2: Uttukkut? 

P: Angerluni sikisarpoq 

X2: Imaluunniit itikkut? 

P: Akinngilaq 

X2: Oqarputit sivisusoq  

P:  Akinngilaq 

X2: Taamaalioraangami atugaqartarpa?  

P:  Naameerluni ileqimisaartorpoq 

X2: Usuup puuanik atorpa?  

P: Naameerluni ileqimisaartorpoq 

X2: Malugisarpiuk taamaalioraangami usuanit aniasoqartarnersoq?  

P: Angerluni sikisarpoq 

X2: Suna anillattarpa? 

P: Naluara 

X2: Naluiuk? 

P: Angerluni sikisarpoq 

X2: Qanoq malugisarpiuk anillattoqartarnera?  

P: Akinngilaq 

X2: Malugisarpiuk? 

P:   Angerluni sikisarpoq 

X2: Qanoq? 

P: Oqarusunngilanga 

X2: Oqaatiginianngiliuk? 

P: Naameerluni ileqimisaartorpoq 

X2: Oqarputit timit aalatillugu akiuuttarlutit, aamma allatut akiuuttarpit?  

P: Naameerluni ilequmisaartorpoq 

X2: Siorasaartittarpit? 

P: Naameerluni ileqimisaartorpoq 

X2: Iluatsinngikkaangami oqaaseqartarpa qanoq iliorniarlutit?  

P: Iluatsinnissaata tungaanut taamaasiornisarsiarpoq (26:57) 

X2:  Tamatigungajak iluatsittarpa?  

P:  Angerluni sikisarpoq 

X2: Oqaaseqartarpa oqaqqusinani?  

P: Angerluni sikisarpoq 

X2: Qanoq?  

P: Taamaasiortissimasunga 

X2: Qanoq siorasaarisarpa?  



P: Sioorasaarneq ajorpaanga 

X2:  Nilliasarpit imaluunniit ikiortissarsiortarpit?  

P:  Ileqimisaartorluni naameerpoq 

X2: Sooq? 

P: Taamaallaat oqartarpunga sutissimanerlunga 

X2: Kimut? 

P:   I1-mut 

X2: I1? 

P: Angerluni sikisarpoq 

X2: Taamaalioraangat illumi allanik inoqartarpa?  

P: Ileqimisaartorpoq naameerluni 

X2: Marluinnaavisi? 

P: Angerluni sikisarpoq 

X2:  oqarputit I1 oqaluttuussimallugu, sumi I1 oqaluttuukkakku?  

P: (aatsaarpoq) Ataareeraangatta sungiusartaratta 

X2: Taava? 

P:  Ilaanni ingiaqatigiittaratta oqaluttuartarama sutissimanerlunga.  

X2:  Qanoq oqaluttuuttarakku?  

P: Attuuatissimallunga (29:20) 

X2:  Aamma oqaluuttuunikuuviuk allatut pineqarnikuullutik, taamaallaat 

attualaarneqarninnik oqaluttuuttarpiuk?  

P: Aallaqqaammut X6-mut oqarnikuugaluarpunga 

P: Oqaaseqanngilaq 

X2: Oqarputit I1-mut oqaluttuarsimallutit qanoq pineqarsimaninnik, tamatuma saniatigut 

I1 oqaluttuunnikuuviuk qanoq pineqartarlutit?  

P: Sikisarpoq angerluni 

X2:   Qanoq? 

P:  Suna? 

X2: Allamik I1-mut oqarnikuuvit kannguttaatsuliorfigineqarnippit saniatigut?  

P: Akinngilaq 

X2: Allanik oqaluttuarpit? 

P:  Sikisarluni angerpoq 

X2: Qanoq? 

P: Tujormisittaraminga milloorlungalu annersartaraminga (3055) 

X2: Sukkut? 

P: Timikkut 

X2: Sooq taamaaliortarpa? 

P: Naluara 

X2: Taamaaliortarpa iluatsikkaangami imaluunniit iluatsinngikkaangami?  

P: Tamaasa 

X2: Tamaasa? 

P: Akinngilaq 

X2: Allat assinganik pinikuuvaatsit?  

P: Ileqimisaartorluni naameerpoq 

X2: Taamaalioraangami imersimasarpa? 

P: Ileqimisaartorluni naameerpoq 

X2:  Imertarpa? 

P:  Ileqimisaartorluni naameerpoq 



X2: Imerneq ajorpa? 

P: Imertarunnaareerluni aatsaat aallartippoq 

X2: Arlaannik timimigut ilisarnaateqarpa, assersuutigalugu qileqqumik imaluunniit?  

P: Amerluppoq 

X2: Timaa tamarmi? 

P:   Sikisarpoq isiminik angerluni sukkut tamaana assigiinngitsutigut 

X2:  Sumi sinittarpit? 

P: Immikkut sinittarfeqaraluarama akkaajaqqakkukka tikimmata aanakkuma sinittarfiani.  

X2: Pingasuullusi sineqatigiittarpisi? 

P: Immikut siniffeqarpunga 

X2: Nammineq siniffeqarputit? 

P: Uanga madrassimiitarpunga 

X2: Aanakkutit sineqatigisarpigit? 

P:  Ileqimisaartorluni naameerpoq, Taamaallaat unnuiniaraangatta ilaqutatsinni, aatanga 

tutinneq ajorpara, aananga kisimi.  

X2:  Sooq aatat sineqatigineq ajorpiuk?  

P:  Nuannarinnginnakku 

X2: Akunnaamut nuunngikkallaravit sumi najugaqaraluarpit?  

P: Aanaqqiikkunni   

X2: Sumi?  

P: Akunnikasimmi 

X2: Maani Aasianni? 

P: Sikisarluni isiminik angerpoq 

X2:  Allat aperilaariarlugit, imerusukkuvit utaqqiisaa imersinnaavutit. X2p ini qimappaa 

nal 34:00 

 

X2:  Kinaana I1? 

P: Akinngilaq 

X2:  Atuarfimmi ikinngutit?  

P:  Ileqimisaartorpoq naameerluni X7-p atuaqatima anaanaa 

X2: Inersimasuuva? 

P: Sikisarpoq angerluni 

X2: Sumi sulisarpa? 

P: Illu sullivimmi sulisarpoq 

X2: Kinaana X6? 

P: aatama qatanngutaa nakorsaq 

X2:  Apereqqilaassavakkit, sooq 16-riarluni? Soormi 16-riarluni taamaaliorsimasoq?  

P: Piniinnarami  

X2: Piniinnarami? 

P: Sikisarluni angerpoq 

X2: Nammineq allattornikuugakkit? 

P: Ileqimisaartorluni naameerpoq 

X2: Kisitsigavit? 

P: Ilai (38:00) 

X2:  Qanoq kisitsisaravit? 

P:  Suna? 

X2: Qanoq kisitsisaravit? 

P: Ullui takusarakkit (38:26) 



X2: Sumi? 

P: Ullorsiutini 

X2: Ullorsiutinut allattuigavit? 

P: Suna? 

X2: Ullorsiutinut allattuigavit?  

P: Allariarlugu taava pappilissamut taamaasioqqikkaangat allattarnikuuakka 

(38:44) 

X2: Naak taakku allattornikuusatit? 

P: Immaqa ikuallaavimmi (38:59) 

X2:  Iginneqaramik? 

P: Sikisarpoq angerluni 

X2: Oqarputit ilaanni iluatsitsisartoq, sooq ilaannikkut iluatsitsineq ajorpa?  

P: Uteriittarami  

X2:  Qanoq iluatitsineq ajorpa? 

P: Pinaattarama 

X2: Ualikkut tamanna pisarpa? 

P:  Sikisarluni angerpoq Aamma ualikkut unnukkullu (39:52) 

X2: Siusinnerusukkut kannguttaatsuliornikuuva?  

P: Suna? 

X2: Kannguttaatsuliornikuuva oqaaseq paasiviuk?  

P: Sikisarluni angerpoq 

X2: Qanoq? 

P:  Siniffimmukartikkamiga uffa taamaasioqqunngittunga taamaasioraminga 

atisaajarluni (40:17) Allartersinnaavara. 

X2: Suna? 

P: Allartissinnaavara. 

X2: una tigussaviuk (serviet)  

P: Sikisarpoq angerluni 

X2: Suna siniffik, illit siniffiit?  

P: Ileqimisaartorpoq naameerluni, Siniffiginikuusara massakkut akkaajaqqama 

siniffia aanakkummalu siniffigisartagaat (41:05) 

X2: Qaliani? 

P: Sikisarpoq angerluni 

X2: Qalianukarfigisarpaatit imaluunniit? 

P:  Siulliutittarpaanga (41:26) 

X2:  Siulliutittarpaatit? 

P: Sikisarluni angerpoq 

X2: Sinittarfimmut iseraangassi taava susoqartarpa?  

P: Atisaajartarpoq (41:41) 

X2: Aamma illit nammineq atisaajartarpit?  

P: Ileqimisaartorpoq naameerluni 

X2: Atisatit peertarpai? 

P: Sikisarpoq angerluni 

X2: Atisaajareerangamisit susarpa?  

P: Innartinniarsarisarpaanga (41:56) 

X2: Qanoq paasisariaava innartinniarsarisaraatit?  

P: Innartinniarsarisarpaanga 

X2: Iluatsikkaangamiuk siniffimmut innartillugit taava susoqartarpa?  



P: Qaannut pisarpoq (42:18) 

X2: Qaannut innareeraangami taava susoqartarpa?  

P: Oqaatiginianngilara  

X2: Tassaniiginnartarpa?  

P: Qularnartumik akivoq 

X2: Imaluunniit susarpa? 

P: Aalasarpoq (42:38) 

X2: Qaanniitilluni aalasarpa? 

P: Sikisarluni angerpoq 

X2: Annersittarpaatit? 

P: Sikisarluni angerpoq 

X2: Sukkut? 

P: Uppatikkut (42:49) 

X2: Assamminik?  

P: Ileqimisaartorpoq naameerluni 

X2: Sumik?  

P: Oqaatiginianngilara  

X2: Atortoqartarpa  

P: Ileqimisaartorpoq naameerluni 

X2: Allat aperilaariarlugit 

  

X2 ini qimappaa nal 43: 15 

 

X2: Naggammik apeqqutissaqarput. 

P: Suna? 

X2:  Apeqqutaat kingulleq, oqarputit immaqa ikuallaavimmiittut, 

oqaluttuarinerusinnaaviuk?  

P: Atuakkama akornanniitittarakku immaqa ikuallatseriissapput 

X2: Maanga aallaravit atuagaasiviit nassarnikuuviuk?  

P: Ileqimisaartorpoq naameerluni Atuakkakka eqqaramikkit 

X2: Kia? 

P: Aatakkumma 

X2: Sooq? 

P: initoqutaatiinnarneraramikkit 

 X2: Qanga igikkamikkit? 

P: aallalerama ingerlaannaq ingippaat. Ulloq taanna anartarfilerillunilu eqqaavilerivoq.  

X2: Qanoq paasigakku igissimagaat?  

P: Iginniaramikkit 

X2: Maanga tikikkavit atuagaasiviit nassanngilat?  

P: Aanama nammattangaaraa atorakku 

X2: Atagaasiviit qanoq qalipaateqarpa? 

P: Aappaluttoq (46:07) 

X2: Pooqattaq imaluunniit  

P:  Nammattagaq  

X2:  Aappaluttoq allanik ilisarnaateqarpa?  

P:  Tungujortumik allannertaqarpoq  

X2: Qannoq allanneqarluni? 

P: Eqqaamanngilara  



X2:  Oqaluttuallaqqeqaatit. Nalunaaqutaq 045-unngorpoq apersuineq naammassivoq.” 
 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq E-1-3: Pinerlineqartumik P-mik inummik misissuineq  

”Pineqartoq.: P-mik misissuineq, cpr.nr. […]2006-[…] 

 
Ullumikkut politiit kissaateqarnerisigut napparsimasoq qulaani taaneqartoq ilusiorneqarluni 

misissorneqarpoq. Misissuineq ingerlanneqarpoq Sinitsitsinikkut. Sinitsitsineq isumagineqarpoq 

peqqissaasumit sinitsitsisartumit X8-imit, misissuinermi najuuppoq peqqissaasoq X9. Misissuineq 

ingerlanneqarpoq Aasiaat napparsimmavianni. 

 

Nassaarineqarput: 

Uppatimi talerperliup ilutaani aappillerneq 0,5 x 1,5 cm-iusoq. Kinguaassiutaatigut misissuinermi 

takuneqarsinnaavoq kinguaassiutimi qaavisigut nalinginnaasumik ineriartornera tinginikkiartorluni. 

Utsuit paavisa amersaasata eqqaa pissusissamisuunngitsumik aappilleqqavoq, utsuisa paava 

ammarpasilaarluni. Utsuit paavisa ameraasaata iluatungaani qaqortumik qinersinit 

seerisoqalaarsimalluni. Niviarsiap atoqateqarsimanngitsup ameraasaanik soqanngilaq. Utsuisa paava 

inussat marlut atorlugit pulaffigineqarsinnaavoq. Utsuini qaqortumik qinersinit 

seerisoqalaarsimalluni, kisianni annertoorsuunngitsumik. 

Aamma taamatut itiata ammarngata nalaata eqqaa pissusissamisuunngitsumik aappilleqqavoq. 

Itermigut aanaartarpoq annikitsuaqqanik, itiata ammarnga naatsorsuutigisamit annerusumik 

nerutunerulluni, nalinginnaasumik nukiisa matusarneri nukillaanganerullutik. 

Ajornaquteqanngitsumik inuak pulatinneqarsinnaalluuni. 

 

Nassaarineqartut uanga naliliinera malillugu utsummigut aamma itimigut pulaffigineqarsimavoq. 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

 

[…] 

Ledende regionslæge 

Regionssygehuset 

Aasiaat” 
 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq E-1-6: Retspatologisk Afdelingimit inuttut misissuineq pineqarluni 

pinerlineqartoq P: 

”05.01 Inummik misissuineq 

Atia: P 

Cpr.nr: […]2006-[…] misissuinerup ullua: 05-04-2018 nal. 11:00 

 

Kalaallit Nunaata Politiivisa noqqaassuteqarnerisigut instituttimit ataani atsiortunga nakorsaq I2 

ulloq 05-04-2018 nal. 11 misissorpara 

 

P, cpr. nr. […]2006-[…] 

 

Misissuineq sioqqullugu pigineqarpoq politiit nalunaarusiaat, tassani ersersinneqarpoq 

misissorneqartoq piffissami sivisuumi pinngitsaaliilluni inerluni arneriffigitittarsimagunartoq 

politiilu kissaatigivaat tamatumunnga takussutissamik misissorneqassasoq. 



Politiit nalunaarusiaannit ersersinneqarpoq, misissorneqartoq aanakkumini paarineqarluni 

inissinneqarsimasoq, misissorneqartup angutaata Kalaallit Nunaanni Aasianni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmi pillaammik atuinerani. Angutaa ullormi 12.01-2018 

politiinut saaffiginnissuteqarsimavoq oqaatigalugulu misissorneqartoq aanakkuminiit 

pinngitsaaliissummik peersinneqassasoq, pasinartoqarmat aatassaata misissorneqartoq 

kanngutaatsuliorfigisimagaa. 

Misissorneqartoq ullormi 17.01.2018 Aasianni Familiecenterimi videokkut apersorneqarsimavoq 

tassanngalu ersersinneqarluni misissorneqartoq piffissami 2016-ip ukiaaniit 11.01.2018-ip tungaanut 

atisami qaavisigut iluisigullu attualaarneqartarsimasoq, 20-nik amerlanerusunik 

pinngitsaaleriarneqartarsimalluni, aammalu 16-inik amerlanerusunik pinngitsaaliilluni inerluni 

arneriffigineqartarsimasoq kiisalu arlaleriarluni nakuuserfigineqarnissamik 

siorasaarneqartarsimalluni aamma aneqqusaasarsimanani aatassaminik. Aataassaata 

misissorneqartoq akilertarsimagunarlugu mamakujuttunik aningaasanillu. 

Kannguttaatsuliorfiginninnerit aallartissimapput aanaava unnukkut sulisarmat. Politiit 

nalunaarusiaannittaaq aamma ersersinneqarluni misissorneqartoq ulloq 18.01.2018 Aasiaat 

napparsimmavianni sinitsillugu misissorneqarsimasoq. Kinguaassiutaatigut misissuinermi 

takuneqarsinnaavoq kinguaassiutimi qaavisigut nalinginnaasumik ineriartornera tinginikkiartorluni. 

Utsuit paavisa amersaasa eqqaa pissusissamisuunngitsumik aappilleqqavoq, utsuisa paava 

ammarpasilaarluni. Utsuit paavisa ameraasaata iluatungaani qaqortumik qinersinit 

seerisoqalaarsimalluni. Niviarsiap atoqateqarsimanngitsup ameraasaanik soqanngilaq. Utsuisa paava 

inussat marlut atorlugit pulaffigineqarsinnaavoq. Utsuini qaqortumik qinersinit 

seerisoqalaarsimalluni, kisianni annertoorsuunngitsumik. 

Aamma taamatut itiata ammarngata nalaata eqqaa pissusissamisuunngitsumik aappilleqqavoq. 

Itermigut aanaartarpoq annikitsuaqqanik, itiata ammarnga naatsorsuutigisamit annernerusumik 

allisimalluni, nalinginnaasumik nukiisa matusarneri nukillaanganerullutik. Ajornaquteqanngitsumik 

inuak pulatinneqarsinnaalluuni. 

Nakorsap naliliinera malillugu utsummigut aamma itimigut pulaffigineqarsimavoq. 

 

Taamatullu aamma ersersinneqarpoq misissorneqartoq nappaatinut misissorneqarsimasoq: Syfilis, 

klamydia, HIV, tingulluummut type B aamma gonorré, tamarmik takutitsipput nappaatiginngikkai.  

 

Kalaallit Nunaanni Peqqinnisaqarfiup journalinik paasissutissanik nassitsineratigut ersersinneqarpoq 

misissorneqartoq siusinnerusukkut isimigut- aamma siutimigut aseruuttoornikuusimasoq kiisalu 

meeqqap aniornerinik. Misissorneqartoq arnaminit paaqqutarineqarsinnaasimangippasippoq, 

taamaattumillu ilaqutariit ikorfartuisulerneqarsimallutik. 

 

Misissorneqartoq ilaqutariinnut inissinneqarsimalluni Aasianni najugaqarsimavoq, 

pinerlussimanermi nakorsat paasiniaasartut misissuinnginneranni misissorneqartoq arnarsiani aamma 

nakkutiginnittuni X10 ilagalugit Danmarkiliarsimapput.  

 

Misissuineq ingerlanneqarpoq Rigshospitalep Børnemodtagelsiani misissuinermi najuupput meeqqat 

nakorsaat X11, peqqissaasoq X12, misissorneqartup arnarsiaa X10 kiisalu oqalutsit kalaallit marlut: 

X13 aamma X14. 

 

Misissorneqartoq aamma taassuma nakkutiginnittua misissuineq sioqqullugu ilisimatinneqarput 

misissuinissap siornertaanik aammalu nakorsat nipangersimasussaatitaanerannik malittarisassat 

atuutinnginnerannik, misissuinermilu assiliisoqarsinnaaneranik. Tamanna akuersaarneqarpoq. 



Misissorneqartup taasumalu nakkutiginnittuata oqaatigivaat misissorneqartoq peqqissuusoq 

aammalu sapigaqartuunani. Aalajangersimasumik nakorsaq aqqutigalugu nakorsaatitortuunngilaq. 

Misissorneqartup ajornartorsiutigisimavaa iluameersumik kigutigissarnissani taamaattumillu 

immikkut ittumik kigutit nakorsaannik misissorneqartarluni. 

 

Misissorneqartoq toqqaannaq aperineqarluni oqaatigivaa 6. klassemi atuartuulluni atuarfimmilu 

kammalaatini nuannarivai, kisiannili atuarfimmi malinnajuminaatsitsilluni eqqarsaatit 

eqqarsaasersuutillu pissutigalugit. Arnarsiaata oqaatigivaa misissorneqartoq unnukkut 

innartinniaruminaatsuusoq, kisiannili misissorneqartoq innaraangami ingerlaannangajak 

sinilertarpoq. Ilaannikuinnaq unnuami itertarpoq ilaannikkullu niaqorlunnini ajornartorsiutigisarlugu, 

kisianni amerlanerpaatigut tamanna qasuneranik pissuteqartarluni.  

 

Meeqqat nakorsaata X11-p noqqaassuteqarneratigut arnassaa ullorsiutinut allattuisinneqarnikuuvoq 

misissorneqartup ullup ingerlanerani qanoq akulikitsugisumik quisarnera aamma anartarnera pillugit. 

Tassanngalu ersersinneqarpoq misissorneqartoq aalajangersimasumik ullormut ataaseq- 

marloriarluni anartartoq aamma aalajangersimasumik tallimat missaanni quisartoq. Misissorneqartup 

oqaatigivaa ilaannikkut quigaangami qasilisitsisarluni, kisiannili quussami anassamilu 

nunusinnaaneri ajornartorsiutiginagit. Misissorneqartoq suli aaqartalersimanngilaq. 

 

Misissuinerup takutippaa: 

Oqaatigineqartut naapertorlugit niviarsiaqqap 11-nik ukiullip isikkua ukiuminut naleqqiullugu 

inersimarsinnerulaarpoq. Misissorneqartoq 150,5 cm-itut angitigivoq 50,2 kg-tut oqimaatsigaluni. 

Toqqarluni isigisinnaavoq, kisiannili aamma ilaannikkut takusassarsiortutut isai uniffeqartaratik. 

Misissorneqartoq alapernaappasissuuvoq, ittuulaarluni aamma annilaangarpasilluni kisianni ukiuinut 

naleqquttumik. Misissorneqarnerminut piumassuseqarluni peqataavoq. 

 

Isaasa ameraasai aammik sitserneqanngillat, taamatullu uisorissaataasa amia, kiinaata amia, siutaasa 

tunuatigut amia aamma qarngani ameraasaa. 

Sigguit qillutaat ajoquserneqanngilaq. 

 

Nakuuserfigineqarsimaneranit takussutissat takutippaat: 

 

1. Aqajaani qalasiata eqqaani titarnertut ittoq aappillerneq, ilaatigut qalippernikumik 

amiialaterneq, uuttortarneqarpoq 2,2 x 0,1 cm-itut. 

   

      2.   Putuguani, kukiata ataani aammik sitserneq, uuttortarneqarluni1 x 0,4 cm-itut. 

       

3. Uppataata saamerliup qeqqani appilalluni kajuaarluni ilaatigut qalipperneq, amiialaterneq 

mamilersoq uuttorneqarluni 0,8 x 0,5 cm-itut. 

 

4. Kanaavani saamerlermi aapillerneq kajuaartoq ilaatigut qalipperneq, amiialaterneq 

mamilersoq uuttorneqarluni 0,7 x 0,4 cm-itut. 

  

 

Misissorneqartup eqqaamanngilaa aqqunarnerit qanoq ilillutik pinngorsimanersut.  

 

Nappaateqarneranik takutissaqanngilaq. 

 



Immikkut ilisarnaatai uppataata talerperliup saneraani milak aappilasoq kiisalu singernerani qileqqut 

mikisunnguit kajuaartut. 

 

Takuneqarsinnaavoq ivianginikkiartulersoq aamma tinginikkiartulersoq Tanners stadium 3-mut 

naapertuuttumik. 

 

Uppataasa ilutaani, imeqqutaani imaluunniit kinguaasiutaasa silataasigut aqqunarneqanngilaq. Utsuit 

paavisa amersaat nal 11-ip missaatigut anillangasoqarpoq ameraasaani. Itiata ammarnga 

aqqunarneqanngilaq, matusarneranut nukii nalinngaasuullutik. Misissuineq pitillugu arlaleriarluni 

nillaavoq. Itiata ammarngata eqqaani anartarasaalaarluni. 

 

Ilummut qinngutit atorlugit misissuinermi utsuisa paavani ameraasaqarpoq ukiuinut naleqquttumik 

aammalu takuneqarsinnaalluni assiaqut peqissimalluni hormonimik sunnertinnissaminut 

aallarnisartoq. Sinaa ajoquteqanngilaq. Utsuit paavisa ameraasaata silataani ameraasaa 

aappillerneqarpoq, nalunaaqutaq malikkutsigu nal. 4-5-ip missaani aamma 7-8-p missaani. 

Misissorneqartup vatpindemik annikitsunnguamik attorneqarnermini anniarivaa, pingaartumik nal. 

7-8-p nalaaniittoq. Nal. 8-p nalaani ameraasaani qooqqersimaneqarpoq ameraasaa malillugu ammut 

2/3-imik. Qooqqersimanera utsuisa iigaanuunngilaq. Kimillanneqanngilaq qilerunissimananilu.  

Utsuisigut ameraasaa ersippoq ajoquserneqarpasigani. Tamatuma saniatigut nappaammik 

takusassaqanngilaq.  

Misissuinerup ingerlannerani qaapiartunik ameraasamigut sipineqalaarpoq utsuit paavisa 

amersaaraata tunumut naapiffianni, commisura posterior-imik taaneqartartoq kiisalu illuttut utsuisa 

paavisa ameraasaatigut illittut. 

 

 

INERNILIINEQ: 

Misissuinermi ulloq 05-04-2018 nal. 11:00 P-mik, cpr. nr. […]2006-[…], 

oqaatigineqartut naapertorlugit niviarsiaqqap 11-nik ukiullip isikkua ukiuminut naleqqiullugu 

inersimarsinnerulaarpoq. Toqqarluni isigisinnaavoq, kisiannili aamma ilaannikkut takusassarsiortutut 

isai uniffeqartaratik. Misissorneqartoq alapernaappasissuuvoq, ittuulaarluni aamma 

annilaangarpasilluni kisianni ukiuinut naleqquttumik. Misissorneqarnerminut piumassuseqarluni 

peqataavoq. 

 

Isaasa ameraasai aammik sitserneqanngillat, taamatullu uisorissaataasa amia, kiinaata amia, siutaasa 

tunuatigut amia aamma qarngani ameraasaa. 

Sigguit qillutaat ajoquserneqanngilaq. 

 

Takuneqarsinnaavoq ivianginikkiartulersoq aamma tinginikkiartulersoq Tanners stadium 3-mut 

naapertuuttumik. 

 

 

Nakuuserfigineqarsimaneranit takussutissat takutippaat, Aqajaani qalasiata eqqaani titarnertut ittoq 

aappillerneq, ilaatigut qalippernikumik amiialaterneq (1) Putuguani, kukiata ataani aammik sitserneq 

(2). Aqqunarneri nutarpasipput, ullualunniit sapaatip akunneranik ataatsimik nutaangitsigalutik 

manngertuminermit pinngortut. Aqqunarneq 1 pilersimasinnaavoq kukimmik kuminnerani. 

Aqqunarneq 2 pissusissamisuunngilaq.    

 



Nakuuserfigitissimanermut takussutissani allani takuneqarsinnaapput amiialaternerit niuani 

saamerlermi (3,4) Aqqunarnerit nutaajunngillat, manngertoraminermeersuullutik 

pissusissamisooratilli.  

 

Uppataasa ilutaanni imeqqutamigut imaluunniit kinguaassiutimi silataatigut aqqunarneqanngilaq. 

Utsuit paavisa amersaaraatigut assigalugu nal 11, anillangasoq ameraasaani, taanna 

inunnguuserisimasinnaallugu.   

 

Itiata ammarngani aqqunarnernik takussutissaqanngilaq, nukiit matusaatai nalinginnaapput. Itermi 

ammarnganik misissorneqarnermi arlaleriarluni nilliasarpoq. Immannguaq itia ammarngata eqqaa 

anartarasaalaarluni.  

 

Ilummut qinngutit atorlugit misissuinermi utsuisa paavani ameraasaqarpoq ukiuinut naleqquttumik 

aammalu takuneqarsinnaalluni assiaqut peqissimalluni hormonimik sunnertinnissaminut 

aallarnisartoq. Sinaa ajoquteqanngilaq. Utsuit paavisa ameraasaata silataani ameraasaa 

aappillerneqarpoq, nalunaaqutaq malikkutsigu nal. 4-5-ip missaani aamma 7-8-p missaani. 

Misissorneqartup vatpindemik annikitsunnguamik attorneqarnermini anniarivaa, pingaartumik nal. 

7-8-p nalaaniittoq. Nal. 8-p nalaani ameraasaani qooqqersimaneqarpoq ameraasaa malillugu ammut 

2/3-imik. Qooqqersimanera utsuisa iigaanuunngilaq. Kimillanneqanngilaq qilerunissimananilu.  

Utsuisigut ameraasaa ersippoq ajoquserneqarpasigani. Tamatuma saniatigut nappaammik 

takusassaqanngilaq.  

 

Misissuinerup ingerlannerani qaapiartunik ameraasamigut sipineqalaarpoq utsuit paavisa 

amersaaraata tunumut naapiffianni, commisura posterior-imik taaneqartartoq kiisalu illuttut utsuit 

paavisa ameraasaatigut illittut. 

 

Taamaalillutik ullormi 18.01.2018-mi Aasiaat napparsimmavianni misissuinermi allannguutit 

oqaatigineqartut nassaareqqineqarsinnaanngillat. 

 

Oqaatigineqassaaq utsuit paavisa ameraasaanni aqqunarneqannginnerata allanngortinngimmagu, 

utsuisigut pinngitsaaliilluni inerluni arnerinerup imaluunniit allatut ataasiarluni arlaleriarluniluunniit 

pulaffigitissamanera. Ilanngullugu oqaatigineqassaaq itiata ameraasaatigut aqqunarneqannginnerata 

allanngortinngimmagu itimigut atoqatigineqarsimanera imaluunniitt allatut pulaffigineqarsimanera 

ataasiarluni imaluunniit arlaleriarluni. 

 

Misissuinermut ilanngunneqarpoq DVD-kut immiussaq qinnguartaanermi immiunneqartoq. 

 

Misissuinermut ilanngunneqarpoq misissugassanik tigusineq syfilis, klamydia, HIV, tingulluummut 

type B aamma gonorré, nappaateqarfiginngilai. 

 

Tamatuma kingornatigut misissorneqartoq misissoqqinneqarpoq piumassuserinngisaminik 

quisoortarnersoq anartoortarnersorlu. Oqarasuaatikkut meeqqat nakorsaannit X11-mit ulloq 

20.04.2018 oqaatigineqarpoq misissuinerup takutissimagaa quisoorneq- aamma anartoorneq ajortoq. 

Meeqqat nakorsaata kingusinnerusukkut nassiunniarpai nerisanut aamma perusuersartarnermi ileqqut 

pitsaasut pillugit ilitsersuutit. 

  

 

I2    […] 



Afdelingslæge   Overlæge, ph.d.” 

 
 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq E-2:    Inummik isissuineq, unnerluutigineqartoq U 

”Pineqartoq.: U-mik misissuineq cpr.nr. […]1964-[…] 

 

Misissuineq ingerlanneqarpoq Aasiaat napparsimmavianni ullormi 19.1.18 nal. 10.00. 

Misissuinissamut napparsimasoq ingerlaqatigineqarpoq reservepolitibetjent […], pineqartup 

kinaassusia uppernarsarpaa.  

 

U siusinnerusukkulli naluneqanngilaq anigorsinnaanngisaminik eksemeqartoq. 

 

Misissuinermi angut pitsaasumik peqqissuseqarpoq. Inuussuteqarnikkut pissutsinut atatillugu 

akunnattoq ataassimavaa, oqimaassusia 50 kg angissusia 163 cm. Nalinginnaasumik 

sunnertissimarpasigani tarnigissaarluni takorruuinani. 

Kiinaata misissornera: Annikitsumik qaamigut anigorsinnaanngisaminik eksemernera 

takuneqarsinnaalluni.  

Qungusia unii: Uniini illuttut qinersii allilaarnikuupput.  

Puuaasa uummataatalu naalaartarneri: Pissusissamisoorput. Naavisa misissornerini 

saluttuararsuuvoq, naamigut aqilluni anniarisaqarani, imaqaratik. 

Kinguaassiutit qaavisigut misissuineq: Nalinnginnaasuuvoq.  

Amia: Takuneqarsinnaavoq anigorneqarsinnaanngitsumik annikitsumik eksemeqartoq tallimigut 

nissumigut tunumigullu kamillassimalluni qitsuarneqarluni.  

Muliata talerperliup ataani allamik muleeraqarpoq.  

Aavata naqitsinera 140/90 aamma tillernera: 80. 

DNA-mik misissuinissamut aaverneqarpoq kiisalu kinguaassiutitigut nappaatinut misissugassamik 

tigusiffineqarluni, HIV ilanngullugu. Quisinneqarpoq misissugassmik klamydiamut aamma gonorré-

mut misissugassanik. Usuanit peersiffigineqarpoq bakteriaqarneranut misissugassamik. 

 

 

Inussiarnersumik inuulluaqqusillunga 

 

[…]  

Ledende regionslæge 

Regionssygehuset 

Aasiaat” 
 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq E-3-1: Qaasuitsup Politiivinit noqqaassut 25. januar 2018-meersoq 

ilitsersuutaasumik nakorsaanerup allagarsiinissaanut, tassani ersersinneqarluni Ilulissani 

napparsimmavik noqqaasuteqarsimasoq nakorsaanerup allagarsiinissaanik, pineqartoq tassaaluni U, 

pnr. […]1964-[…], najugaqartoq nunaqarfimmi Akunaaq B-[…], Aasiaat –Ilulissani 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiitinneqartoq.  

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq E-3-2, ilitsersuutaasumik nakorsaanerup allagartaliinera 13. marts 2018-

meersoq pineqartoq tassaalluni U (U): 

”Allagartaliineq una toqqammaveqarpoq U ullormi 1/3-2018-imi oqaloqatigineqarnera 

tunngavigalugu. Oqaloqatigininneq ingerlanneqarluni Ilulissat napparsimmavianni oqalutsip X15-p 



najuuffigisaani.  U-imullu tunngasut journalit pigineqartut misissorneqarput kiisalu politiit 

pasilliuteqarnermut tunngatillugu nassiussaat misissorneqarlutik.  

 

Misissorneqartoq Ilulissani isertitsivimmiitinneqarpoq tigummigallagaalluni pasineqarluni 

unioqqutitsisimanermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 77 imm. 1 nr. 1 tak. § 79 – meeqqamik 15-it 

inorlugit ukiulimmik, 15-it inornagit pinngitsaaliineq aamma § 12 – pinngitsaaleeriarneq 

arlaleriarluni kiisalu § 84 imm. 1 – arlaleriarluni kannguttaatsuliorfiginninneq. 

… 

… 

Inerniliineq: 

Ataatsimut nalilerpara unnerluutigisaq timimigut peqqissuusoq aammalu oqaloqatiginerani 

misigissutsitigut tarnikkut allaassuteqarnera immikkooruteqanngitsoq. 

Kisiannili sakkortuumik erseqqissaatigineqassaaq pinerluutip peqqarniissusia kiisalu iliuuserisaata 

uteqqiasuunera pissutigalugu pasineqartoq eqqarsartaatsimigut misissuiffigineqartariaqartoq, tassani 

siunertaralugu naapertuuttumik pineqaatissinneqarnissaata sivisussusilerneqarnissaa kiisalu qanoq 

sinaakkusersukkamik pillaammik atuisinneqarnissaa. 

 

Ikinngutinnersumik 

  

[…] 

Assisterende Regionslæge 

Ilulissat” 

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq E-3-4: Tarnip pissusianik oqaaseqaatip 14. december 2018-imeersiq 

nakorsanut eqqartuussinermi siunersiortagaasartunut saqqummiunneqarnera:_ 

”Nakorsanut eqqartuussinermi siunersiortagaasartunut saqqummiussineq  

 

Ilanngullugit nassiunneqarput qarasaasiakkut suliap pappialartai suliamut  

 

TIGUMMIGALLAGAQ 

Ateq: U  

Cpr.nr.: […]1964-[…] 

Najugaqartoq: maannakkut Nuummi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfik 

 

pasineqarpoq unioqqutitsisimanermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 1, tak. § 79 

ilaatigut § 12 meeqqamik 15-it inorlugit ukiulimmik atoqateqarneq aamma ilaatigut 

atoqateqariaraluarneq. Pasineqaatit imatut isikkoqarput: 

 

1. 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 1 aammalu imm. 2, tak. - § 79 meeqqamik 

15-it inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliilluni atoqatiginninneq 

2016-imi ukiamiit 2018-imi januarip 11-ata tungaanut Akunnaami BNR – […]-imi, Aasiaat, 15-inik 

ikinnerunngitsunik P, inuusoq […] 2006, pinngitsaalillugu atoqatigisaramiuk, inimi, igaffimmi 

aammalu sinittarfimmi P piumanngitsoq aamma timimigut nukittunerunermigut P atisaajartariarlugu, 

niui allaatsillugit pinngitsaalillugu utsuatigut aammalu itiatigut atoqatigisaramiuk. 

 



Pisimasoq 2 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi §77, imm. 1, nr. 1, tak. § 79, tak. § 12- meeqqamik 15-it 

inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliilluni atoqatiginneriarneq 

2016-imi ukiamiit 2018-imi januarip 11-ata tungaanut Akunnaami BNR – […]-imi, Aasiaat, 

arlaleriarluni nakuuserluni aammalu nakuusernissamik siooasaaraluni P, inuusoq […] 2006, 

pinngitsaaillugu atoqatigeriartaramiuk, arlaleriarluni atisaajartaramiuk, allaatsillugu 

atoqatiginiarlugu, iluatsittanngitsumilli P akiuuttarmat. 

 

Paasissutissat nassiunneqartut innersuussutigalugit, tassunga ilanngullugu eqqarsartaatsikkut 

misissorneqarneq Aarhus Universitetshospital, Risskovimit 14. december 2018-meersoq, matumuuna 

noqaassutigissavara pinerliinerup nalaani aamma maannakkut pasineqartup eqqarsartaatsimigut 

misissuiffigineqarnissaa pillugu oqaaseqaasiortoqassasoq.   

 

Nakorsanut eqqartuussinermi siunersiortagaasartunit najoqqutassat e-mailikkut 20. juni 2017-

meersut innersuussutigalugit ilaatigut Kalaallit Nunaanni Politimestereqarfimmit qarasaasiakkut 

suliap pappialartaanik nassitsisarnermi nakorsat eqqartuussisarnermi siunersiortagaasartut 

allattoqarfiannut, ukua ilannguppakka: 

 

-   Retspsykiatrimit oqaaseqaat kiisalu nakorsanit oqaaseqaatit suliamut attuumassuteqartut sinneri  

-   Pinerluttulerinermi suliap pappialatai pisariaqartinneqartut  

-   Pillagaasinermut uppernarsaatit aamma eqqartuussutit attuumassutillit il.il. (malugeqquneqarpoq, 

Kalaallit Nunaanni Politiini immikkut pappialartaqanngilaq) – eqqartuussisut suliaasa allassimaffiisa 

assilineqarneri inatsit tunngaviusoq naapertorlugu killisiuinermeersut, eqqartuussinernit il.il.   

 

Pasineqartup qanoq issusia ilaatinneqarpat pinerluttulerinermi inatsisip § 156, imm. l, imaluunniit 2, 

imaluunniit § 161, imm. l-ianut attuumassuteqartinneqarpat, noqqaasuteqassaanga 

oqaaseqaasiortoqarnissaanik, nakorsat eqqartuussinermi siunersiortagaasartut 

innersuussuteqarsinnaanersut pineqaatissiinermi atorneqarsinnaanersoq pinerluttulerinermi 

inatsimmi kapitel 33 imaluunniit 34, tassunga ilanngullugu nakorsat eqqartuussinermi 

siunersiortagaasartut innersuussuteqarsinnaanersut, pineqartoq eqqartuunneqarsinnaanersoq 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 157, imm. naapertorlugu Kalaallit Nunaanni imaluunniit Danmarkimi 

napparsimmavissuamut imaluunniit institutionimut allamut inissinneqarsinnaanersoq, imaluunnit 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 157 imm. 2 naapertorlugu eqqartuunneqarsinnaanersoq 

annikinnerusumik pineqaatissinneqarluni, imaluunniit pinerluttulerinermi inatsimmi § 161, imm. 2 

naapertorlugu eqqartuunneqassanersoq piffissami aalajangersimasumik sivisussusiligaanngitsumik 

tarnimikkut nappaatilinnut Danmarkimi Pinerlutinik Isumaginnittoqarfimmit ingerlanneqartumi 

inissinneqarnissaa (immikkut isumagisassanngortitsineq) 

 

Uparuaatit, suliami pissusissaqalersitsisoqarpat oqaasseqaammut ilanngunneqassapput. 

 

Pinerluttulerinerni inatsisip § 156, § 157 aamma § 161-ii aamma ilanngullugit ilanngunneqarput. 

 

  

§ 156. Iliuuseqartoq inatsisinik unioqqutitsinermini niaqulaarpat imaluunniit tamatuma 

asserluinnaanik atugaqarluni, imaluunniit tarnikkut amigaateqarpat matumani kapitali naapertorlugu 

pineqaatissat eqqartuussissutigineqarsinnaapput tamanna pisariaqarpat iliuuseqartup inatsisinik 

unioqqutitseqqinnissaa pinaveersaartinniarlugu. 



Imm. 2. Taamatuttaaq atuuppoq iliuuseqartoq inatsisinik unioqqutitsinermi kingorna sulili 

eqqartuunneqarani tarnikkut amigaateqalersimappat imaluunniit niaqulaalersimappat imaannaq 

qaangilertugassaanngitsumik. 

 

§ 157. Inatsisinik unioqqutitsinissat allat pinaveersaartinniarlugit siunertamut naleqqutuusorinarpat 

eqqartuussisup aalajangersinnaavaa eqqartuussaq Kalaallit Nunaanni Danmarkimiluunniit 

napparsimmavimmut imaluunniit inissiisarfimmut allamut inissinneqassasoq. 

 

§ 161. Piffisap sivisutiginissaa siumut aalajangereernagu tigummigallaaneq atorneqarsinnaavoq  

1) iliuuseqartoq pisuutitaappat toqutsinermut, ujajaanermut, kiffaanngissusiiaanermut, annertuumik 

nakuuserluni pinerlunnermut, § 98-mi taaneqartutut sioorasaarinermut, pinngitsaaliimut imaluunniit 

allamik kinguaassiuutitigut annertuumik pinerlunnermut, imaluunniit ikuallatsitsinermut, imaluunniit 

pinerluutinik taaneqartunik tamakkuninnga iliuuseriaqaraluarnermut. 

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq E-3-5: Nakorsat eqqartuussinermi siunersiortagaasartut Kalaallit 

Nunaanni Politimestereqarfimmut oqaaseqaammik utertitsinerat: 

 

”Pineqartoq j. nr. 5509-97377-00002-18 - U, CPR-nr. […]1964-[…] 

 

Suliap utertinneqarneranut atatillugu nakorsat eqqartuussinermi siunersiortagaasartut 

oqaatigissavaat, siunersiortagaasartut tiguneqarsimasut tunngavigalugit 

oqaaseqaasiorsinnaanngimmata. 

 

Nutaamik nakorsanut eqqartuussisarnermi siunersiortagaasartut saqqummiiffigitinnagit 

innersuussutigineqassaaq nutaamik sukumiinerusumik U eqqarsartaatsimigut 

misissuiffigineqassasoq maannakkut tarnimigut qanoq issusianik aamma pinerliinerup nalaani qanoq 

issimaneranik. Taamatullu aamma eqqartarsartaatsikkut misissuineq ilaneqartariaqarpoq tarnikkut 

misilitsinnermik, silassorissutsimigut inissisimaneranik minnerunngitsumillu sukumiisumik 

oqaluttuarineqassaaq inuttut pissutsimigut allaassuteqarsimappat ilanngullugit. Taamatullu aamma 

amigaatigineqarlutik qulaajagassat imigassamik aalakoornartulimmik atuisuunera kiisalu 

isummerfigineqassaaq kinguaassiutitigut atoqateqartarnermigut allaassuteqarnersoq. 

Inaarutaasumillu noqqaassutigineqassalluni aarlerinassutsimut naliliineq siunissami assingusumik 

pinerluuteqaratarsinnaaneranut atatillugu. 

 

Pigineqartut tunngavigalugit nakorsat eqqartuussinermi siunersiortagaasartut qanoq 

iliuuseqaqqissanngillat.” 

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq E-3-6, nutaamik Retspsykiatriskimik oqaaseqaat 7. maj 2019-meersoq 

pineqarluni U Cpr.nr. […]1964-[…]: 

 

”Kalaallit Nunaanni Politimestereqarfik tigusaqarsimavoq ullormi 15.06.2018-mi unitsitseqqaarani 

eqqarsartartaatsikkut misissuinissamut noqqaassummik. 

 

U eqqarsartaatsimikkut nappaatillit eqqartuussaassimasut nakkutigineqarluni unitsinneqarani 

misissorneqarpoq Kalaallit Nunaanni ullormi 16.03.2019. 

  



Oqaaseqaat suliarineqarsimavoq ulloq 07.05.2019 nakorsaanermit tarnip pissusaanik immikkut 

ilisimasalimmit X16-mit. 

 

… 

… 

 

Inerniliineq 

U pasilliutigineqartut piliarineqarnerisa nalaanni tarnimigut nappaateqarsorineqanngilaq. 

Nalinginnaasumik silassorissuseqarpoq, takussutissaqanngilarlu qaratsamigut ajoqusersimaneranik. 

Pasilliutigineqartut iliuuserinerisa nalaani imigassamik aalakoornartulimmik imaluunniit 

aangaajaarutinik allanik sunnertissimanani.  

  

U angajoqqaamini inooqatigiittuni imigassamik atuipiluffiusumik angerlarsimaffeqarluni 

nunaqarfimmi peroriartorsimavoq. Ukiut arfineq pingasut atuarnikuuvoq atuarsinnaanerlu 

ilikkarsimallugu. Atuarunnaarami aalaakkaasumik sulinikuuvoq, siullermik raajarniartutut, 

kingusunnerusukkut eqqaavilerisutut taavalu 2009-p kingorna atuarfimmi pedelitut kiisalu 

oqaluffimmi sianertartutut aamma qaratserisartutut sulisimalluni. Marloriarluni katinnikuuvoq. Nulia 

siulleq ikuallagussaanikuuvoq ataatsimut panitsik pingasunik ukiulik ikuallagussaaqatigallugu. 

Kingusinnerusukkut ernera sisamanik ukiulik ipilluni ajunaarsimalluni. Misissorneqartoq erneqarpoq 

25-inik ukiulimmik. 

 

Misissorneqartoq 2004-mi pinngitsaaliisimanermut eqqartuussaanikuuvoq. 2017-mi 

eqqartuunneqarpoq meeqqamut kannguttaatsuliorfiginnissimanermut, taanna pisimasoq 2012-

miulluni. 2011-mili misissorneqartoq maannakkut nuliani katinnikuuvaa, taassumalu ernutaa 

kinguaassiutaasigut atornerlussimallugu piffissami ukiup aappaata affaanik sivisutigisumi, qulinik 

ukioqarneraniit aqqaneq marlunnik ukioqalerneranut. 

 

Nakorsamit U oqaloqatigineqarluni isumaqarfigineqarpoq inuttut kinaassutsimigut 

immikooruteqartutut, nukangalluni, inuit allat eqqarsaataannut aamma misigissusaannut 

soqutiginninnera suunngitsuararsuulluni, taamatullu nammineq misigussutsit tungaasigut aamma 

qanoq iliuuseqartarnermigut eqqarsaatiginnissinnaanera suunngitsuararsuulluni. 

Miserrarissinnaasarpoq qaangiataarilluni akisussaaffiminillu qimarratiginnittuulluni. 

 

U-p nammineerluni oqaatigivaa imminermut nuanninngitsoq meeqqamik atornerluineq, kisiannili 

tamanna itisilersinnaanagu, taamatullu aamma eqqartuisinneqarsinnaanani nammineq 

kinguaassiutitigut atoqatigiittarnermi ajornartorsiuteqartuunera pillugu, 

nassuerutiginnissinnaananilu.  

  

Tarnikkut misilitsinnermi misissorneqartoq silassorissuseqarpoq nalinginnaasup appasinnersaanut. 

Inuit akornanni misigissutsitigullu nukangalluni, misigittaatsuulluni imminuinnaq eqqarsaatigisoq 

kiisalu kinguaassiutitigut atoqateqartarnermi allaassuteqartuulluni. Pinerliiffigisami tungaanut 

peqqissimaneranik isumanerluuteqarneranilluunniit takussutissaqanngilaq. Ataatsimut 

aarlerinassusianik naliliinermi nalilerneqarpoq annertuumik aarlerinaateqartutut assingusumik 

nutaamik pinerluuteqaqqissinnaanera.     

 

U-p silassorissuunnginnera aammalu inuttut pissutsimigut allaassuteqarnera kiisalu nammineq 

kinguaassiutitigut atoqateqartarnermi paasisimasaqanngissusia pissutigalugit isumaqatoqarpoq 

annertuumik aarlerinaateqartoq nutaamik assingusumik pinerluuteqaqqissinnaanera, taamaattumillu 



pinerluttulerinermi inatsimmi § 161 tunngavigalugu innersuussutigineqarluni Kalaallit Nunaanni 

immikkut isumagisassanngortinneqarluni eqqartuunneqarnissaa.  

 

X16 

Ledende overlæge, speciallæge i psykiatri” 

 

Ilanngussaq normulerneqanngitsoq, tarnikkut misilitsinneq ulloq 10. april 2019 MindQ-miit, 

Psykologisk klinik Psykologeqarfimmeersoq, pineqarluni eqqarsartaatsimigut misissugaq U (U), 

cpr.nr. […]1964-[…]: 

qupperneq. 6: 

”Ataatimut nalilersuinermi inerniliunneqarpoq, kinguaassiutitigut pinerluuteqaqqinnissap 

annertuumik aarlerinaateqarnera. Pingaartinneqarpoq U-p qanoq iliornini ilisimaarimmagu, naak 

misigissutsitigut allanngoraateqarani miserratigalugu iliornerminut suna pissutaanersoq 

ilisimannginnerarlu. Nalilerneqarpoq takutitsinera peqqarniitsumik soqutigittaalluni, 

misiginneqataassuseqarani aamma akisussaaffimminik qimarratiginnilluni, tassami akuerinngilaa 

nammineq atoqateqarusunnermi aqukkaani naak pinerlineqartumut iliuuserisani 

kinguneqartussaasoq. Misissuinerup ilaani ilimanaateqarpoq U inuit allat misigissusaannut 

eqqarsaataannullu paasinnissinnaannginnera, naak pineqanngikkaluartoq psykokopatiiunera 

imaluunnit tarnimigut napparsimanera. Tarnimigut misissorneqarnerani takussutissaqanngilaq 

ilaquttamik ukiukitsumik atoqateqartarnerup peqqarniitsumik inatsisinik unioqqutitsineruneranik 

aamma allaassuteqarneranik ilisimasarialinnik amigaateqarnera. Naak U silassorissutsip tungaatigut 

nalinginnaasumiit appasinnerusumik inissisimagaluarluni, taamaattoq ilisimasaqarfigivaa eqqortup 

eqqunngitsullu suunera. Takussutissaqarsorinarpoq uteqqialluni pinngitsaaliilluni 

atoqateqartarnermigut, pinngitsaaleeriartarnermigut aamma kanngutaatsuliorfiginnittarnermigut 

atoqatigiinnissamut pisariaqartitaminut aqunneqarluni matussusiiniartartoq, peqqarniitsumik 

soqutigittaalluni aamma navianartorsiorusuttarlunilu pinerlineqartup misigissutsitigut timimigullu 

artukkerneqarluni atoqatigiinnissamut ineriartorneranut peqqissusaanullu tunngatillugu. 

Nalilerneqarpoq iliuutsini ilisimaarigai, tassami nakuuserneq aamma nakuusernissamut siorasaarineq 

atortarpaa, taamaanngippat pinaaffigineqarunilu taava pinngitsaaliilluni atoqateqartarluni. 

Naapertuilluanngitsuliorfiginninnerit uteqqiasut piaaraluni aamma niviarsiaqqap ukiukitsuuneranik 

aamma mianernartumik inissisimaneranik aappariinnit paarineqartup isumassugaasullu 

peqqarniitsumik atornerlugaaneratut isigineqarpoq. Taamatullu aamma aarleritsannartuuvoq U-p 

apersorneqarnermi eqqarsaqqaarani oqaatigimmagu isummani pigiliussimasani aamma 

kusaginngisaqarnini meeqqanut inissinneqarsimasunut tunngasoq, ersarippoq taamatut 

eqqarsartaaseqarneq annertuumik sakkortusaataasoq meeqqanut inissinneqarssimasunut soorlu 

nuliata ernutaanut. 

… 

… 

 

EQIKKAANEQ AAMMA INERNILIINEQ 

U misissorneqarnermini 54-nik ukioqartoq eqqarsartaatsimigut misissorneqarneranut atatillugu 

tarnimigut misissuiffigineqarpoq ulloq 16. marts 2019-mi. 

 

Tarnikkut misilitsinneq ingerlanneqarpoq silassorissusiata inissisimaneranut tunngatillugu WAIS-IV 

atorlugu. Taamatullu aamma aarlerinassusia nalilerneqarluni SVR-20 atorlugu aammalu U-p 

paasinninnera eqqarsartaatsimut misissorneqarnerata tunngavigisaanut atatillugu aamma pisimasunut 

pasiulliutigineqartunut nassuerutiginninnera. Misiliineq qulinut agguarnilerlugu WAIS-IV 



naatsorsorneqarpoq imatut, U ataatsimut isigalugu silassorissusia qularnaatsumik inissisimanerani IK 

70-85-iulluni assgalugu Inferioritas Intellektualis. 

 

U imminut takutippoq nalunagu sulerinerluni aamma ilisimaarinnittutut. Oqaatsimigut 

eqqarsartaatsimigullu nalilerneqarluni piviusorsiortutut aamma illuinnarsiortutut. Tunngaviusumik 

attaveqarnera nalilerneqarpoq nalinginnaasutut. Misilinneqarnermi nalinginnaasumik 

attaveqarfimminut attaveqarpoq. Attavigiinnerput allanngorpoq ukiup aappaata affaani nuliami 

ernutaanut naapertuilluanngitsuliorfiginninnerata kingunerisassai tikinneqarmata. Pakatsivoq, 

allamut saasalerluni, akissussaaffigerusunnagu aamma imminuinnaq eqqarsaatigaluni imminut qanoq 

ajornakusoortigineranut atatillugu. Erseqqissaatigivaa pisumik aamma nammineq eqqugaaqqanini 

sunniuteqarsimammat ilaquttaminut atatillugu. Pasilliutigineqartunut atatillugu U-p nassuerutigivaa 

pisimasumi niviarsiaqqamut ukiukitsumut pinngitsaaliilluni atoqatiginnissimaneq, 

pinngitsaaleeriarsimaneq aamma kanngutaatsuliorfiginnissimaneq. Pasilliutigineqartut 

peqqarniissusiannut atatillugu nalilerneqarpoq misigissutsit tungaasigut nukangasuujusoq aamma 

malunnarluni kalluunnaveersaarnera miserratiginninneralu pinerlineqartumut kingunipilutsitsilluni 

naalliutigisinnaasaanik. Ersarissumik pasinartoqanngilaq peqqissiminera, kanngusunnera imaluunniit 

imminut pisuutinnera pasillitinut atatillugu. Misissuinermi takussutissaqarpoq U-p 

takorluuisinnaanera annikitsoq ajornakusoortitsillunilu allat misigussusaannut aamma 

eqqarsaataannik paasinnissinnaanermut. Pasinaateqanngilaq psykopatiimut imaluunniit tarnikkut 

anniaateqarneranik. Tarnikkut misissorneqarnerani tapersiiffissartaqanngilaq paasisimasaqassusiata 

amigarneranik ilaqutarisamut ukiukitsumut kinguaassiutitigut atoqatiginninnerup peqqarniitsumik 

inatsisinik unioqqutitsineruneranut aammalu pissusilersornerup taamatut allaassuteqaranik. Naak U 

silassorissutsimigut nalinginnaasup iluani appasinnerpaamut inissisimagaluartoq, taamaattoq 

paasisimasaqarfigivai kukkuneq eqqortorlu. Nalilerneqarpoq kinguassiutitigut atoqatiginninnermi 

ileqqoqartoq ilisarnaateqarluni iliuuseqariataartarnermik aqutsisinnaanani aamma pisariaqartittami 

naammagisimaarnissaanut kinguartitsisartuusoq aammalu peqqarniitsumik soqutigittaassuseqarluni 

niviarsiaqqap ukiukitsuunera qajannartutullu inissisimanera aappariit paarisaat isumassugassaallu 

atornerlullugu. Ataatsimut nalilersuinermi inerniliunneqarpoq annertuumik aarlerinaateqartoq 

kinguaassiutitigut pinerluuteqarnissaa. 

 

Inerniliinertut pineqartoq tassaavoq angut 54-inik ukiulik (U) pasineqartoq pinerluttulerinermi 

inatsimmik unioqqutitsisimasoq piffissami ukiup aappaata affaani 2016-imiit 2018-ip tungaanut 

nammineq angerlarsimaffimmini nuliami ernutaa qulinik ukiulik kinguaassiutaasigut 

pinngitsaalillugu atoqatigisarsimallugu imaluunniit nakuuserfiginissaanik siorasaarlugu 

pinngitsaalillugu atoqatigisarsimallugu.  Aammalu piffissami tamatumani arlaleriarluni 

nakuusernermigut imaluunniit nakuusernissamik siorasaarinermigut iluatsinngitsumik 

pinngitsaalillugu atoqatigeriartarsimallugu. Aamma piffissami tamatumani arlaleriarluni nuliami 

ernutaa kannguttaatsuliorfigisarsimallugu. U-p nassuerutigivaa siusinnerusukkut kinguaassiutitigut 

pinerluuteqarsimanini. Ukiut 15-it matuma siornatigut arnaq pinngitsaalillugu atoqatigisimallugu, 

taannalu eqqartuussaassutigalugu pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiititaanermik aamma 

2012-imi eqqartuunneqarluni meeqqamut atuartumut kannguttaatsuliorfiginnissimalluni. U-p 

silassorissusia uuttutip nalinginnaasup appasinnerpaaffianiippoq. U inuit akornanni aamma 

misigissutsit tungaasigut nukangasuuvoq, misigittaatsuulluni aamma imminuinnaq 

eqqarsaatigisuulluni kinguaassiutitigullu atoqatigiinnerup tungaatigut allaassuteqarluni. Naak 

ukiukitsumik kinguaassiutitigut pinerluffiginnissimanini nassuerutigigaluarlugu 

takussutissaqanngilaq peqqissimissuteqarnera imaluunniit aarlerissuteqarnera pinerlineqartup 

timikkut tarnikkulluunniit kingunipilutsitsinissaanut. Qulaani taaneqartut aarlerinaatit 

ataatsimoortikkaanni annertuumik aarlerinaateqarluni kinguaassiuutitigut pinerluuteqarnissaq. 



Misissuinermi pisut aallaavigalugit U nalilerneqanngilaq pissutsinut piviusunut misilinneqarnerani 

niaqulaartuunngimmat aamma pinerliinerup nalaani taamaasimanani. 

 

 

Heidi Lindholm 

Psykolog, supervisor og speicialist i klinisk psykologi. Nuuk 2019.” 

 

 

Pisimasoq 1-3, ilanngussaq E-3-7: Nakorsat eqqartuussinermi siunersiortagaasartut inaarutaasumik 

oqaaseqaataat 25. juni 2019-imi Retspsykiatriskimut oqaaseqaammut 7. maj 2019-imeersumut 

pineqarluni U, cpr.nr. […]1964-[…]: 

 

Suliap utertinneqarneranut atatillugu nakorsat eqqartuussinermi siunersiorneqartartut, 

retspsykiatriskemik oqaaseqqat 14. december 2018-meersoq aamma 7. maj 2019-meersoq tamarmik 

X16-meersut Afdeling for Retspsykiatri, Aarhus Universitetshospital, tunngavigalugit 

oqaatigineqassaaq U niaqulaartuunngimmat aamma piffissami pasilligaaffimmi nalaani 

taamaassimanani. Sianiitsorujussuuvoq eqqarsartaatsimigulli inortuunngilaq. 

 

U inunngorpoq peroriartorlunilu Kalaallit Nunaata kitaani angerlarsimaffimmi imigassamik 

aalakoornartulimmik atuipiluffiusumi nakuuserfiusumilu. Ukiut arfineq pingasut atuarnikuuvoq, 

kisianni soraarummeernertaqanngitsumik. Atuarfimmiit anigamili ilinniarsimanngitsutut 

suliffeqartarsimavoq, siullermik raajarniartartuulluni, kingorna ukiorpaalussuarni eqqaasutut 

sulisimalluni, 2009-miillu pedelitut aamma qatserisartutut sulisimalluni. Nuliaminit siullermit 

pingasunik meeraqarpoq, nuliali panialu ikuallagussaapput, ernera mikisunnguulluni ipilluni 

ajunaarluni. U-p pituarilerpaa ernini inersimasoq suli ajunngitsoq. U 2011-imi kateqqippoq 

taamanikkumiilli inooqatigiillutik. 

  

 

U tarnimgut katsorsarneqarsimanngisaannarpoq, timimigullu peqqissuunerarneqarluni, taamaallat 

tingulluuteqarluni tuniluussinnaasumik Type B-mik. Imigassamik aalakoornartulimik allatulluunniit 

atornerluisuuneragaanngilaq. U 2004-mi eqqartuunneqarsimavoq kinguaassiutitigut 

pinngitsaaliilluni atoqateqarsimasutut aamma 2018-mi niviarsiaqqamut ukiukitsumut 

kannguttaalliorfiginnissimanermut.  

 

Eqqarsartaatsikkut misissuinermi matumani U inuttut allaassuteqartutut nalilerneqartutut 

isigineqarpoq, tassami akisussaaffimminik qimarratiginnittuugami, imminissarsiortuulluni, 

nukangalluni periataartarnerminillu aqunneqarluni. Tarnimigut misissorneqarnermini annertuumik 

malugineqarpoq misiginneqatiginnissinnaassuseqannginnera aamma 

eqqarsarsinnaassuseqannginnera, peqqissiminermi imminulluunniit pisuutinnermik takutitsinngilaq, 

kisiannili meeqqat angerlarsimaffiup avataanut inissinneqarsimasut nikassaanertalimmik 

isiginniffigalugit.  

U-p paasissutissat atoqateqartarnerminut tunngasut tunuarsimaarfigivai aamma allamut saassarluni 

oqaluuserisap nigortertarneranik periuseqarluni. Pasineqarpoq atoqatigiinnerup tungaatigut 

allaassuteqarnera. Ilusilersukkamik misissuinermi aarlerinassusianut nutaamik kinguaassiutitigut 

pinerluuteqaqqinnissaanut tunngasumi inissinneqarpoq annertuumik aarlerinartutut.   

 

Nakorsat eqqartuussinermi siunersiorneqartartut isumaqarput inuttut qanoq innermigut 

allaanerussuteqartoq, kisiannili pinerluttulerinermi inatsimmi § 156, imm. 1-mut ilaatinneqarani. 



Nakorsat eqqartuussinermi siunersiortagaasartut ataatsimut naliliipput siusinnerusukkut 

maannakkullu pasineqaataanut pinerlunnernut paasissutissat aallaavigalugit, aammalu inuttut qanoq 

ittuuneranik paasissutissat tunngavigalugit, nalilerneqarluni inuit allat inuunerannik, timaannik, 

peqqinnissaannik imaluunniit kiffaanngissusiannik navialisitseriataarsinnaasoq, taamaattumillu 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 161, imm. 1 malillugu immikkut isumagisassanngortitsinerup 

atorneqartariaqarnera pisariaqartoq navianassusia pinaveersimatinniarlugu, innersuussutigalugulu 

Kalaallit Nunaanni pinerluuteqarsimasunut inissiisarfimmut inissinneqarnissaa. 

 

Suliap suliarineqarneranerani peqataapput nakorsaanerit […] aamma […] kiisalu nakorsaq tarnip 

pissusaanik immikkut ilinniagalik […]. 

 

Nakorsat eqqartuussinermi siunersiorneqartartut noqqaassutigissavaat suliap inaarutaasumik 

aalajangiffigineqarnerata inerneranik kalerrinneqarnissartik.” 

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq E-3-8: Rigsadvokatimut suliamik saqqummiineq: 
 

”Matumuuna nassiunneqartumut suliap pappialartartai suliamut  

 

Tigummigallagaq 

Atia: U 

Cpr.nr.: […]1964-[…] 

Maannakkut. Aasianni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfik 

 

Innersuussutigalugu unnerluussissutissatut missingersuut ilanngunneqartoq naapertorlugu 

unnerluutigineqartoq unnerluunneqassasoq kiisalu Danmarkimi immikkut 

isumagisassanngortitsinissaq piumasaqaatigineqarpoq tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 161, imm. 

2 naapertorlugu. 

 

Suliap saqqummiunneqarnera 

U ullormi 18. januar 2018 inatsit tunngaviusoq naapertorlugu killisiorneqarpoq pasisaalluni ilaatigut 

arlaleriarluni P inuusoq […] 2006 pinngitsaalillugu atoqatigisarsimagaa. Eqqartuussinermi U 

pisimasunut pisuunerarluni nassuerpoq, kisiannili kissaatigisimanagu nassuiaatigisami 

itiliiffiginissaa.  

  

P videokkut apersorneqarpoq, nalunaarutiginninnermik ikorfartuutaasumik, uangalu isumaqarpunga 

unnerluussissummi oqaatigineqartutut pisimasup qanoq ingerlasimanera uppernarsineqarsinnaasoq.  

 

Marloriarluni eqqarsartaatsikkut misissuineq suliarineqarsimavoq, tassami nakorsat eqqartuussinermi 

siunersiorneqartartut misissunermi siullermi sukumiisumik U-p tarnimigut qanoq issusia 

aalajangiiffigisinnaasimanngimmassuk. 

 

Nakorsat eqqartuussinermi siunersiortagaasartut ullormi 25. juni 2019 oqaaseqaammik nutaamik 

nassitsipput, tassani inerniliisimallutik, U inuit allat inuunerannik, timaannik, peqqinnissaannik 

imaluunniit kiffaanngissusiannik navialisitseriataarsinnaanera pissutigalugu pisariaqartoq immikkut 

isumagisassanngortinneqarnissaa.   

 

Unnerluussisussaatitaasut eqqumaffigivaat inatsisip allanngortinneqarnerata naammassingajalernera 

Danmarkimi Kalaallitt Nunaanniluunniit immikkut isumagisassanngortitsinissamut atatillugu. 



Kisiannili Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup oqaatigisimavaa Nuummi pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfik matoqqasoq suli atorneqalernissaminut tamakkersunngitsoq. Tamannalu tunngavigalugu 

piumasaqaatigineqarpoq immikkut isumagisassanngortitsinissap Danmarkimi pinissaa, tamatuma 

kingorna Nuummi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfik piareeriarpat nuutinneqarsinnaalluni.” 

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq E-3-9: Rigsadvokatip mailikkut ulloq 10. juli 2019 nal 09:41 

innersuussutigaa suliami piumasaqaateqartoqassasoq:  

”Matumuuna isumaqatigivara politimesterip innersuussutaa 27. juni 2019-meersoq, tassa 

piumasaqaateqartoqarnissaanik, U eqqartuunneqassasoq Danmarkimi immikkut 

isumagisassanngortinneqarluni pinerluttulerinermi inatsimmi § 161, imm. 2, tak. imm. 1 

naapertorlugu.  

 

Taamaalillunga isumaqatigivara maannakkuugallartoq piumasaqaateqartoqassasoq immikkut 

isumagisassanngortitsinissaq Danmarkimi pisinnaasoq. 

 

Inatsit allanngortinniarneqartoq allanngortinneqassagaluarpat Nuummilu 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfik tamakkiisumik atorneqarsinnaalerluni suli pingaarnertut 

isumaginninniarneq pitinnagu, taava piumasaqaatigineqartoq allanngortinneqassaaq taarsiullugu 

piumasaaqaateqartoqassalluni immikkut isumagisassanngortitsineq Nuummi pissasoq.” 

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq F-1: Kosterapport pineqarluni DNA-mik pinerlineqartumit P-mit, tassani 

ersersinneqarluni vatpindi atorlugu P utsuisa seerinerannit qulakiigaq. 

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq F-2: Kosterapport pineqarluni DNA-mik pasisamit U-mit, tassani 

ersersinneqarluni aassiuinermi misissugassat igalaamerngit marlut atorlugit aamma vatpindit marlut 

atorlugit U-p usuaniit qulakkeerneqarsimasut. 

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq F-3-1: DNA atorlugu kinaassutsimik misissueqqissaarneq 

unnerluutigineqartumut U-mut tunngasoq, tassani ersersinneqarpoq DNA-mik kinaasusersiineq 

anguneqarsimasoq. 

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq F-3-2: DNA atorlugu kinaassutsimik misissueqqissaarneq P-mut 

tunngasoq, tassani ersersinneqarpoq DNA-mik kinaasusersiineq anguneqarsimasoq. 

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq 3-3: Retsgenetiskemik misissuinermi oqaaseqaat – inuup sananeqaataanik 

misissuineq, tassani ersersinneqarpoq: 

”a) KT nr. 1: Vatpind(e) misissugassartalik 

Nassitsoq malillugu uannga qulakkiigaq: Pinerlisap P utsuisa seerinerannit.  

Anisuumik takussutissaqanngilaq, dna takuneqarsinnaavoq inummeersuunera. Dna misissorneqartoq 

kinguaassisaatip immikoortua inummit arnameersuuvoq. 

Dna misissorneqartoq restcellemik immikkoortua inummit arnameersuuvoq. 

 

b) KT nr. 4: Vatpind(e) misissugassartalik 

Nassitsoq malillugu uannga qulakkiigaq: Pasineqartup U-p usuaniit  



Misissugassami takutinneqarpoq inummiit anisooq. Dna misissorneqartoq inummit 

angummeersuuvoq.” 

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq 3-4: Retsgenetiskemik misissuinermit oqaaseqaat – Dna-kut 

kinaassutsinik sanilliussineq, tassani ersersinneqarpoq: 

”Inerniliineq 

Misissugassat politiinit qulakkiikkat.  

 

a) KT nr. 1: Vatpind(e) misissugassartalik. 

Nassitsoq malillugu uannga qulakkiigaq: pinerlineqartup P-p utsuisa seerineraniit 

 

Qulaani misissugassap takutippaa Dna-mik kinaassutsip takutikkaa inuup sananeqaatai, tak. 

oqaaseqaat C2018-02278-1, misissorneqartup qulaani eqqaaneqartup biologiskemik takussutissartaa 

tak. Oqaaseqaat C2018-02278-1, paasinarsisinneqarpoq dna-p misissorneqartup P-meersuunera 

inummit arlaanneersuunissaaniit naleqqiullugu ilimanartinneqartoq. 

 

Dna-mik kinaassutsip takutippaa inuup sananeqaatai misissorneqartut U-meersuunnginera inummit 

arlaanneersuunissaaniit naleqqiullugu ilimanartinneqartoq. 

 

Dna-mik kinaassutsip takutippaa inuup sananeqaatai misissorneqartut P-meersuunera inummit 

arlaanneersuunissaaniit naleqqiullugu ilimanartinneqartoq. 

 

Dna-mik kinaassutsip takutippaa inuup sananeqaatai misissorneqartut U-meersuunnginera inummit 

arlaanneersuunissaaniit naleqqiullugu ilimanartinneqartoq. 

 

 

b) KT nr. 4: Vatpind(e) misissugassartik 

Nassitsoq malillugu uannga qulakkiigaq: pasineqartup U-p usuaniit  

 

Qulaani misissugassap takutippaa Dna-mik kinaassutsip takutikkaa inuup sananeqaatai, tak. 

oqaaseqaat C2018-02278-1, misissorneqartup qulaani eqqaaneqartup biologiskemik takussutissartaa 

paasinarsisinneqarpoq dna-p misissorneqartup U-meersuunera inummit arlaanneersuunissaaniit 

naleqqiullugu ilimanartinneqartoq. 

 

Dna-mik kinaassutsip takutippaa inuup sananeqaatai misissorneqartut P-meersuunnginera inummit 

arlaanneersuunissaaniit naleqqiullugu ilimanartinneqartoq.” 

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq H-1-2: Paasissutissanik nalunaarusiaq 15/1-18-imeersoq pineqarluni 

pinerlisap sumiiffia: 



”Ataani atsiortuusunga oqarasuaatikkut saaffiginnissuteqarpunga Qeqertalik 

Kommune/socialforvaltningen v/ […] paasiniarlugu pinerlineqartoq P kikkunni 

inissinneqarsimanersoq. 

 

Socialrådgiver […] innersuuppaanga socialmedhjælper […], taassuma oqaatigivaa pinerlineqartoq P 

aappariinni X10 aamma […] inissinneqarsimasoq najukkami Niels Egedesvej […] 

pissarsiarineqarsinnaallunilu mobilikkut […], kiisalu X10 Piukkunnarsarfimmi sulisartoq.”  

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq H-1-3: Angerlarsimaffimmutr pulaarneq – 16/1-18: 

 

“Ataani atsiortuusunga kiisalu illersuisi X3 familiecenrerimeersoq/Qaammaavik” pinerlineqartoq P 

angerlarsimaffianut pulaarparput angajoqqaarsiaanut X10 aamma […]nikkunnut najukkamut Niels 

Egedesvej […] pinerlineqartoq inunnik isumaginnittoqarfimmit taakkununnga 

inissinneqarsimammat. 

 

Piffimmiipput pinerlisaq aamma angajoqqaarsiaa X10. 

 

Piffik torerpoq eqqiluillunilu.  

 

Pinerlineqartoq nipaappasippoq ittoorpasillunilu kisianni apeqqutigineqartunut akisarluni. 

 

Angajoqqaarsiaq X10 kiisalu pinerlineqartoq ilisimatinneqarpoq videokkut apersuinermi 

periusiusartumik.”  

 

Ilanngussaq H-1-4: Angerlarsimaffimmi pulaarneq – 8/2-18: 

”Ataani atsiortunga kiisalu illersuisua, X3 ”familiecenterimut ”Qaammaavik”-mut ”pulaarpugut” 

pineqartoq P taassuma angajoqqaarsiaa X10 sulinerminut atatillugu angalammmat. 

 

Piffissami nal 1430-imiit 1440-mut. 

 

Pineqartoq eqqissisimavoq tatitusaarlunilu. 

”Angerlarsimaffimmut pulaarnerup” tassa aappaassaa, pinerlineqartoq apersoqqinneqartussaammat.” 

 

Ilanngussaq H-2: Danmarkimut RI-mut attaveqarsimaneq ulloq 26/1-18 pillugu nalunaarusiaq, 

qupperneq 1, immikkoortoq 4: 

”[…] innersuussutigivaa suliap peqqarniissusia tunngavigalugu aamma ajoqusernerit 

allaaserineqarsimasut tunngavigalugit, taava pinerlineqartoq Danmarkiliartinneqartariaqarpoq RI-mi 

qanimut misissortikkiartorluni, tassani ajoqusersimaneri sukumiinerisumik allaaserineqassammata, 

tamatumalu malitsigisai.” 

 

Ilanngussaq I-1-1: Pinerliivimmik misissuineq Akunnaaq B-[…], Aasiaat: 

”Pa. X5 taanna kriminaltekniskimik attaveqaataavoq ullormi 17. januar 2018 nal. 1710 aamma 1819-

ip akornani pinerliivimmik misissuivoq.  

 

Pinerliivik illu qaliaqarpoq type ”Illorput 69”-iulluni, aappaluttumik qalipaatilik, pappialarsugaq 

BNR-qarluni […] nunaqarfimmi Akunnaani inissisimalluni. 



 

Pinerliivik imatut aaqqissuussaavoq, isaariaq torsuusaq kiassagaangitsoq, torsuusaq, WC, igaffik, 

qaliani torsuusaq aamma sinittarfiit marlut. 

 

Ataani ini aamma sinittarfiup aappaa, taanna pasineqartumit nulianillu atorneqarpoq, kimmut 

ungasinnerpaalluni. Igaffik, WC, torsuusaq, qalianut majuartarfiit aamma torsuusaq isaariaq 

kangimut ungasinnerpaalluni. 

 

Ataani: 

Torsuusami isaarissami olietankeqarpoq, qerititsivik, aallaasit, oqorsaatit kiisalu atortut 

assigiinngitsut torsuusaq isaarissamiit ilummut torsuusamut isertarfik matu silarleq aqqutigalugu 

qisuttalik plademik igalaaqarlunilu. 

 

Torsuusaq atisanut nivinngaavilersugaavoq, oliefyri aamma qaavatigut atisat,. Torsuusamiit C-

liartarfeqarluni, igaffik aamma qalianut majuartarfiit. 

 

WC kangimut ungasinnerpaamiippoq anartarfeqarluni, errorsivik, marrarmik errortortarfik, baalia 

plastikki, aallaat uffarfimmilu atortut assigiinngitsut. 

 

Igaffimmi nillataartitsivik, kissarsuut aalamut milluaateqarpoq avannamut sammisumi iikkami, 

igaffiup nerrivia erruivittalik aluminiumik iigaq kangimut sammisoq atuarlugu teqeqqualu kujammut 

kangimut sammisumiilluni, neerivik issiaviit sisamat iikkami kujammut sammisumi kiisalu reoli 

iikkami kitaanut sammisumi tassanngaaniillu inimut isaariaqarluni.  

 

Ini pisatsersugaavoq amusariaq, sofa marluuttagaq microfiberimik sanaaq inip qeqqaniilluni siornata 

tungaani nerriveeraq kiisalu sofa pingasuuttariaq, taanna iikkami avannamut sammisumiilluni. Iikkap 

kitaanut saamisumi tv-p nerrivia fladskærmi qaavaniilluni. 

 

Qaliani: 

Torsuusamiit qummut majuartarfeqarpoq majuartarfiillu naallutik qaliata qeqqatigut, tassaniipput 

atisat kiisalu papkassit atisanik assigiinngitsunik oqorutit puuinik tungernillu imallit, paasineqartorlu 

naaperlugu taanna errortassaasivittut atorneqarluni. 

 

Sinittarfik 1, taanna inissisimavoq kangia tungaani pasineqartup erneranit X17-mit taassumalu 

aappaanit atorneqartoq. Sinittarfik 1 pisatsersugaavoq nerreveeraq, kiisalu siniffik marluuttariaq 

sinaa qisuk iikkamiippoq avaannaa tungaani, reolit, tv, anlæg-i, matullu tunuani aviisininngaaniit 

assit nipititat arnat atisaqarpianngitsut assitaralugit. 

 

Illumut isertoqarsinnaavoq jkujataa tungaatigut aqqusineeqqakkut illullu kajallagiaatigut tummeqqat, 

tassanngaaniit torsuusamut kiassagaanngitsumut isertoqarsinnaalluni. 

Matu isaariaq ammaannarpoq ammajuaannartutullu isigineqarluni. 

 

Pinerliivimmik misissuinerup takutippaa qaliani papkassi, taanna errortassaasivittut atorneqarpoq, 

tassaniipput tungit arlallit kiisalu qipiit qalii taakkua pasisamit nulianillu atorneqartartut. 

Tungit errortassaasivimmi nassaarineqartut tungiupput sinimikkut tasisuasullit kiisalu qipiup qalia 

ataaseq, taannalu qulakkeerneqarpoq arsaarinnissutigineqarluni kingusinnerusukkut 

inississorneqassalluni imatullu qulakkeerneqarput koste nr.: 

1. Tungeq sungaartoq tasisuamik sinaakkutilik, errortaassaasivimmi nassaarineqartoq  



2. Tungeq tungujortoq qaamasoq tasisuamik sinaakkutilik, errortassaasivimmi 

nassaarineqartoq.   

3. Tungeq tungujortoq qaamasoq tasisuamik sinaakkutilik, errortassaasivimmi 

nassaarineqartoq.   

4. Qipiup qalia tungujortoq qaamasoq allalik, errortassaasivimmi nassaarineqartoq.  

 

Sinittarfik 2-mi, pasineqartup nuliatalu sinittarfianni qulakkeerneqarput tungit marlut, taakkua 

qulakkeerneqartut allat assigivaat. Taakkua tungit marlut boksmadrassimut ikkusimapput 

qulakkeerneqarlutillu: 

5. Tunge tungujortoq qaamasoq tasisuamik sinaakkutilik, sinittarfik 2-mi 

boksmadrassimit qulakkeerneqarluni.  

6. Tunge sungaartoq, sinittarfik 2-mit boksmadrassimi ikkusimasoq 

qulakkeerneqarluni.  

 

 

Sinittarfik 2-miit tungit qulakkerneqareermata arsaarinnissutigineqartillu topmadrassit marluutillugit 

tamarmik nassaarfigineqarput aagasannernik, taakkualu qulakkeerneqarlutik DNA-mik 

misissugassanngortinneqarlutik imatut: 

7. DNA-sæt inuup sananeqaataanut atugassat vatpindit marluk topmadrassip sinaata 

eqqaani aagasannermeersoq. 

8. DNA-sæt sananeqaataanut atugassat vatpindit marluk madrassip qeqqata nalaaniit. 

 

Tamatuma kingorna pinerliivimmi krminaltekniskemik soqutiginaatilinnik nassaartoqaqqinngilaq, 

taamaattumik misissuineq naammassineqarpoq. 

 

Misissuinerup nalaani pinerliivimmit assiliisoqarpoq.  

 

Oqorutit qalii arsaarinnissutigineqartut koster nr. 1-6 pasineqartumut saqqummiunneqarput, politiit 

taakkua arsaarinnissutigivaat, pasineqartullu kissaatiginngilaa taakkua eqqartuussivimmi 

saqqummiunneqarnissaat. 

 

Pinerliiviup misissuiffigereerneratigut pinerliivik nujugartunut iperarneqarpoq aamma pasilligaq 

atisanik poortuisinnaaneranik akuerineqarpoq Aasiannut nassatassaanik.  

 

Immikkut kosterapportiliaq suliaq ilanngunneqarpoq. 

Immikkut mappi assilisat suliamut ilanngunneqarpoq. 

Qarasaasiakkut nunaqarfiup Akunnaap assingata anisinneqarnera suliamut ilanngunneqarpoq.” 

 

Pisimasoq, ilanngussaq I-1-2: Akunnaaq illoqarfia assinga, pinerliiviup nunaqarfimmi 

inissisimaneranut tunngasoq. 

 

Pismasoq 1-3, ilanngussaq I-1-4: kosterapporti ilanngussamut I-1-1-mut tunngasut, nassaat 

allaaserineqarput koster nr. 1-miit 8-mut. 

 

Pisimasoq ?, ilanngussaq I-1-4: Kosterapporti ilanngussami I-1-1-mi nassaarineqartut, nassaat 

allaaserineqarput koster nr. 1-miit 8-mut. 

 

Pisimasoq 1-3, ilanngussaq I-2-1: Misissueqqissaanermik nalunaarusiaq Akunnaaq B-[…], Aasiaat: 



”Pa. X5, pa. […] aamma pa. […] ullumikkut nal 1541 nal 1630 –ip tungaanut misissueqqissaarneq 

ingerlappaat najukkami Akunnaaq B-[..] pinerlineqartup ullorsiutai ujarlugit.  

 

Aasianni politiit tamanna sioqqullugu misissueqqissaarnissamut aalajangikkamik pereersimapput, 

najukkamilu najugaqartut I4 aamma X17 tamatuminnga ilisimatinneqarlutik.  

 

Tamarmik ilisimastinneqarpoq qaniginerpaasutut politiinut oqaaseqartussaatitaannginnerminnik. 

Tamanna marluullutik akerivaat. 

 

Kissaatiginngilaat aalajangigaq takussallugu. 

 

Ilisimastinneqarput misissueqqissaarneq isiginnaarsinnaagaat, tamarmillu taamaaliiorusupput.  

 

Marluullutik kajumissaarneqarput pialuutinik il.il. arsaarinnissutaasinnaasunik 

takutitaqarsinnaanerminnik, imaluunniit suliami uppernarsaatitut atorneqarsinnaasunik, tassunga 

ilanngullugit pinerlineqartup atuagaasivia atuakkanik imaluunniit ullorsiutinik imalik.  

 

X17 qaliap torsuusaanukarpoq nammattagarlu tigullugu, taanna aappaluttuuvoq tungujortunik 

allannilik, kisianni imaqanngilaq. 

 

I4-p oqaatigivaa atuakkat igissimanerarlugit isumaqannginnami P-p taakkua atoqqissagai.   

 

Tamatuma kingorna misissueqqissaarneq aallartinneqarpoq.  

Qaliani torsuusami papkassip saavani, taanna errortassaasivittut atorneqarpoq makkua 

nassaarineqarput arsaarinnissutigineqartillu koster nr-mutut: 

 

 300. Ullorsiut aappaluttoq qaamasoq.  

 301. Atassuteqatigiittarnermut atuagaq qorsuk 

 302. Atuarfimmi allattuiffik 

 303. Pappialami titartakkat  

kingusinnerusukkut misissugassat 

 

I4-p kissaatiginngilaa pialuutit nassaarineqartut eqqartuussivimmi saqqummiunneqarnissaat.  

 

Politiit suliaannut soqutiginarsinnaasunik allanik nassaartoqanngilaq. 

 

Immikkut kosterapportiliaq suliamut ilanngunneqarpoq.” 

 

Pisimasut 1-3, ilanngussaq I-2-2: Kosterapporti ilanngussaq I-2-1-mi nassaarineqartut pillugit, 

taakkua nassarineqartut allaaserineqarput koste nr. 300-miit 303-mut. 

 

Pisimaut 13, ilanngussaq J-1-1: Taarsiiffigineqarnissamik qinnuteqaat nalaagaaffiup 

pinerluffigisanut taarsiissuteqartartuinut, tassani X1-p P, cpr.nr. […]2006-[…] sinnerlugu 

qinnuteqarpoq taarsiiffigitinnissamik nalagaaffiup pinerluffigisanut taarsiissuteqartuinut. X1-p 

eqqartuussisut suliaasa allassimaffiata assilineqarnera 30. marts 2016-meersoq ilanngussimavaa, 

tassani meeqqap arnaa isumaqatigiissuteqarfigalugu tamakkiisumik angajoqqaatut oqartussaassuseq 

meeqqamut P-mut tigusimavaa. 
 



 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq, kingullermik 20. september 2018 Nunatta 

Eqqartuussisuuneqarfianit kannguttaattuliorsimasutut kinguartitamik pineqaatissinneqarami ulluni 

20-ni eqqartuunneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarami, taamaalilluni piffissaq 

misilinneqarfik ukiumik ataatsimik sivisussusilik killeqarluni 20. september 2019.   

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq 1984-mi inuusuttaraasoq anaanani imminortoq, aamma 

ataataa kræfterluni 1994 toquvoq. Kingorna imigassamik ikiaroornartumillu atuilerpoq. 

Qatanngummini nukarlersaavoq. Ima atuisimatigivoq, allaat ikiaroornartulerisutut ingerlanikuulluni. 

Ikiaroornartoq tassanngaannaq unitsinnikuuaa. Ataatani toqummat, U-p pania aappaalu 1994-mi 

erneralu 1996-mi toqukkut qimagupput, soorlu ataataa maleqqusimasoq. Annaasaqarnermi kingorna 

ataasiaannaavilluni Aasianni Inunnik isumaginnittoqarfimmiik oqaloqatiginnikkiartortitaavoq. 

Allanik ikiorneqanngilaq. Nunaqqataasa oqaloqatigisarpaat qiimmassartarlugulu siumut 

aallartikkiartorpaat. Allaat ernera qiimmassarlugu aallartinneqartarpoq. Ernini nukarlequtini 

eqqarsaatigisarpaa, peerukkunimi kiap paarissammagu. 1994-mi illortik ikuallammat imigassaq 

tigusimavaa, kisianni paasivaa taamaalioruni qanoq pineqartussaalluni.  

 

Maannakkut nuliani pillugu, 2003-mili oqarasuaatikkut oqaloqatigiittalerput, aatsaallu 2010-mi 

aprilimi Akunnaami aatsaat takuaa. Maj 2011-mi katipput. Ataatsimoorussaminnik meeraqanngillat. 

Ernutannguaqarpoq Upernavimmi, aamma martsimi 2020-mi ernera meerartaartussaavoq. 

 

Inuusuttuaraallunili raajarniarneq taamaatikkamiuk kommunemi anartarfilerisuuvoq 

eqqaavilerisuullunilu, kingorna qatserisartunngorpoq oqaluffilerisutullu sulilerluni, 2009-mi 

atuarfimmi asaasutut sulilerpoq. 2009 kingorna pedelitut sulivoq.  

 

Pisut siulliit eqqartuussaassutigisimasai imernermi nalaani pipput. Massakkut 2016-miik imigassaq 

taamaatinnikuuaa.  
 

U tigusarineqarpoq ulloq 17. januar 2018 suliallu suliarineqarnerani tigummigallagaalluni ulloq 

eqqartuussuteqarfik tikillugu. 

 

 

Illuatungeriit isumaat 

 

Unnerluussisussaatitaasut immikkut iisumagisassanngortinneqarnissaanik piumasaqatiiminnut 

tapersiutigivaat, unnerluutigineqartup pisimasoq 1 ilaannakortumik nassueritigimmagu, tassa usuni 

P-p utsuinut mangussimannginnamiuk, usunili tissaqqasoq qalleqasimallugu usuni kinguaassiutaanut 

tutsillugu. Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq taamaallaat tallimariarlugu taamaaliorfigisimallugu 16-

eriarluguunngitsoq. Unnerluutigineqartup pisimasoq pisuunnginnerarfigivaa, kisiannili pisimasoq 3 

pisuunerarfigalugu, kisianni piffissami sivikinnerusumi.  

P-mik videokkut apersuinerit uppernartuupput, pinerlineqartoq sukumiisumik nassuiaateqarmat 

pinngitsaalillugu sinittarfimmukartinneqartarsimagami, imaluunniit nammineq sofami issiatilluni 

saniminut ingittarsimasoq atisaajarlugu usunilu utsuinut aamma itianut manguttarsimallugu. 

Oqarfigisarsimavaa allanut oqaraluaruni aneqqissanngitsoq.  Pinerlineqartup eqqaamavaa tamakku 

aallartinnerat 4. klassemi atualeqqammerluni 2016-imi pisimammat aammalu aanani unnukkut 

sulisarsimasoq. Pinerlineqartoq misissorneqarpoq nakorsaanermit […] ulloq 18. januar 2018 Aasiaat 

napparsimmavianni, tassani pinerlineqartoq sinitsinneqarsimalluni misissorneqarnermini. Utsui 



igalaarsartaarussimapput utsuisalu ammarnga ammalaarluni, taamatullu aamma itiata ammarnga 

naatsorsuutigisinnaasamit annertunerusumik allisimalluni.  

Allannguutit taakkua nassaarineqartut Retspatologisk afdelingimi Retsmedicinsk institutimiittumi 

ulloq 5. april 2018 nassaareqinneqarsinnaasimanngillat. Misissuinermili tamatumani nakorsat 

misissuisut oqaatigisimallugu ameraasakkut aqqunarnerit takuneqarsinnaannginnerat 

allannguutaanngimmat utsummigut atoqatigineqarsimanera imaluunniit allamik 

mangissivigineqarsimanera ataasiarlunbi arlaleriarluniluunniit.   

Unnerluussisup ajuusaarutigivaa unnerluutigineqartoq periarfissinneqarsimanngimmat videokkut 

apersuinernik, aatsaallu qaammatit tallimat qaangiunneranni taakkua takusimallugit.  

U tigusarineqarpoq 17. januar 2018 nal. 17.05, sunniisinnaaneralu aarlerinartoqartinneqarluni 

tigummigallagaaqqavoq pingaarnertut isumaqatiginninniarnissap aallartinnissaata tungaanut. Suliaq 

taamatut sivisutigisumik ingerlanneqarsimavoq ilitsersuutaasumik nakorsaanerup oqaaseqaataani 

aalajangiiffigineqarmat Risskovimi eqqarsartaatsimigut misissorneqarnissaa. Oqaaseqaat taanna 

naammassineqarpoq ulloq 14. december 2018-imi. Nakorsalli eqqartuussaasimasunik 

siunersiortagaasartut noqqaassuteqarput sukumiinerusumik eqqarsartaatsimigut 

misissuiffigineqassasoq kiisalu tarnikkut misilitsinneq ingerlanneqassasoq. Taanna eqqarsartaatsimik 

misissuineq naammassineqarpoq ulloq 16. marts 2019-imi.   

Nakorsat eqqartuussinermi siunersiortagaasartut inaarutaasumik oqaaseqaatiminni oqaatigisimavaat, 

U misissorneqarnermi kinguaassiutitigut pinerluuteqarnissaminut uteqqiasumik arlerinaateqartoq 

qaffasissumik inissisimanera naliliiffigineqarluni.  

Rigsadvokatip politimesterip piumasaqaataa isumaqatigivaa Danmarkimi immikkut 

isumagisassanngortinneqarssaanut tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 161, imm. 2, tak. imm. 1. 

Unnerluussisup innersuussutigivaa ilisimannittut nassuiaataat, takutitsimmata P I1-mut 

oqarsimammat aatami kinguaassiutimigut attualaartaraani, aamma I1 pisortanut saaffiginnissutaa, 

tassanilu suliaq aallartinneqarpoq. 

Nakorsaq immikkut ilinniagalik I2 innersuussaqarpoq allakkiamik   […]-imit suliarineqarsimasumik. 

Taanna Retspatologisk afdelingimit oqaaseqaammi eqqaaneqanngilaq.  

Nakorsap immikkut ilinniagaqarsimasup I2-p apeqquserpaa nakorsaanerup […]-p pisinnaasai 

apeqquserpai meeqqamik pinngitsaalineqarsimasumik misissuineranut atatillugu. Taanna 

nakorsaaneq soraarummeernertalimmik nakorsaavoq, taamatullu nakorsap piginnaasaanik 

qularsaaneq inissiminiigani.  

Tamatuma kingorna unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigisartik allanngortinnikuuvaat 

imaakkaluartoq:  

Piffissami aalajangersimasumik sivisussusiligaanngitsumik Danmarkimi Pinerluttunik 

Isumginnittoqarfiup tarnimikkut nappaatilinnut inissiisarfiani immikkut 

isumagisassanngortinneqassasoq tak. Pinerluttulerinermi Inatsimmi § 161, imm. 2, tak. 1. 

Imaalillugu: 

Immikkut isumagisassanngortitsineq, inatsip allanngutaa 1. august 2019 atuutilersumi taamaallaat 

Pinerluttulerinermi Inatsimmi § 161 imm. ataasiinnaammat – immikkut isumagisassanngortitsineq. 

 

 

Illersuisup piumasaqaatiminut U-p pisimasuni 1-mi 2-milu pinngitsuutinneqarnissaanut tapersiutitut 

oqaatigivaa, pisuunermut apeqqut tamakkiisumik uppernarsineqanngitsoq.  

U itgusarineqarpoq ulloq 17. Januar 2018-mi, tigummigallagaaqqasimallunilu ukiumi ataatsimi 

qaammatinilu arfineq pingasuni. 

 

Illersuisoq U-mut aatsaat illersuisutut iviertinneqarpoq taassuma kissaateqarneratigut illersuisumisut 

ivertinneqarsimasup taarserneqarnissaanik ullormi 14. August 2019. Suliap pappialartai tiguvai 



ringbindini ulikkaaqqasoq aatsaat ullormi 20. august 2019-imi. Suliaatuarpaa unnerluutigineqartorlu 

nalunaaquttap akunnerini pingasuni ilagisimallugu.  

Illersuisoq piumasaqaateqarpoq pisimasoq 1-mi pinngitsuutitsisoqarnissaanik, tassanilu 

innersuussutigalugu unnerluutigineqartoq ilaannakortumik pisuunerarmat, kisiannili piffissat 

taaneqartoq allaammat aammalu unnerluussissummi oqaatigineqarnerit sivikinnerulluni.  

Taamatullu aamma illersuisoq piumasaqaateqarpoq pisimasoq 2-mi pinngitsuutitsinissamik, tassani 

unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarmat. Tassani illersuisup innersuussutigivaa P videokkut 

apersorneqarneranut atatillugu oqaatigineqanngimmat U-mit siorasaarneqartarsimanera. 

Pisimasoq 3-mi U pisuunerarpoq, taamaallaat P iviangiisigut attualaartarsimallugu. Illersuisup 

peqataaffigisinnaavaa U-p pisuutinneqarnissaa pisimasoq 3-mi nassuerutiginninneratut 

kannguttaatsuliorfiginninnermut. 

Tenikkikkut uppernarsaatinut tunngatillugu, illersuisup oqaatigivaa eqqartuussisut imatut 

nalilersuissasut, taamaallaat unnerluutigineqartoq eqqartuunneqassalluni uppernarsaatit 

tunngavigalugit uppernarsineqarpat tamakkiisumik pisuunera. U nassuiaavoq usuni P-p 

kinguaassiutaanut tagiuttarsimallugu aammalu usuni utsuinut mangussimanagu. Illersuisup 

eqqartuussisunut malugeqquvaa Retspatologisk afdelingip oqaaseqaataa Aasianni nakorsaanerup 

misissuisimaneranik akerliliimmat. Retspatologisk afdelingip oqaatigivaa utsuit paavisa ameraasaat 

innarlerneqarsimanngitsoq aammalu qooqqeraimaneqartoq. Misissuinermi takusassaqanngilaq 

kimillannernik imaluunniit qilerunissimaneranik. Illersuisup innersuussutigivaa ilanngutassiaq […] 

suliarineqarsimasoq, taanna suliami uppernarsaatitut atorniarsimagaluarpaa, eqqartuussivimmilli 

itigartitsissutigineqarsimavoq. Tassani qularnanngilluinnartumik qulaarneqarsimassagaluarpoq 

suliami nassaarineqarsimasut qanoq nalilersuiffigineqarnissai. Qooqqersimanera 

saqqummersimasinnaagaluarpoq nakorsaanerup misissuinerani.  

P-p videokkut apersorneqarneranut atatillugu illersuisup innersuussutigivaa niviarsiaqqap timip 

ilusaagut takussutissartai, aammalu qanoq oqitsigisumik videokkut apersorneqarnini tiguneraa. 

Apersuisumit aperineqaraangami matusarpoq, kisiannili apersuisup ilani anillaffigigaangagit 

ajornaquteqanngitsumik oqitsimillu pinngualertarluni. Illersuisup eqqartuussisut noqqaaffigivai 

uppernassusia nalilersuiffigeqqullugu. Illersuisup innersuussutigivaa P-p nassuiaataa niviarsiaqqap 

allanngorartumik pissulersortarnera.   

Illersuisup isornartorsiutigivaa I1-p allakkiaa suliap pappialartaanut ilaatinneqanngimmat, suliami 

pingaaruteqarmat, taannaammammi suliamik aallarniutaasoq.  

Illersuisup innersuussutigivai U-p inuttut atugarisai, eqqarsartaatsimigut misissorneqarneri 

oqaaseqaat kiisalu MindQ-miit misilitsinnera. 

 

Illersuisoq piumasaqaateqarpoq pisimasoq 1-mi aamma pisimasoq 2-mi 

pinngitsuutitsisoqarnissaanik, kiisalu U eqqartuunneqassasoq kannguttaatsuliorfiginnissimanermut 

kiisalu eqqartuussisut eqqartuussutaat sakkukinnerpaaq. 

 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq 26. juli 2019, eqqartuussineq aallartinneqarpoq 20. august 2019, 

nangeqqinneqarluni 21. aamma 27. august 2019. Ulloq 10. september 2019 eqqartuussisut akornanni 

siunersioqatigiittoqarlunilu taasisoqarpoq, ullorlu taanna eqqartuussut oqaatigineqarpoq. 

 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 



Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

Imm. 1, 

U ilaannakortumik nassuerpoq, nassuiaallunilu P kinguaassiuutaatigut atoqatigisarsimallugu, 

kisiannili usuni uttuinut imaluunniit itianut manguttarsimanagu.  

 

P-p videomut immiullugu apersorneqarneranit nassuiaataa uppernartutut isigineqarpoq, taassuma 

nassuiaatigigamiuk 2016-mi ukiukkut aallartittumik Akunnaamiik aallarnissaata tungaanut P-p 

atisaajartaraani, siniffimmut innartinniartaraani aammalu usuni niviarsiaqqap uttuinut 

mangunniartaraa, annernartartorlu. Kisikkamigit missiliorpai 16-eriarluni usuni utsuinut mangullugu 

iluatsissimagaa. 

 

Aasianni nakorsat misissuinerinit siullermit 18. januar 2018-meersumi nakorsap nalunaarutigaa 

niviarsiaqqap misissorneqartup uttuisa paavi ameraasartaqanngitsut, aammalu utsuini itianilu 

aappillerneqartoq kiisalu niviarsiaqqap utsui itialu naliginnaasumiik asiilannerusut. Nakorsap 

nalilerpaa misissuinermit nassaarisat utsunnut itianullu mangussisarnermeersimasutut 

sanilliunneqarsinnaasut. 

 

Nalunaarummi nassaarineqartut niviarsiaqqap utsuini aammalu itiata eqqaani aappillernerit 5. april 

2018 Danmarkimi misissueqqinnermi nassaarineqanngillat. Ilisimannittutut apersorneqartup 

nakorsaq I2-p nassuiaatigaa misissukkanit ersertoq niviarsiaqqap utsuisa paavini ameraasaq 2/3-mik 

takitigisumik qooqqernersaqartoq, tamannalu inunnguuserisinnaagaa imaluunniit utsuinut 

mangussaqartarnerup kingorna pinngorsimasinnaasoq.  

 

Uppernarsaasiissutit nalilersoreerlugit uppernarsineqarpoq U-p Pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, 

imm. 1, aamma imm. 2, tak. § 79 – meeqqamik 15 inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliilluni 

atoqateqarneq, minnerpaamik 15-eriarluni unioqqutittarsimagaa, P, inuusoq 1. juni 2006, utsuisigut 

atoqatigisaramiuk piffissami ukiakkut 2016-miik 11. januar 2018 tungaanut. 

 

Naammaginartumik uppernarsineqanngilaq U-p P itiatigut atoqatigisarsimaneraa, taamaattumik 

tassunga P pinngittuutinneqarpoq. 

 

Imm. 2, 

U pinngitsuunerarpoq.  

 

Niviarsiaqqap videomut immiullugu apersorneqarneranit nassuiaataa uppernartutut nalilerneqarpoq, 

taamaattumillu U pisuutinneqarpoq Pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 1, tak. § 79, tak. 

§ 12 – meeqqamik 15 inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliilluni atoqatiginneriarneq, 

unioqqutittarsimagamiuk piffissami ukiakkut 2016-miik 11. januar 2018 tungaanut arlaleriarluni 

atisaajartaramiuk atoqatiginiarlugu, iluatsinngittumilli, P, inuusoq […] 2006, pinaattarmat. 

 

 

Imm. 3, 

U nassuerpoq, kisiannili piffissap annikinnerusup iluani pisimanerarlugu.  

 

P-p videomut immiullugu apersorneqarneranit nassuiaataa uppernartutut nalilinerneqarpoq, 

taamaattumillu U pisuutinneqarpoq Pinerluttulerinermi inatsimmi § 84, imm. 1, 

kannguttaattuliorfiginninneq aammalu § 79 – meeqqamik 15 inorlugit ukiulimmik 



kinguaassiuutaatigut allatut atoqatiginninneq, unioqqutittarsimagamiuk, P piffissami ukiakkut 2016-

miik 11. januar 2018 tungaanut iviangiisigut atisaasa iluatigut attuualaartaramiuk aammalu utsuinut 

inussani manguttarlugit. 

 

 

Pineqaatissiissummut tunngasoq: 

U immikkoortuni pingasuni pisuutinneqarpoq. Immikkoortoq siullermi annikinnerusumik 

pisuutinneqarpoq. 

 

Saqqummiussanit U-p tarnimigut misissorneqarneranit oqaaseqaasiami inerniliinermit 

tikkuussisoqarpoq pineqartup silassorissusaa annikittuusoq aammalu inuttut pissusaa 

naliginnaasumiit nikingasuusoq kiisalu (egen seksualitet) immini kinguaassiuutitigut pissutsiminut 

paasisimasakinnera pissutigalugu assigusumik pinerloqqissinnaanera aarlerinartuusoq, 

taamaattumillu piffissami killiligaanngitsumik pineqaatissinneqarnissaa innersuussutigineqartoq.  

 

Oqaaseqaammi tassani naliliinermi U-p kinguaassiuutitigut pinerloqqissinnaanera annertuumik 

aarlerinartoq oqaatigineqarpoq. Taamatut naliliisoqarsimavoq pissutigalugu U-p ilisimaarimmagu 

susimanerluni, taamaakkaluartorli misigissutsimigut aalassatsinneqarnermik takutitsinaniluunniit 

soqutigisaqanngitsutut pissuseqarluni, allat misigissusaannik paasinnissinnaanera annikilluni 

akisussaassuseqarusuganilu, naak misissuinermit takutinneqanngikkaluartoq tarnimigut 

nappaateqartoq.  

 

Saqqummiussanittaaq ersersinneqarpoq U siusinnerusukkut assigusumik pinerluuteqarnerminut 

pineqaatissinneqarsimasoq.  

 

Pineqaatissiissummik aaliagiiniarnermi annermik toqqammavigineqarpoq U-p 

pinerloqqissinnaanermut navianassusaa annertummat, taamaalilluni isumaqarnarluni U inuit allat 

inuunerannik, timaannik peqqinnissaannik imaluunniit kiffaanngissusaannik 

navialisitseriataarsinnaasoq. 

 

Taamaattumik taamatut pineqaatissiinissamut piumasaqaatit naammassineqarmata, aammalu U-p 

assigusumik pinerloqqinnissaa pinaveersaarniarlugu U pineqaatissinneqarpoq 

unnerluussisusaatitaasut piumasaqaataat malillugu Pinerluttulerinermi inatsimmi § 161, taamaalilluni 

piffissami killiligaanngitsumi inissiisarfimmi inissinneqassalluni. 

 

 

Mitangaanermut ajunngitsorsiassanut qinnuteqaat: 

P sinnerlugu mitangaanermut ajunngittorsiassat 200.000 kr. qinnutigineqarput. Qinnuteqaat aammalu 

annertussaa U-p isumaqatigai, taamaattumik Taarsiisussaatitaanermik inatsimmi § 26 naapertorlugu 

U-p P-mut 200.000 kr. akilissuai. 

 

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

aningaasartuutit akilissavai. 

 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U piffissami killiligaanngittumi inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq. 



 

U-p P-mut mitangaanermut ajunngittorsiassat 200.000 kr. akilissuai. 

 

Suliamut aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit aningaasartuutigineqassapput. 

 

Elisabeth Kruse 

eqqartuussisoq 

 

 

*** 

 
 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 10. september 2019 

 

Rettens nr. 951/2019  

Politiets nr. 5509-97351-00010-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […]1964 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 26. juli 2019. 

 

 

T er tiltalt for overtrædelse af  

Forhold 1 

 

Kriminallovens § 77, tk. 1, nr. 1 og stk. 2 jf. § 79 - voldtægt af barn under 15 år 

Ved i perioden fra efteråret 2016 frem til den 11. januar 2018 på adressen BNR-[…] i Akunnaaq, 

Aasiaat i ikke under 15 tilfælde, at have udsat F født den […] 2006 for voldtægt, idet han i henholdvis 

stuen, køkken og soveværelset mod Fs vilje og under anvendelse af sin fysiske overlegenhed afklædte 

hende, spredte hendes ben og gennemførte vaginalt og analt samleje. 

 

 

Forhold 2 

 

Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, jf. § 79 jf. § 12 - forsøg på voldtægt af barn under 15 år 

Ved perioden efteråret 2016 og frem til 11. januar 2018 på adressen Akunnaaq BNR-[…] i Akunnaaq 

Aasiaat i flere tilfælde, ved brug af vold eller trussel om vold, at have forsøgt at tiltvinge sig samleje 

med F født den […] 2006, idet han flere gange afklædte hende, spredte hendes ben i den hensigt at 

opnå samleje, hvilket mislykkedes, idet F gjorde modstand. 

 



Forhold 3 

 

Kriminallovens § 84, stk. 1 - blufærdighedskrænkelse og § 79 - anden kønslig omgang end 

samleje med barn under 15 år 

Ved perioden efteråret 2016 og frem til 11. januar 2018 på adressen Akunnaaq BNR-[…] Akunnaaq 

Aasiaat, i flere tilfælde, at have udsat F født den […] 2006 for blufærdighedskrænkelse idet han mod 

hendes vilje befølt hende på brysterne og indførte son hånd/finger i hendes vagina. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om forvaring på ubestemt tid jf. Kriminallovens § 161.  

 

T har erkendt sig delvist skyldig i forhold 1, da han ikke indførte sin penis i hendes vagina eller anus. 

T har nægtet sig skyldig i forhold 2. 

T har erkendt sig skyldig i forhold 3, men i kortere periode. 

 

T har fremsat påstand om frifindelse for forhold 1 og forhold 2, således der foranstaltes rettens 

mildeste dom. 

 

Anklagemyndigheden har på vegne F påstået, at T skal betale 200.000 kr. i tortgodtgørelse  

 

T har anerkendt erstatningspligten. 

 

T har anerkendt erstatningskravets størrelse. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af V1, Afdelingslæge V2 og V3 og 

V4. 

  

Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 20. august 2019.  

 

V1 har afgivet forklaring den 20. august 2019. 

 

Afdelingslæge V2 har afgivet forklaring den 21. august 2019. 

 

V3 har afgivet forklaring den 27. august 2019. 

  

V4 har afgivet forklaring den 27. august 2019.  

 

Forklaringerne fremgår af retsbog af den 20., 21. og 27. august 2019.  

 

 

Dokumenter 

Forhold 1, bilag A-1: Anmeldelsesrapport af den 17. januar 2018, hvoraf fremgår at ifm. 

vidneafhøring fremkom oplysninger om voldtægt af 11 årig pige.  

 



Forhold 2, bilag A-2: Anmeldelsesrapport af 17. januar 2018 hvoraf fremgår at ifm. vidneafhøring 

fremkom oplysninger om flere tilfælde af forsøg på voldtægt. 

 

Forhold 3, bilag A-3: Anmeldelsesrapport af 12. januar 2018, hvor X1 havde anmeldt 

blufærdighedskrænkelse begået mod hans 11-årige datter, F. 

 

Bilag B-1-3: Rapport - formregler vedrørende vidneafhøring af barn – sigtede T: 

”Sigtede foretog den 17. juni 2018 sammen med sin forsvarer Jørgen Svane i tidsrummet fra kl. 1400 

til kl. 1520 gennemsyn de 2 vidneafhøringer.  

 

Forsvarer Jørgen Svane meddelte, at sigtede ikke havde spørgsmål eller bemærkninger til de 2 

vidneafhøringer. 

 

Sigtede blev gjort bekendt med, at vidneafhøringen kan anvendes som bevis i retten. 

 

Sigtede blev gjort bekendt med retten til at begære genafhøring af forurettede, og at denne begæring 

skulle fremsættes inden 2 uger fra dags dato 

 

Sigtede gjort bekendt med, at retten til genafhøring ville fortabes, hvis begæringen ikke var fremsat 

inden 2 uger. 

 

Sigtede var indforstået med ovennævnte.” 

 

Forhold 1-3, bilag B-2: Anholdelsesrapport af 17. januar 2018, hvoraf fremgår at sigtede T blev 

erklæret anholdt kl. 1705 og blev sigtet for voldtægt, voldtægtsforsøg og blufærdighedskrænkelse. 

 

Forhold 1-3, bilag D-1:   Afhøringsrapport af 17/1-18 - forurettede F, pnr. 010606-7430: 

”Videoindtro 

Goddag, mit navn er X2 Jeg er politiassistent ved Aasiaat Politi. 

I dag er det onsdag den 17.01.2018 og kl. er 1100. 

  

Jeg vil om lidt foretage afhøring af den 11 årige F der er fortaget anm. til Politiet i Aasiaat mistænkte 

om blufærdighedskrænkelse. 

Ved monitorrummet overværes selve afhøring af bisidder X3 fra familiecenter Qaammaavik. 

Anklagemyndigheden ved pa. X4 fra Politiet i Aasiaat og forsvarer Jørgen Svane fra Qaasuitsup 

eqqartuussivia/Aasiaat vil ligeledes overvære afhøringen. 

 

Forsvar Jørgen Svane samt anklager X4 vil få mulighed for senere at stille supplerende eller 

uddybende spørgsmål til F via mig. 

 

Jeg vil nu hente F og foretag afhøring af hende. 

  

X2: Sidder du godt? 

F: Nikker ja  

X2: Hvad hedder du? 



F: F 

X2: Vi skal lige tale lidt højere da den kan være lavt. 

F: Nikker ja 

X2:  Hvor gammel er du? 

F: 11 

X2: Hvornår har du fødselsdag? 

F: […] 

X2: Så næste gang når du har fødselsdag fylder du 12? 

F: Nikker med øjnene ja 

X2: Er du herfra? 

F:  Nikker nej 

X2:  Hvor er du fra?   

F: Ah hvad? 

X2: Er du herfra? 

F: Nu gør jeg det 

X2: Nu bor du her? 

F: Nikker med øjnene ja 

X2:  F her i lokalet skal vi tale sandt, vidste du betydning af løgn er? 

F: Nikker med øjnene ja 

X2: Hvad sker der hvis man lyver? 

F: Så tale man usandt 

X2:  Ja derfor når jeg afhørt dig skal du tale sand, det kan også godt være at jeg stiller flove 

eller ubehageligt spørgsmål, Du siger også lige til hvis du få det dårligt:   

F:  (Læner sig mod sofahjørne) nikker med øjnene ja 

X2: F hvor have du boet henne? 

F: Akunnaaq 

X2: Hvad er der sket i Akunnaaq? 

F: Min bedstefar hvis vi er alene forsøgt få mig ind til sengen    

 (02:57) 

X2: Hvem er din bedstefar? 

F: T 

X2: Kan du uddybende forklar hvad der skete? 

F:  Nikker med øjnene ja  

X2: Hvad sker der? 

F: Andre gik andet stede henne og min bedstemor arbejder om aften, min lille onkel 

gik ud for at spille til deres kammerat, så blive jeg alene med min bedstefar, 

forsøgte han at få mig ind til sengen (03:22) 

X2: Sagde han noget til dig? 

F: Nikker med øjnene ja 

X2: Hvordan? 

F: Han forsøgte med at sige "her er penge som du skal have    

 (03:50) 

X2:  Du sagde at han forsøgte at få dig til at gå i seng, gør han noget som du ikke kan lide? 

F: Nikker med øjnene ja 

X2: Hvordan? 

F: Hvis jeg sætter mig så sætter han sig ved siden af og forsøgte at beføle mig 

(04:03)  

X2: Hvor? 



F: (bliver flov over dette) smiler lidt 

X2: Det er i orden, er du flov over det? 

F: Nikker med øjnene ja 

X2: Befølte han dig her i din arm? 

F: Nikker med øjnene ja 

X2: Hvor befølt han dig også henne? 

F: I min kønsdele (04:27) 

X2: Hvor her (gestikuler) (omkring kønsdele) 

F: Nikker ja med øjnene 

X2: Befølte han dig andre steder? 

F: Nikker med hovedet nej 

X2:  Også her (gestikuler mod bryster) 

F: Nikker ja med øjnene 

X2: Kan du fremvise hvor han have befølt dig henne? 

F: Nikker nej med hovedet  

X2:  Er du lidt flov over det? 

F: Nikkede ja med Øjnene 

X2:  Du sagde at han befølt dig sådan, befølt han dig udenfor tøjet  

 eller? 

F: Nikker nej (05:00) 

X2: Hvad gøre han? 

F: Han førte sin hånd ind under (05:01) 

X2: Hvor 

F: Svar ikke? 

X2: Hvis du har dette tøj på nu, hvad gøre han? 

F:  (med ene hånd) Med ene hånd indført her (under armhuler ind under) Og derefter 

forsøgt at beføle dem (05:18) 

X2: Hvad forsøgte han at beføle? 

F: (bliver genert) 

X2:  Hvis han ført sin hånd her (mod armhule) hvad gøre han så? 

F: Svar ikke 

X2: Befølt han der (mod armhule) eller mod skulder 

F: Nikker nej heromkring (med ene hånd mod sin bryster) 

 (05:44) 

X2: Mod dine bryster? 

F: Nikker ja med Øjnene 

X2:  Du sagde også at han befølt dig ved din kønsdele   

F: Nikker ja med øjnene 

X2: Hvad gøre han? 

F:  Han vil give mig penge og slik hvis jeg gå hen til sengen  

 (5:57) 

X2: Kan du fremvise hvordan han beføler dig ved dit kønsdele? 

F: (flov over situationen) nikker nej med hovedet 

X2: Er du lidt flov over det? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2:  Gøre han kun sådan eller hvad gøre han (udenfor tøjet mod 

 kønsdele) 

F: Nikker nej han indført den helt (06:27) 



X2: Hænder ind under? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2:  Mod din kønsdele? 

F: Ja 

X2:  Når han indført sin hånd ind under mod din kønsdele befølt han kun eller hvad gøre 

han? 

F: Han forsøgt at indført den ind under (06:47)  

X2:  Forsøgte at indført sin hånd ind under mod din kønsdele? 

F: Nikker ja med øjnene  

X2: Indført han hånden ind mod din kønsdele? 

F: Jeg giver modstand 

X2: Så han indfør hånden ikke` 

F: Nikker ja med øjnene 

X2:  Have han yderligere gjort ubehageligt mod dig? 

F: Nikker nej (tilbagetrukket) 

X2: Som du sagde han forsøgte at få dig til sengen 

F: Dengang da jeg ankom tilstedet, have han ikke være sådan, da min bedstemor fik 

andet job, forsøgte han at gøre sådan, jeg vidste ikke første omgang hvordan dette er, 

en gang have det lykkes for ham at få mig i sengen. (07:35) 

X2: Da det lykkes for ham at få dig i seng, hvad skete der så? 

F: Han sagde at jeg skal tage mit tøj af her men dette gøre jeg ikke da jeg kan 

fornemme hvad han vil gøre ved mig. (07:47)  

X2:   Hvad gøre du så? 

F: Jeg har det dårligt 

X2: Lagde du i sengen? 

F: Nikker nej med hovedet 

X2: Hvad skete der så da dette mislykkedes for ham? 

F: Han vil ikke have at jeg gå udenfor min bedstefar 

X2: Kan du huske hvornår dette er startet? 

F: Da min bedstemor begyndte at sælge bingo plader (08:21) 

X2: Hvornår? 

F: '16, kan ikke huske hvilket måned  

X2:  16 skete dette om sommeren eller vinter? 

F: Efteråret eller vinter  

X2:  Efter skolestart? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2: Hvilket klasse gå du i? 

F: Nu? 

X2: Nikker 

F: 6.k 

X2: Så det der er sket er da du gik i 4. klasse eller? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2:  Du sagde at han have befølt dig ved at indført sin hånd mod bryster og mod din 

kønsdele, gøre det ondt i din kønsdele? 

F: Nikker ja (09:28)  

X2: Hvordan? 

F: Når han forsøgt at få den ind gøre det ond(09:32) 

X2: Forsøgt at indføre hvad? 



F: Sin hånd 

X2: Du sagde når han indført sin hånd, gøre det ond i din kønsdele. 

F: Nikker ja med øjnene 

X2:  Indført han hånden ind mod din kønsdele eller kun opad ved  

 kønsdele? 

F: Indføre den helt (09:52)  

X2:  Indført den helt ind? 

F: Nikker, ja med øjnene  

X2:  Du sagde at det gøre ond i din kønsdele hvor gøre det ondt i din kønsdele. Opadtil 

eller under kønsdele? 

F: Under (10:05) 

X2: Under? 

F: Han forsøgte også indført sin penis ind 

X2: Hvor? 

F: Mod min kønsdele 

X2: Hvordan? 

F: Han forsøgte at få min tøj ned og forsøgt indført (10:19) 

X2: Hvor befandt i Jer henne? 

F: Han fik mig ind til køkkenet. Jeg er sulte som fulgte han efter og forsøgte beføle 

mig (10:31) 

X2: Han tage sin tøj ned til knæhøjde eller hvad sker der? 

F: Han tage sin tøj ned af lår (10:46) 

X2: Ser du hans penis? 

F:  (tyvende) nikker nej 

X2:   Hvordan føler du han forsøgte at indført sin penis mod din  

 kønsdele? 

F: Jeg havde ved tidligere lejlighed gået i bad sammen med min tidligere stedfar og have 

set hvordan mine forældre gøre. 

X2: Kan du lige uddybe din forklaring om at du sagde, han forsøgte at indføre sin penis ind 

i din kønsdele, hvad skete da der? 

F: Når jeg gik ind til køkkenet, fulgte han mig. Så forsøgte at få sin penis 

masturberet med jeg vil ikke gøre det. (11:42) 

X2:  Fremviste han sin penis? 

F: Nikker nej med hovedet 

X2:  Sagde han kun sådan? 

F: Nikker ja med øjnene. Og han tog sit tøj ned og forsøgt at få mig til at få mit tøj ned. 

(12:05) 

X2:  Når han tog sin tøj ned hvilket tøj tog han ned til knæhøjde? 

F: Gamacher og trusser 

X2:  Mens du står ved siden af? 

F: Nikker ja med Øjnene 

X2:  Hvad gøre du så når han gøre sådan? 

F: Jeg vil ikke kikket på ham og gav modstand (12:27) 

X2: Når han tog sin tøj ned have du set hans penis? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2:  Efter han have taget sit tøj ned til knæhøjde hvad gøre han så? 

F: Han vil have at jeg masturber hans penis men det gider jeg ikke (12:47)  

X2:  Havde du gjort det? 



F: Nikker nej med hovedet 

X2:  Jeg spørge lige andre, i mellemtiden kan du drikke vand. X2 forlader lokalet i 

tidspunkt 13: 10  

X2: Du sagde dette skete sådan, Drikker han når de skete sådan? 

F: Hvad? 

X2: Drikke han så dette sker? 

F: Før da han drikke sker der ikke noget, først da han holdt op med at drikke gøre han det 

sådan. 

X2: Dette skete mens han er ædru? 

F: Ja (17:24) 

X2: Fremkommer han med trusler? 

F: Ja (17:30) 

X2: Hvordan 

F: Hvis jeg siger noget vil han slå mig (17:33) 

X2: Fremkommer han andet trusler? 

F: Kun dette 

X2:  Du sagde at han fremviser sin penis kan du forklar lidt uddybende hvordan han gøre 

det?  

F: Nikker nej med hovedet 

X2: Nej? 

F: Nikker ja med hovedet 

X2: Du sagde at dette skete i køkkenet og sagde også han tog sit tøj ned til knæhøjde, vil 

have at du rørt ved hans penis, skete dette kun i køkkenet eller skete det også andet 

sted henne? 

F: I stuen (18:41) 

X2:  Hvad have han gjort i stuen? 

F: Hvis jeg sætte mig ned fulgte han efter mig (18:48) 

X2: Hvis han fulgte efter dig hvad sket der så? 

F:  Forsøgte at beføle mig og forsøgt at lagde mig ned (18:54) 

X2: Hvor forsøgte han få dig ned? 

F: Mod sofa (19:04) 

X2: Hvordan forsøgte han beføle dig?   

F: Forsøgte at få mit tøj af (19:14) 

X2: Lykkes det? 

F: Nikker nej med hovedet 

X2: Hvorfor mislykkes det? 

F: Da jeg vidste at voksen skal ikke gøre sådan mod børnene 

X2: Når han gøre sådan hvad gøre du så? 

F: Jeg bliver ked af det 

X2: Du sagde at dette lykkes ikke hvordan forsvar du dig selv? 

F: Jeg gav modstand 

X2: Siger du noget til ham? 

F: Jeg vidste godt hvis jeg siger noget vil han have at jeg ikke  

 gå udenfor. (20:14) 

X2:  Så du siger ikke til nogen? 

F: Nikker nej med hovedet 

X2: Kan du huske hvor mange gange han have gjort sådan mod  

 dig? 



F: (med begge hænder begynder at tælle) 

Måske mere en 20 (20:30) 

X2:  Hvis der er mere end 20 skal du fortælle hvordan han gøre mod dig. Du sagde dette 

skete i køkkenet, hvor han tog sin tøj ned til knæhøjde og fremviste sig penis, i stuen 

på sofa gøre han sådan, hvad gøre han også andet? 

F: Når han vil have at jeg lagde mig ned så begyndte han at  

 tage sit tøj af (21:13) 

X2: Hvor forsøgte han at lagde dig ned? 

F: I stuen mod sofa nogle gange i soveværelse (21:25) 

X2: Når han tog sit tøj af hvilket tøj tog han af? 

F: T-shirt, gamacher og trusser (21:38) 

X2: Så han er nøgen? 

F: Ja 

X2: Hvis han gøre det hvad gøre du så? 

F: Jeg bliver ked af det 

X2: Du sagde, han tog sit tøj af, hvad gøre han ved dig så? 

F: Forsøgte at lagde mig ned på sengen (22:04) 

X2: Hvad skete der så? 

F: Svar ikke 

X2: Han forsøgte at få dig i seng? 

F: Svar ikke 

X2: Lykkes det nogle gang? 

F: Nogle gange (22:42) 

X2:  Hvis dette lykkes hvad sket der så? 

F: Så begyndte han at give mig slik og penge (22:49) 

X2: Hvilket lykkes? 

F: Når han fik mig i seng (23:12) 

X2: Hvis det lykkes hvad skete der så? 

F: Min bedstefar forsøgte at få sin penis ind (23:24)  

X2: Hvor? 

F: Mod min kønsdele (23:33) 

X2: Efter at have taget dit tøj af? 

F: Nikker nej med hovedet, Jeg vil ellers ikke have at han tage mit tøj af men han 

forsøgte at få mit tøj af.  

X2:  Du siger han forsøgte at få dit tøj af. lykkes det for ham at få  

 dit tøj af? 

F: Ja (23:58) 

X2:  Hvad skete der så efter han have taget dit tøj af? 

F: Forsøgt at indfør sin penis ind (24:03) 

X2: Mod din kønsdele? 

F: Ja 

X2: Hvad sket da der? 

F: Han siger ellers at jeg ikke skal råbe men jeg forsøgte at  

 råbe (24:13)  

X2:  Var du i sengen eller sofa? 

F: I sengen (24:30) 

X2: Han tog dit tøj af han tog sit tøj af hvad så? 

F: Svar ikke 



X2:    Forsøgte at få sin penis ind i din skede? 

F: Ja 

X2:  Er hans penis hård? 

F: Løfter med skulder 

X2:  Er hans penis erigeret? 

F: Ja (25:00) 

X2:  Hvordan gør du modstand? 

F: Han vil ellers have at jeg spredte ben men jeg vi ikke  

 spredte ben (2506) 

X2: Gør du også noget andet? 

F: Nikker nej med hovedet 

X2: Jeg spørge lige andre. Jeg skal lige nævne at det lykkes en gang, den du lige have 

nævnt og bagefter gav han dig penge, hvor meget giv han dig? 

F: Hver gang 25 kr. (25:50) 

X2: Han giver dig kr. 25 hver gang? 

F: Nikker ja med hovedet 

X2:  Hvor mange gange have han givet dig penge? 

F: 15 eller 17 gange (26:04) 

X2:  Er det sådan at hvis de lykkes gav han dig penge? 

F: Ja 

X2:  Når de lykkes, gøre han yderligere mod dig? 

F: Han bestikker mig 

X2: Kan du kom nærmere hvis det lykkes hvad gøre han ved dig? 

F: Hans væremåde blev glad som om han have været til fest  

 (26:37) 

X2: Hvad gøre han ved dig som lykkes? 

F: Når jeg ikke vil lagde mig ned skubbet han mig (26:58) 

X2:  Efter at have skubbet dig gav han dig så penge eller, hvad skete der efter han have 

skubbet dig?   

F: Han forsøgte at indfør sin penis ind (27:11) 

X2: Efter at have afklædt dig? 

F: Ja 

X2: Lykkes det at få hans penis ind til din skede? 

F: Nikker Ja med øjenene 

X2: Kan du fortælle hvad der skete? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2: Hvad skete der? 

F: Han vidste ellers godt at jeg ikke vil have han gøre dette  

 men han bliver ved (27:39) 

X2: Hvad skete der så der? 

F: Han vil gøre det hver gang da vi kun er 3, bedstemor  

 bedstefar og mig (27:48) 

X2:  Du sagde at han en gang havde indført den ind hvad skete da  

 der? 

F: Han bliver stædig (28:10) 

X2: Kan du fortælle hvad der sker? 

F: Nikker nej med hovedet 

X2: Du sagde at det lykkes en gang, hvor mange gange? 



F: Måske 16 deromkring (28:35) 

X2:  Det lykkes ca. 16 gange? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2: Hvad gøre han når han gøre det? 

F: Det bliver kedeligt når han bliver glad (28:53) 

X2: Du sagde at han indført sin penis ind i din skede, hvad gøre han den gang. kan du 

fortælle hvad der skete? 

F: Han er nok den som gerne vil være liderlig (29:10) 

X2:  Hvad? 

F:  Er nok den som er liderlig 

X2: Hvad skete der den dag da det lykkes? 

F: Da min bedstemor gik på arbejder hos […] gik jeg hjem om aften kl. 2000 når 

hun gik på arbejde (29:33)  

X2: Hvad så? 

F: Så forsøgte min bedstefar at beføle mig (29:53) 

X2:   Når han forsøgte at beføle dig hvad sket da der? 

F: Jeg er ked af det 

X2: Kan du fortælle hvad det du kan huske hvordan det skete du sagde at han have gøre 

det ca. 16 gange, indført sin penis i din skede? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2:  Kan du præcis fortælle hvad der skete? 

F: Svar ikke 

X2:  Du sagde at nogen gange mislykkes det da du ikke vil spredte ben, hvis du spredte ben 

hvad sker da så? 

F: Han forsøgte at lege med mig (30:56) 

X2:  Hvordan? 

F: Vil lege ligesom voksne på sengen (30:58) 

X2: Hvordan ligesom voksne leget med dig i sengen? 

F: Vil i seng (31:22)  

X2: Have i tøj på? 

F: Han tog sit tøj af 

X2:  Tog du også dit tøj af? 

F: Nikker nej med hovedet (31:50) 

X2: Tog han dit tøj af? 

F: Nikker ja med øjnene Jeg vil ellers ikke have taget mit tøj  

 af. 

X2: Efter at han have taget dit tøj af selvom du ikke vil hvad skete  

 der så? 

F: Han forsøgte at få mig spredt ben (32:05) 

X2:  Efter det lykkes for ham at få dig spredt ben hvad sket der så? 

F: Så bliver han glad (32:15) 

X2: Efter han have spredt din ben hvad skete der så 

F: Det er ikke sjovt (32:34) 

X2: Hvad gøre han? 

F: Han forsøgte at indfør sin penis ind i min skede (3240) 

X2: Indført han penis i din skede? 

F: Nikker Ja med øjnene 

X2 Hvis han indført den hvad gøre han så? 



F: Det gør ondt (32.53) 

X2:  Indført han penis ind til din skede? 

F: Ja 

X2: Hvad sket der efter han have indført sin penis? 

F: Jeg blive ked af det 

X2:  Du sagde at det gøre ondt, han indført sin penis i din skede,     

 hvad gøre han så? 

F: Han bliver glad mens jeg er ked af det (33:21) 

X2: Hvad gøre han så han bliver glad?  

F: Når han have befølt den og når han fik mig i  

 sengen. (33:42)  

X2:  Du sagde at han indført sin penis i din skede, når han indført den ind hvad gøre han så, 

gøre han ikke noget eller hvad gøre han? 

F: Han er ikke stille (33:58) 

X2: Når han ikke få den stillet hvad gøre han så?  

F: Han bevæge sig (34:13)  

X2:  Hvem bevæge sig? 

F: Min bedstefar (34:20)  

X2:  Bevæge han i lang tid? 

F: Nikker nej med hovedet  

X2:  I kortere tid? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2: Efter at have bevæget sig i kortere tid hvad gøre han så? 

F: Han forsøgte at få den ud  

X2: Hvor?  

F: Mod mig (34:35) 

X2: Hvordan? 

F: Han masturber sig (34:45) 

X2:  Du sagde han indført sin penis i din skede og bevæge sig i kortere tid, efter at have 

bevæget sin penis i din skede hvad gøre han så? 

F: Han masturber (35:05)  

X2: Han indført sin penis i din skede bevæge sig derefter 

 masturber han sig? 

F: Nikker Ja med hovedet 

X2:  Hvor? 

F: Mod mig  

X2:  Hvad gøre han der? 

F: Svar ikke  

X2: Kan du fortælle det?  

F:  Kan ikke huske det  

X2:  Kan du ikke huske det 

F: Nikke ja med hovedet 

X2: Jeg spørge lige andre, i mellemtiden kan du drikke. 

X2 forlod lokalet i tidspunkt (36: 17) 

 

Det andre tage lige kaffe. 

 

X2:  De har lige 2 spørgsmål, den første du sagde han bliver glad  



 hvordan bliver han glad? 

F: Når han fik mig i seng 

X2: Når han fik dig i seng, hvordan føler du han bliver glad? 

F: Han smiler 

X2: Når han smiler så bliver han glad? 

F: Ja  

X2: Hvad bliver han glad for? 

F: Når jeg går i seng 

X2: Når du gå i seng hvad sket der så?  

F: Jeg vil ikke i seng men det lykkes for ham at få mig i seng. 

X2:  Hvad så? 

F: Svar ikke 

X2: Du sagde han bliver glad? 

F: Svar ikke 

X2:  Du sagde at nogle gange vil du ikke men nogle gange 

lykkes det, når det lykkes hvordan føler du dig? 

F: Jeg er ikke glad 

X2: Hvad tænker du? 

F: Han skal ikke gøre sådan mod mig men gøre det allegevel 

X2:  Du sagde at dette skete '16 efter skolestart, da han startet den gang hvornår 

slutter han? 

F: Han bliver ved 

X2: Hvornår holdt han op med det? 

F: Da jeg først rejste 

X2: Hvorfra? 

F: Akunnaaq 

X2: Hvornår rejste du? 

F: I torsdags 

X2: Så indtil torsdag gøre han sådan mod dig? 

F: Ja 

X2: Skete det om aften? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2: Jeg spørge lige andre. X2 forlod lokalet i tidspunkt 41:31. 

 

X2:   De havde ikke andre spørgsmål du er dygtigt til at fortælle hvad det er sket og som du 

sagde voksne skal ikke gøre sådan. Afhøringen afsluttet kl. 1145” 
 

Forhold 1, bilag D-1-2: Genafhøringsrapport af 9/2-18 - forurettede F 

”Videointro 

Goddag mit navn er X2. Jeg er politiassistent ved Aasiaat Politi. 

 

I dag er det fredag den 09. februar 2018  klokken er 0905. 

Jeg vil om lidt foretage genafhøring af den 11 årige F der er foretaget anmeldelse til Politiet i Aasiaat 

med mistænkte om seksuelt krænkelse. 

 

Ved monitorrummet overværes afhøringen af bisidder for F, X3 fra familiecenter Qaammaavik. 

 



Anklagemyndighed v/pa. X5 fra Politiet i Aasiaat og forsvarer Jørgen Svane fra Qaasuitsup 

eqqartuussivia/Aasiaat vil ligeledes overværer genafhøringen. 

 

Forsvar Jørgen Svane samt anklager X5 vil få mulighed for at stille supplerende eller uddybende 

spørgsmål til F via mig. 

Jeg vil nu F og foretage genafhøring af hende. 

 

X2:  Sætter dig, jeg skal lige stille den nærmere fordi jeg lå så langt. Sidder du godt?  

F:  Nikker ja med øjnene 

X2: Hvad er det du hedder? 

F: F 

X2: Efternavn? 

F: F 

X2: Hvor gammel er du?  

F: 11 

X2:  F her i lokalet skal vi tale sandt. Vidste du godt betydning af løgn er?  

F: Nikker ja med øjnene 

X2: Hvad betyder det? 

F: Hvis vi lyver og siger andet som vi ikke vil sige og siger ikke det vi skal sige. 

X2: Så taler vi også usandt 

F: Nikker med øjnene 

X2: Derfor når jeg afhørt dig skal du tale sand 

F: Svar ikke 

X2:  Det kan også godt være du får det dårligt og kan godt være jeg stiller flove spørgsmål 

F: Nikker ja med øjnene (leger med hårbånd) 

X2: F jeg har før afhørt dig, så dette er 

genafhøring. Jeg starte hvis du ikke er i mod. 

F: Nikker ja med øjnene 

X2:  Du har sagt at din bedstefar have gjort dig sådan, hvem er din bedstefar? 

F: T (03: 19) 

X2:  Hvor mange gange have han gjort dig sådan? 

F: Lige siden jeg kom (03:32) 

X2:  Hvornår ankommer du til Akunnaaq? 

F: 2016 

X2: I 2016? 

F: Nikker med hovedet 

X2:  Er det om sommeren eller vinteren? 

F:  Augu. Okto. September i denne periode  

X2: Du sagde at din bedstefar har krænket dig, at han har plejet samleje med dig, kan du 

uddybe hvordan han gøre mod dig? 

F: Nikker nej og sagt nej 

X2: Du har sagt at dette skete i stuen, køkkenet og soveværelset.  

F: Nikker ja med øjnene 

X2: Hvad gør han først når han skulle krænke dig? 

F: Han går først til toilet (04:52)  

X2: Hvad? 

F: Han går først til toilet 

X2: Hvem? 



F: Bedstefar 

X2: Hvorfor gå han først til toilet?  

F: Løfter med skulder 

X2: Når han går til toilet hvad gør du så? 

F: Jeg er ikke glad  

X2: Du har sagt han har krænket dig mindst 16 gange, skete  

 dette altid i sengen? 

F: Nikker nej 

X2: Hvor skete det også? 

F: Stuen og køkkenet (04:38) 

X2: Så dette skete i stuen, køkkenet og soveværelset 

F: Nikker ja 

X2:  Du sagde at han først gik til toilet, når han vender tilbage fra  

 toilet hvad gør han? 

F: Han sætter sig på sofa ved siden af mig 

X2: Når han sætter sig ved siden af dig hvad skete der så? 

F: Jeg vidste godt at han vil begynde at beføle mig. (06:18) 

X2: Hvor beføler han dig henne? 

F: Min kønsdele (06:29) 

X2: Når han kommer ud af toilet hvilket tøj have han på? 

F: Gamacher og t-shirt 

X2: Gamacher og t-shirt? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2:  Du siger han sætter sig ved siden af dig når du er i sofa, gøre han noget der, du siger 

han beføler dig i din kønsdele eller tage han tøj af eller hvad gøre han, kan du fortælle 

det? 

F: Nikker nej med hovedet 

X2: Nej du siger han befølt dig i din kønsdele, udenfor tøjet?  

F: Nikker nej 

X2:  Indenunder? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2:   Hvordan? 

F: Han indførte sin hånd ind under (07:18)  

X2:  Hvor? 

F: Jeg vil ellers ikke have han beføler mig 

X2: Siger du til ham? 

F: Nikker nej   

X2: Du siger han indførte sin hånd ind under, hvor indførte han  

 hånden henne? 

F: Svar ikke 

X2: Ind under dit t-shirt eller? 

F: I mine bukser (07:51)  

X2: I din bukser? 

F: Nikker ja 

X2: Efter at have indført sin hånd ind under hvad gør han så? 

F: Svar ikke 

X2: Du siger at du gør modstand 

F: Svar ikke 



X2: Hvordan giver du modstand? 

F:  (Gestikuler med kroppen) bevæge sig, jeg gør sådan for at få  

 han væk 

X2: Så du bevæge din krop? 

F: Nikker med hovedet ja 

X2: Hvad gør han så når du gør bevægelse? 

F: Han bliver ved (08:43) 

X2: Hvordan bliver han ved? 

F:  Han bliver ved med at gør sådan  

X2:  "Han bliver ved" hvordan? 

F: Med at beføle mig (08:59)  

X2:  Befølt dig udenfor tøjet? 

F: Nikker nej 

X2: Nej inde under? 

F: Nikker med øjnene ja 

X2: Hvis dette lykkes hvad gør han? 

F: Han er smilende (09:20) 

X2:  Du siger, hvis vi lige vender tilbage til der hvor du er i sofa, du og ham sidder der, du 

forsøgte at få ham væk, han blev ved siden af dig som du siger det, han bliver ved, Når 

han indført sin hånd ind under din kønsdele gøre han også noget andet?  

F:  Nikker ja med øjnene  

X2:  Hvad gør han? 

F: (Efter længere pause) Han vil have jeg skal masturber  

 (10:28)  

X2: Tag han sit tøj af? 

F: Nikker ja med øjnene  

X2: Eller fik han dig til at tage tøj af eller hvad gør han? 

F: Han tager sit tøj af (10:43) 

X2: Han tage sit tøj af og vil have dig til at masturber eller? 

F: Før han tager sit tøj af (10:52)  

X2: Hvad sker der så? 

F: Svar ikke 

X2: Skal jeg tage den (hårbånd) du skal nok lege med den når vi er  

 færdig.  

F: Nikker nej  

X2:   Nej? 

F:  Nikker ned med hovedet 

X2:  Du siger at han får dig til at masturber, lykkes det? 

F: Nikker nej 

X2: Hvis dette mislykkes hvad gør han så?  

F: Han bliver ved 

X2: Når han bliver ved hvad gør han?  

F: Han bliv ved med at beføle mig og vil have jeg skal  

 masturber ham (12:09) 

X2: Så du hans penis? 

F: Nikker nej 

X2: Nej hvorfor? 

F: Jeg vil ikke se den 



X2: Hvordan gør du så du ikke ser den? 

F: Jeg kikker ikke 

X2: Tog han din hånd eller hvordan gør han? 

F: Han tog fat i min hånd (12:41) 

X2: Hvis dette lykkes hvad sker der så? 

F: (leget med hårbånd) Så smiler han 

X2:  Du siger han tog din hånd, fik dig til at masturber sin penis, 

 lykkes det nogle gange? 

F: Svar ikke 

X2:  Når han har fået dig til at masturber sin penis, hvad sker der  

 så? 

F: Så forsøger han at få mig til sengen (13:51) 

X2: Så han fik dig i seng hvad sker der? 

F:  Selvom jeg ikke vil tage tøj af, taget han mit tøj af (14:05) 

X2: Efter han have afklædt hvad sker der så? 

F: (leget med hårbånd) 

X2: Kan jeg lige tag den? 

F: Nikker nej 

X2:  Du få den når vi er klar 

F:  Nikker nej 

X2:  Så holder du den stille? 

F: Svar ikke 

X2: Du siger det lykkes at få din tøj af, han fik dig i sengen, hvad  

 sker der så?   

F: Jeg vil ikke sige det 

X2: Tag han sit tøj af? 

F: Nikker ja 

X2:  Efter at have taget tøj af, bliver du siddende ved sengen? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2: Så sætter bedstefar ved siden af dig? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2: Så sætter i jer ned hvad så?  

F: Svar ikke 

X2: Siger bedstefar noget? 

F: Nikker nej med hovedet 

X2:  Du siger at dette startet i 2016, da han gøre sådan mod dig. 

F: Svar ikke 

X2: Kan du lige kikke på mig 

F: Nikker ned med hovedet 

X2: Da han første gang gør det have du ondt eller hvad gør du? 

F: Jeg får det dårligt (17:40) 

X2: Hvor? 

F: I min krop 

X2: Kom der noget ud fra din kønsdele? 

F: Ja (17:55) 

X2: Hvad? 

F: Svar ikke 

X2:  Eller kom der noget ud fra din endetarm?  



F:  Nikker nej med hovedet 

X2: Kom der noget ud fra din kønsdele? 

F: Nikker ja med hovedet 

X2: hvad? 

F: Hvidt (18:34) 

X2: Hvad? 

F: Hvidt 

X2: Hvidt? 

F: Nikker ja med hovedet 

X2: Når i er i køkkenet hvad gør han? 

F: Jeg vil drikke så stod han bagved 

X2: Sidder i? 

F: Nikker nej med hovedet 

X2: Eller står i? 

F: Nikker ja med hovedet 

X2: Når du vil drikke og han står bagved hvad gør han? 

F: Han forsøgte at beføle mig (19:17) 

X2:  Hvor? 

F: Mod mine kønsdele (19:22) 

X2: Efter han forsøgte at beføle dig og dette lykkes hvad gør han  

 så? 

F: Han standser først hvis det lykkes (19.36) 

X2: Hvordan lykkes det? 

F:  Han bliver ved 

X2: I køkkenet du står, da du vil drikke, så befølt han dig bagfra i din kønsdele, er det 

sådan? 

F: Nikker ja 

X2: Efter at have befølt dig hvad gør han så? 

F: Han forsøgte at få mig bøjet fremover (20:15) 

X2: Lykkes det? 

F: Nogle gange 

X2:  Når det lykkes for at få dig bøjet fremover hvad gør han så?  

F:  Svar ikke 

X2: Har du tøj på? 

F: Nikker ja 

X2: Have bedstefar også tøj på? 

F: Nikker ja med øjnene 

X2: Du siger nogle gange lykkes det få dig bøjet fremover, tager han  

 dit tøj af? 

F: Nikker nej  

X2:  Hvad gør bedstefar hvis det lykkes? 

F: Han lad som om der er ikke sket noget 

X2: Han fik dig nedbøjet og beholder du tøj på? 

F: Nikker ja 

X2: Tog han din bukser ned? 

F: Nikker ja 

X2: Han tog din bukser ned, tage han det hele eller?  

F: Det hele (22:00) 



X2: Tog bedstefar også sit tøj af? 

F: Nikker ja med øjnene  

X2: Fik han dig til at være nedbøjet hele tiden? 

F: Ja 

X2:  Efter han have fået dig nedbøjet hvad sker der så efter han  

 have taget dit tøj af?  

F:  Jeg vi ikke sige det 

X2: Du vil ikke sige det? 

F: Nikker nej med hovedet 

X2: Gør han dig ondt? 

F: Nikker ja  

X2: Hvor? 

F: Svar ikke 

X2: Her i kroppen eller på ryggen? 

F: Nikker nej med hovedet 

X2: Kan du peget hvor han have gør dig ondt? 

F: Nikker nej med hovedet 

X2:  Du siger han afklædt dig mens du er nedbøjet og tog selv sit tøj af, du siger også at 

han gør dig ondt, gør han dig ondt her? (mod kønsdele) 

F: Nikker ja (23:29) 

X2:  Gør han dette i lang tid?  

F:  Nikker ja med hovedet 

X2: Står i ellers hvad sker der? 

F: Vi står (23:47)  

X2: 1 står? 

F: Svar ikke 

X2: Føler du noget når han gør dig ondt, hvor gør han dig ondt?  

F: Svar ikke 

X2: I din kønsdele? 

F: Nikker ja 

X2: Eller endetarm? 

F: Svar ikke 

X2: Du siger at dette tage lang tid 

F:  Svar ikke 

X2: Når han gør det brugte han noget? 

F:  Nikker nej 

X2: Brugte han kondom?  

F: Nikker nej 

X2: Have du bemærket når han gør det kom der noget ud af hans  

 penis? 

F: Nikka ja 

X2: Hvad kom der ud af? 

F: Det ved jeg ikke 

X2: Vidste du det ikke? 

F: Nikker ja 

X2: Hvordan bemærket du hvis der kom noget ud? 

F: Svar ikke 

X2: Bemærker du det? 



F:   Nikker ja 

X2: Hvordan? 

F: Jeg vil ikke sige det 

X2: Vil du ikke sige det? 

F: Nikker nej 

X2: Du siger du havde modstand ved at bevæge din krop, gav du også  

 andet modstand? 

F: Nikker nej 

X2: Truet han dig noget? 

F: Nikker nej 

X2: Siger han noget hvis dette ikke lykkes vil han gøre noget ved  

 dig? 

F: Han bliver ved indtil det lykkes (26:57) 

X2:  Lykkes det så næsten hver gang?  

F:  Nikker ja 

X2: Siger han noget som du ikke skal sige? 

F: Nikker ja 

X2: Hvordan?  

F: At jeg har været udsat for sådan 

X2: Hvilket trusler fremkommer han med? 

F: Han truer mig ikke noget 

X2:  Råber du eller anmoder du om hjælp?  

F:  Nikker nej 

X2: Hvorfor? 

F: Jeg siger kun hvad jeg har været udsat for.  

X2: Hvem? 

F:   V1 

X2: V1? 

F: Nikker ja 

X2: Er der andre tilstede i huset når han gør det? 

F: Nikker nej 

X2: Er i kun to alene? 

F: Nikker ja 

X2:  Du siger at du har fortalt det til V1, hvor have du fortalt  

 V1? 

F: (gaber) når vi efter skiløb have vi træning 

X2: Hvad så? 

F:  Nogle gange når vi fulgtes ad fortæller jeg hende hvad jeg har  

 været udsat for. 

X2:  Hvad fortæller du til hende? 

F: At jeg har været udsat for beføling (29:20) 

X2:  Have du også fortalt hende at du også have været udsat for  

 andet, fortalt du kun at du har været udsat for beføling? 

F: Jeg har ellers i første omgang sagt til X6 

X2: Hvad så? 

F: Hun har ikke sagt noget 

X2: Du siger at du har sagt til V1 hvad du har været udsat for, har du udover det fortalt V1 

om hvad du har været udsat for? 



F: Nikker ja 

X2:   Hvordan? 

F:  Hvad? 

X2: Have du sagt yderligere til V1 udover du have været udsat  

 for blufærdighed?  

F: Svar ikke 

X2: Fortæller du yderligere? 

F:  Nikker ja 

X2: Hvordan? 

F: Han gør mig ked af det, han slår mig (3055) 

X2: Hvor? 

F: På min krop 

X2: Hvorfor gøre han det? 

F: Det ved jeg ikke 

X2: Gøre han det sådan hvis det lykkes eller mislykkes? 

F: Det hele 

X2: Det hele? 

F: Svar ikke 

X2: Have andre gjort lignende mod dig?  

F: Nikker nej 

X2: Når han gør sådan har han drukket? 

F: Nikker nej 

X2:  Drikker han? 

F:  Nikker nej 

X2: Drikker han ikke? 

F: Først da han holde op med at drikke begynder han 

X2: Har han kendetegn på kroppen eks. ar eller? 

F: Har tørt hud 

X2: Hele kroppen? 

F:   Nikker ja med øjnene Forskellige steder 

X2:  Hvor sover du henne? 

F: Jeg har ellers egen soveværelse, men da min lille onkel ankom sov jeg sammen med 

bedstemors soveværelse.   

X2: Sov i så tre sammen? 

F: Jeg har egen seng 

X2: Du har eget seng? 

F: Jeg sov på madras 

X2: Sov du sammen med dine bedsteforældre? 

F:  Nikker nej, kun når vi overnatte hos familie sov jeg ikke sammen med bedstefar kun 

med bedstemor.  

X2:  Hvorfor sov du ikke sammen med bedstefar?  

F:  Da jeg ikke kan lide det 

X2: Før du flytter til Akunnaaq hvor bor du henne? 

F: Hos oldeforældre   

X2: Hvor?  

F: Akunnikasik 

X2: Her i Aasiaat? 

F: Nikker ja med øjnene 



X2:  jeg spørge lige andre, du kan drikke imens hvis du er tørstige. 

X2 forlod lokalet i tidsrummet 34:00 

 

X2:  Hvem er V1? 

F: Svar ikke 

X2:  Er det skoleveninde?  

F:  Nikker nej, X7 min skolevenindes mor  

X2: Er hun voksen? 

F: Nikker ja 

X2: Hvor arbejder hun henne? 

F: Illu sullivik 

X2: Hvem er X6? 

F: Bedstefars søster som er læge 

X2:  Jeg skal igen lige spørge dig, hvorfor 16 gange, hvordan kan  

 det være det er 16 gange han have gjord? 

F: Han bliver ved   

X2: Han bliver ved? 

F: Nikker ja 

X2: Har du selv skrevet det ned? 

F: Nikker nej 

X2: Tæller du? 

F: Nogle gange (38:00) 

X2:  Hvordan tæller du? 

F:  Hvad? 

X2: Hvordan tæller du? 

F: Jeg ser datoerne (38:26) 

X2: Hvor? 

F: Kalender 

X2: Skrev du i kalender? 

F: Hvad? 

X2: Skriver du i kalender?  

F: Jeg skriver det ned og på papir (38:44) 

X2: Hvor er disse som du har skrivet? 

F: Måske er det på forbrændingsanlæg (38:59) 

X2:  Er det blev smidt væk? 

F: Nikker ja 

X2: Du siger at nogle gange lykkes det, hvorfor mislykkes det  

 nogle gange? 

F: Han bliver ved 

X2:  Hvordan mislykkes det? 

F: Jeg gør modstand 

X2: Skete det om eftermiddag? 

F:  Nikker ja Også om aften og natten (39:52) 

X2: Har han tidligere gjort blufærdighed? 

F: Hvad? 

X2: Have han gjort blufærdighed forstå du ordet? 

F: Nikker ja 

X2: Hvordan? 



F:  Han fik mig i sengen, jeg har ellers sagt til ham han ikke skal gøre sådan mod 

mig, gøre han dette alligevel, han tage sit tøj af (40:17) Kan jeg lige tør den. 

X2: Hvad? 

F: Kan jeg lige tør den. 

X2: Skal du have den (serviet)  

F: Nikker ja 

X2: Hvilket seng, din seng? 

F: Nikker nej, Min seng som min onkel sov i, min bedsteforældres seng. (41:05) 

X2: Oppe på første sal? 

F: Nikker ja 

X2: Gik han med dig op til første sal eller? 

F:  Han fik mig til at gå forrest (41:26) 

X2:  Han fik dig til at gå forrest? 

F: Nikker ja 

X2: Når i kom ind til soveværelset hvad sker der så? 

F: Han tage tøj af (41:41) 

X2: Tage du også selv tøj af?  

F: Nikker nej 

X2: Tager han dit tøj af? 

F: Nikker ja 

X2: Efter at have taget dit tøj af hvad sker der så? 

F: Han forsøgte han få mig i seng (41:56) 

X2: Hvordan forstås at han forsøgte at få dig i seng? 

F: Fik have at lagde mig på sengen (ekr note: se grl version) 

X2: Når det lykkes at få dig i seng hvad sker der så? 

F: Han lagde sig over mig (42:18) 

X2: Efter han have lagde sig over dig, hvad sker der så? 

F: Jeg vil ikke sige det  

X2: Forbliv han der?  

F: Usikkert svar 

X2: Eller hvad gøre han? 

F: Han bevæge sig ( 42:38) 

X2: Bevæge han sig mens han er over dig? 

F: Nikker ja 

X2: Gør han dig ondt? 

F: Nikker ja 

X2: Hvor? 

F: I min kønsdele (42:49) 

X2: Med sin hænder?  

F: Nikker nej 

X2: Med hvad?  

F: Jeg vil ikke sige det 

X2: Brugte han redskaber 

F: Nikker nej 

X2: Jeg spørge lige andre 

  

X2 forlod lokalet i tidsrummet 43: 15 

 



X2: De har et sidste spørgsmål. 

F: Hvad? 

X2:  De har et sidste spørgsmål, du sagde at det formentligt er i forbrændings anlæg, kan du 

kom lidt nærmere med det? 

F: Det lå blandt mine bøger det er nok brændt 

X2: Har du haft din skoletaske med da du skal rejser hertil? 

F: Nikker nej de har smidt mine bøger væk 

X2: Hvem? 

F: Bedstefar 

X2: Hvorfor? 

F: Da de mener at det er overflødigt 

 X2: Hvornår har de smidt det væk? 

F: Før jeg tage af sted have de smidt væk og den dag havde renovation smidt det væk. 

X2: Hvordan fandt du ud af at de har smidt det væk? 

F: De vil smide det væk 

X2: Da du kom hertil har du ikke din skoletaske med? 

F: Jeg brugte min bedstemors rygsæk 

X2: Hvilket farve har den skoletaske? 

F: Rød (46:07) 

X2: Taske eller  

F:  Rygsæk  

X2:  Rød er der andre kendetegn?   

F:  Den har blå skrift  

X2: Hvilket skrift har den? 

F: Det kan jeg ikke huske  

X2:  Du er dygtigt til at fortælle. Klokken er 0945 og afhøringen  

 afsluttet.” 
 

Forhold 1-3, bilag E-1-3: Personundersøgelse af forurettede F 

”Vedr.: Undersøgelse af F, cpr.nr. […]2006-[…] 

 
Jeg har d.d., på politiets foranledning, foretaget underlivsundersøgelse på ovenstående patient. 

Undersøgelsen er udført i bedøvelse. Bedøvelse er foretaget ved anæstesisygeplejerske X8, og tilstede 

ved undersøgelsen er sygeplejerske X9. Undersøgelsen er foretaget på Regionssygehuset i Aasiaat. 

 

Der findes: 

Opadtil på indersiden af højre lår ses et mindre 0,5 x 1,5 cm rødt mærke. Ved inspektion af 

kønsorganerne ses normal udvikling af ydre kønsdele med begyndende kønsbehåring. Der er 

unaturlig rødme omkring skamlæberne, og skedeindgangen virker lidt åbentstående. Der findes let 

hvidligt sekret på indersiden af skamlæberne. Der ses ikke nogen jomfruhinde. Indgangen til skeden 

er passabel for 2 fingre. Der findes i skeden lettere mængde hvidligt sekret, men ikke i sygelig 

mængde.  

Svarende til endetarmen ses også unaturlig rødme heromkring. Der ses et par ganske små hæmorider, 

og endetarmsåbningen virker mere udvidet end forventelig, og lukkemusklen findes slappere end 

vanligt. Der indføres let en finger uden modstand. 

 

Fundene er efter min vurdering forenelig med penetration i vagina og endetarmen. 



 

Med venlig hilsen 

 

[…] 

Ledende regionslæge 

Regionssygehuset 

Aasiaat” 
 

Forhold 1-3, bilag E-1-6: Personundersøgelse fra Retspatologisk Afdeling vedrørende forurettede F: 

”05.01 Personundersøgelse 

Navn: F 

Cpr.nr: […]2006-[…]   US dato: 05-04-2018 kl. 

11:00 

 

På begæring af Grønlands Politi, har Instituttet ved undertegnede læge V2 den 05-04-2018 kl. 1 1 

foretaget undersøgelse af 

 

F, cpr. nr. […]2006-[…] 

 

Der forelå politirapport forud for undersøgelsen, hvoraf det fremgik, at undersøgte angiveligt havde 

været udsat for fuldbyrdet voldvægt gennem en længere periode, og politiet ønskede en undersøgelse 

for tegn herpå. 

 

Af politirapporten fremgik, at undersøgte var anbragt i pleje hos sine bedsteforældre, da undersøgtes 

far afsonede en dom i anstalten i Aasiaat i Grønland. Faren havde den 12-01-2018 rettet henvendelse 

til politiet og oplyst, at undersøgte skulle tvangsfjernes fra bedsteforældrene, da der var mistanke om, 

at papbedstefaren havde forgrebet sig på undersøgte. 

Undersøgte var blevet vidneafhørt den 17-01-2018 i Familiecenteret i Aasiaat og heraf fremgik, at 

undersøgte i perioden fra efteråret 2016 til 11-01-2018 havde været udsat for beføling uden på og 

under tøjet, mere end 20 voldtægtsforsøg, mere end 16 tilfælde af fuldbyrdet voldtægt samt flere 

tilfælde af trusler om vold og stuearrest af sin papbedstefar. Papbedstefaren havde angiveligt betalt 

undersøgte med slik og penge. Overgrebene var startet, da bedstemoren var begyndt at arbejde om 

aftenen. 

 

Af politirapporten fremgik yderligere, at undersøgte den 18-01-2018 var blevet undersøgt under 

bedøvelse på Regionssygehuset i Aasiaat. Der var påvist unaturlig rødme omkring kønslæberne, 

vaginalindgangen let åbentstående, let hvidligt sekret på indersiden af kønslæberne og i vagina samt 

fravær af hymen (jomfruhinden). Lægen havde vurderet vaginalindgangen passabel for to fingre. 

Ydermere påvistes rødme omkring endetarmsåbningen, hvor der desuden sås et par ganske små 

hæmorider, og endetarmsåbningen virkede mere udvidet end forventeligt, og der indførtes let en 

finger uden modstand. Lukkemusklen fandtes slappere end vanligt. 

Lægen vurderede, at fundene var forenelige med penetration i vagina og endetarm. 

Ydermere fremgik, at undersøgte var blevet testet for sygdommene: Syfilis, klamydia, HIV, smitsom 

leverbetændelse type B og gonorré, som alle var negative. Podning fra vagina viste normalt 

forekommende bakterier. Desuden havde undersøgte fået lavet en graviditetstest, som ligeledes var 

negativ. 

 



Af eftersendte journalmateriale fra Det Grønlandske Sundhedsvæsen fremgik, at undersøgte tidligere 

havde haft flere tilfælde med Øjen- og ørebetændelse samt børnesår. Moren havde angiveligt haft 

svært ved at tage vare på undersøgte, hvorfor familien tidligt havde fået tilknyttet en støtteperson. 

 

Undersøgte var bosiddende i Aasiaat hos en plejefamilie, og forud for den retsmedicinske 

undersøgelse var undersøgte sammen med sin plejemor og værge, X10 fløjet til Danmark. 

 

Undersøgelsen foregik i Børnemodtagelsen på Rigshospitalet og til stede ved undersøgelsen var 

børnelæge X11, sygeplejerske X12, undersøgtes plejemor X10 samt to grønlandske tolke: X13 og 

X14. 

  

Undersøgte samt undersøgtes værge blev forud for undersøgelsen informeret om undersøgelsens 

formål og om, at de vanlige regler for lægers tavshedspligt ikke var gældende og, at der i 

undersøgelsesforløbet eventuelt ville blive optaget fotos. Dette blev accepteret. 

 

Undersøgte og undersøgtes værge oplyste, at undersøgte var sund og rask og ikke havde allergi. Hun 

fik ingen fast lægeordineret medicin. Undersøgte havde haft lidt problemer med at få børstet sine 

tænder grundigt og gik derfor til ekstra tandlægeundersøgelser. 

 

Direkte adspurgt oplyste undersøgte, at hun gik i 6. klasse og var glad for sine kammerater i skolen, 

men hun havde svært ved at koncentrere sig i skolen grundet mange tanker og spekulationer. 

Plejemoren oplyste, at undersøgte havde svært ved at komme i seng om aftenen, men når undersøgte 

først lå i sin seng, faldt hun relativt hurtigt i søvn. Hun vågnede kun af og til om natten og havde kun 

af og til problemer med hovedpine, dette oftest i forbindelse med træthed. 

 

Efter anmodning fra børnelæge X11 havde plejemoren ført dagbog over hyppigheden af undersøgtes 

vandladninger og afføringer i løbet af dagen. Heraf fremgik, at undersøgte havde regelmæssige 

afføringer en til to gange dagligt og cirka fem regelmæssige daglige vandladninger. Undersøgte 

oplyste, at det af og til sved ved vandladning, men hun havde ikke problemer med at holde på vandet 

eller afføring. Undersøgte havde ikke fået sin første menstruation. 

 

Undersøgelsen viste: 

En efter det oplyste 11-årig pige med udseende lidt ældre end svarende til alderen. Undersøgte var 

150,5 cm høj og vejede 50,2 kg. Øjenkontakten var god, men af og til var undersøgtes blik let 

flakkende. Undersøgte fremstod nysgerrig, var let genert og nervøs og i øvrigt alderssvarende. Hun 

medvirkede villigt til undersøgelsen. 

 

Der fandtes ingen punktformede blodudtrædninger i øjnenes bindehinder, i øjenlågshuden, i 

ansigtshuden i øvrigt, i huden bag ørerne eller i mundslimhinden. 

 

Læbebåndene var intakte. 

 

Af tegn på vold påvistes: 

 

1. På højre side af bugvæggen ud for navlen, en rødlig, stribeformet, delvist skorpedækket  

hudafskrabning, målende 2,2 x 0,1 cm. 

   

      2.   På højre første tå, under tåneglen, en blålig blodudtrædning, målende 1 x 0,4 cm. 



       

3. På forsiden af venstre lår, midt på, en rødbrun, delvist skorpedækket, delvist ophelet    

hudafskrabning, målende 0,8 x 0,5 cm. 

 

4. På forsiden af venstre underben, en rødbrun, delvist skorpedækket, delvist ophelet 

hudafskrabning, målende 0,7 x 0,4 cm. 

 

Undersøgte kunne ikke huske, hvordan læsionerne var fremkommet. 

 

Der påvistes ingen tegn på sygdom. 

  

Af særlige kendetegn sås et rødligt modermærke på forsiden af højre lår samt enkelte små, brunlige 

ar på begge ankler. 

 

Der sås begyndende brystudvikling samt behåring på kønsdelene svarende til Tanners stadium 3. 

 

Der sås ingen læsioner eller tilsmudsninger af lårenes indersider, i lyskeregionerne eller på de ydre 

kønsdele. På den højre lille kønslæbe sås kl.11, svarende til en urskive, en lille fremhvælving af 

slimhinden. Endetarmsåbningen sås uden læsioner, og lukkemusklen var normalt fungerende. Flere 

gange under undersøgelsen kom spontan åbning af endetarmsåbningen med let afgang af luft. Der sås 

let tilsmudsning med afføring ved endetarmsåbningen. 

 

Ved den kolposkopiske undersøgelse (kikkertundersøgelse) af vaginas indgang fandtes hymen 

alderssvarende og sås som en tyk og foldet vævsbræmme med begyndende hormonpåvirkning. 

Randen var intakt. Der fandtes to områder med let rødme af slimhinden på ydersiden af hymen, 

henholdsvis kl. 4-5 og 7-8, svarende til en urskive. Undersøgte angav ømhed ved forsigtig berøring 

med vatpind, navnlig i området kl. 7-8. I hymen sås kl. 8, svarende til en urskive, en indkærvning, 

som strakte sig 2/3 ned i hymen. Indkærvningen gik ikke ud til vaginalvæggen. Der sås ingen udrifter 

eller arvævsdannelser. Der var indblik til slimhinden i vagina, som sås upåfaldende. Der sås ingen 

tegn på sygdom i øvrigt. 

Under undersøgelsen opstod helt overfladiske bristninger i slimhinden, hvor de to små kønslæber 

mødtes bagtil, i den såkaldte commisura posterior samt i furen mellem den lille og store kønslæbe på 

begge sider. 

 

 

KONKLUSION: 

Ved undersøgelsen den 05-04-2018 kl. 11:00 af F, cpr. nr. […]2006[…] fandtes en efter det oplyste 

11-årig pige med udseende lidt ældre end svarende til alderen. Øjenkontakten var god, men af og til 

var undersøgtes blik let flakkende. Undersøgte fremstod nysgerrig, var let genert og nervøs og i øvrigt 

alderssvarende. Hun medvirkede villigt til undersøgelsen. 

 

Der var ingen punktformede blodudtrædninger i øjnenes bindehinder, i øjenlågshuden, i ansigtshuden 

i øvrigt, i huden bag ørerne eller i mundslimhinden. Læbebåndene var intakte. 

 

Der sås begyndende brystudvikling samt let behåring på kønsdelene svarende til Tanners stadie 3. 

 

Af tegn på vold påvistes en hudafskrabning på bugvæggen (1) og en blodudtrædning i neglelejet 

under neglen på højre første tå (2). Læsionerne var af nyere dato, fra et par dage og op til en uge 



gammel og følge efter stump vold. Læsion 1 kan være fremkommet ved neglekrads. Læsion 2 var 

ukarakteristisk. 

 

Af yderligere tegn på vold påvistes to hudafskrabninger på venstre ben (3,4). Læsionerne var ældre 

dato, følge efter let stump vold, men ukarakteristiske. 

 

Der sås ingen læsioner eller tilsmudsninger af lårenes indersider, i lyskeregionerne eller på de ydre 

kønsdele. På den højre lille kønslæbe sås kl. 1 1, svarende til en urskive, en lille fremhvælving af 

slimhinden, som meget vel var medfødt. 

  

Endetarmsåbningen sås uden læsioner, og lukkemusklen var normalt fungerende. Flere gange under 

undersøgelsen kom spontan åbning af endetarmsåbningen med let afgang af luft. Der sås let 

tilsmudsning med afføring ved endetarmsåbningen. 

 

Ved den kolposkopiske undersøgelse (kikkertundersøgelse) fandtes hymen alderssvarende og sås som 

en tyk og foldet vævsbræmme med begyndende hormonpåvirkning. Randen var intakt. Der fandtes 

to områder med rødme af slimhinden på ydersiden af hymen, henholdsvis kl. 4-5 og 7-8, svarende til 

en urskive. Den påviste rødme af slimhinden var frisk og kan muligt være sygdomsbetinget som det 

kan ses ved infektion. I hymen sås en indkærvning kl. 8, svarende til en urskive, som gik 2/3 ned 

gennem hymen, men ikke nåede vaginalvæggen. Defekten er meget vel medfødt. 

Der sås ingen udrifter eller arvævsdannelser. Der var indblik til slimhinden i vagina, som sås 

upåfaldende. Der sås ingen tegn på sygdom i øvrigt. 

 

Under undersøgelsen opstod helt overfladiske bristninger i slimhinden, hvor de to små kønslæber 

mødtes bagtil, i den såkaldte commisura posterior samt i furen mellem den lille og store kønslæbe på 

begge sider. 

 

Således kunne de, under undersøgelsen den 18-01-2018 på Regionssygehuset i Aasiaat, påviste 

forandringer ikke genfindes. 

 

Det skal bemærkes, at fravær af læsioner i hymen ikke udelukker, at fuldbyrdet vaginalt samleje eller 

anden penetration kan have fundet sted én eller gentagne gange. Det skal yderligere bemærkes, at 

fravær af læsioner i slimhinden i endetarmsåbningen ikke udelukker, at fuldbyrdet analt samleje eller 

anden penetration kan have filndet sted én eller gentagne gange. 

 

I tilslutning til undersøgelsen blev der optaget en DVD af den kolposkopiske undersøgelse. 

 

I tilslutning til undersøgelsen blev der taget prøver til undersøgelse for syfilis, klamydia, HIV, 

smitsom leverbetændelse type B og gonorré, som alle var negative. 

 

Undersøgte fik efterfølgende foretaget yderligere undersøgelser for mulige problemer med ufrivillig 

afgang af urin og afføring. Det blev mundtlig oplyst per telefon af børnelæge X11 den 20-04-2018, 

at disse undersøgelser ikke viste tegn på, at undersøgte ikke kunne holde på urin og afføring. 

Børnelæge X11 vil fremsende opfølgende materiale omhandlende rådgivning om kost og gode 

toiletvaner. 

  

 

V2    […] 



Afdelingslæge   Overlæge, ph.d.” 

 
 

Forhold 1-3, bilag E-2:    Personundersøgelse af tiltalte T 

”Vedr.: Undersøgelse af T. cpr.nr. […]1964-[…] 

 

Undersøgelsen er udført på Aasiaat Regionssygehus den 19.1.18 kl. 10.00.  Patienten ledsages til 

undersøgelsen reservepolitibetjent […], der indestår for identiteten af pågældende.  

 

T er tidligere bekendt med at have kronisk eksem. 

 

Ved undersøgelse findes mand i god almentilstand. Ernæringstilstand under middel, vægt 50 kg og 

højde 163 cm. I øvrigt alment upåvirket og fremtræder psykisk klar, ikke hallucineret. 

Undersøgelse af ansigt: Der ses let kronisk eksem i panden.  

Hals og armhuler: Der føles enkelte let forstørrede kirtler i begge armhuler. 

Stetoskopisk undersøgelse af lunger og hjerte: Der findes normale forhold. Ved undersøgelse af 

maven findes dette meget magert, men overalt blødt og uømt, ingen udfyldninger. 

Undersøgelse af ydre kønsorganer: Der findes normale forhold. 

Huden: Der ses lettere kronisk eksem og kradsningsmærker på begge arme og ben samt ryggen. 

Endvidere ses en ekstra lille brystvorte ca. 10 cm under højre brystvorte. 

Blodtryk findes 140/90 og puls = 80. 

Der er udtaget blodprøver til DNA-bestemmelse samt undersøgelse for kønssygdomme, inklusive 

HIV. Endvidere urinprøve-undersøgelse for klamydia og gonoré. Og der er foretaget podning fra 

penis, der sendes til bakteriologisk undersøgelse.  

 

 

Med venlig hilsen 

 

[…]  

Ledende regionslæge 

Regionssygehuset 

Aasiaat” 
 

Forhold 1-3, bilag E-3-1: Anmodning om udfærdigelse af vejledende distriktslægeerklæring af den 

25. januar 2018 fra Politiet i Qaasuitsoq, hvoraf fremgår at sygehuset i Ilulissat er anmodet om 

vejledende distriktslæge erklæring, angående T, pnr. […]1964, boende Bygden Akunaaq B-[…], 

Aasiaat – pt. Anstalten Ilulissat.  
 

Forhold 1-3, bilag E-3-2: Vejledende distriktslægeerklæring af den 13.marts 2018 vedr: T (T): 

”Denne erklæring er baseret på en samtale med T torsdag d 1/3-2018. Samtalen har fundet sted på 

sygehuset Ilulissat med tilstedeværelse af tolk X15…. Desuden er der lavet gennemgang af al 

journalmateriale som foreligger på T samt gennemgang af de af politiet-tilsendte sigtelser. 

 

Unersøgte er tilbageholdt i arresten i Ilulissat og sigtet for overtrædelse af kriminallovens § 77 stk. 

1 nr. 1 jf. § 79 –voldtægt af barn under 15 år ikke under 15 tilfælde og § 12 – forsøg på voldtægt af 

flere tilfælde samt § 84 st. 1 – blufærdighedskrænkelse af flere tilfælde. 

… 

… 



Konklusion: 

Det er min samlede vurdering, at anklagede er sund og rask somatisk og at han emotionel ikke 

fremstår afvigende i psykopatologisk grad under samtalen. 

Det skal dog understreges på det kraftigste at grovheden af forbrydelsen samt gentagelsen af denne 

byder at der må laves videre mental observation af sigtede til det formål at vurdere passende udmåling 

af straf samt i hvilken rammer en sådan skal afsones. 

 

Med venlig hilsen 

  

[…] 

Assisterende Regionslæge 

Ilulissat” 

 

Forhold 1-3, bilag E-3-4: Forelæggelse for Retslægerådet af den Psykiatriske erklæring af 14. 

december 2018 

”Forelæggelse for Retslægerådet 

 

Vedlagt sendes sagsakterne elektronisk i sagen mod 

 

TILBAGEHOLDTE 

Navn: T  

Cpr.nr.: […]1964-[…] 

Boende: pt. Anstalten for Domfældte i Nuuk 

 

der sigtes for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. l, nr. l, jf. § 79 til dels jf. § 12 voldtægt af barn 

under 15 år og til dels forsøg herpå. Sigtelserne ser ud som følger: 

 

1. 

 

kriminallovens 77, stk. 1. nr. 1. if. § 79 — voldtægt af barn under 15 år,  

ved i perioden fra efteråret 2016 frem til 11. januar 2018, på adressen B-[…] i Akuunaaq ved Aasiaat 

i flere tilfælde at have udsat F, født den […] 2006, for voldtægt ved vold eller trussel om vold at have 

tiltvunget sig samleje med hende samt indført en finger i hendes skede. 

 

2. 

 

kriminallovens 77. stk. 1, nr. 1, if. § 79. if. 12 — forsøg på voldtægt af barn under 15 år,  

ved i samme periode som anført i forhold l, i flere tilfælde under anvendelse af vold eller trusler om 

vold at have forsøgt at tiltvinge sig samleje med F, hvilket imidlertid mislykkedes, idet F modsatte 

sig handlingen. 

 

Under henvisning til det fremsendte materiale, herunder mentalerklæring af 14. december 2018 fra 

Aarhus Universitetshospital, Risskov, anmoder jeg hermed om en udtalelse om sigtedes mentale 

tilstand på henholdsvis gerningstidspunktet samt på nuværende tidspunkt. 

 



Med henvisning til de nye retningslinjer i e-mail af 20. juni 2017 fra Retslægerådet til blandt andet 

Politimesteren i Grønland om elektronisk fremsendelse af sagsakter til Retslægerådets sekretariat, 

vedlægger jeg følgende: 

 

 

-   Den aktuelle retspsykiatriske erklæring samt samtlige relevante lægelige akter i øvrigt 

-   Kriminalsagens øvrige akter i fornødent omfang 

     -   Straffeattest og relevante domme mv. (Bemærk, at der ikke findes særakter i Grønlands Politi)     

     -   Udskrifter af retsbøger fra gundlovsforhør, retsmøder, m.v. 

 

 

Hvis sigtedes tilstand findes omfattet af enten kriminallovens § 156, stk. l, eller 2, eller § 161, stk. l, 

anmoder jeg om en udtalelse om, hvorvidt Retslægerådet kan anbefale anvendelse af en foranstaltning 

i henhold til kriminallovens kapitel 33 eller 34, herunder om Retslægerådet kan anbefale, at den 

pågældende i medfør af kriminallovens § 157, stk. l, idømmes anbringelse på hospital eller anden 

institution i Grønland eller i Danmark, eller at der i medfør af kriminallovens § 157, stk. 2, idømmes 

en mindre indgribende foranstaltning, eller at der i medfør af kriminallovens § 161, stk. 2, idømmes 

en tidsubestemt anbringelse i en psykisk ledes anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark (forvaring).   

 

Bemærkninger, som sagen i øvrigt giver anledning til, bedes medtaget i udtalelsen. 

 

Kriminallovens § 156, § 157 og § 161 vedlægges tillige. 

 

  

§ 156. Hvis gerningsmanden på tidspunktet for lovovertrædelsen var sindssyg eller i en tilstand, der 

ganske må ligestilles hermed, eller var mentalt retarderet, kan der idømmes foranstaltninger efter 

dette kapitel, når det er nødvendigt for at forebygge, at gerningsmanden begår yderligere 

lovovertrædelser. 

Stk. 2. Tilsvarende gælder, hvis gerningsmanden efter tidspunktet for lovovertrædelsen, men før dom 

er afsagt, er blevet mentalt retarderet eller er kommet i en ikke blot forbigående tilstand 

afsindssygdom. 

 

§ 157. Hvis det findes formålstjenligt for at forebygge yderligere   kan retten bestemme, at den dømte 

skal anbringes på hospital eller anden institution i Grønland eller i Danmark. 

Stk 2. Hvis mindre indgribende foranstaltninger skønnes tilstrækkelige, kan der idømmes sådanne 

foranstaltninger. Retten kan herunder træffe bestemmelse om behandling på hospital eller anden 

institution i Grønland eller i Danmark eller om tilsyn efter bestemmelserne i kapitel 28. 

 

 

§ 161. Forvaring på ubestemt tid kan anvendes, hvis 

l) gerningsmanden findes skyldig i drab, røveri, frihedsberøvelse, alvorlig voldsforbrydelse, trusler 

af den i § 98 nævnte art, voldtægt eller anden alvorlig seksualforbrydelse eller brandstiftelse eller i 

forsøg på en af de nævnte forbrydelser,” 
 

 

Forhold 1-3, bilag E-3-5: Retslægerådets tilbagesendelse til Politimesteren i Grønland vedrørende 

udtalelse: 



”Vedr. j. nr. 5509-97377-00002-18 - T, CPR-nr. […]1964-[…] 

 

Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet bemærke, at rådet ikke ser sig i stand til at afgive 

udtalelse på det foreliggende grundlag. 

 

Før eventuel ny forelæggelse af sagen skal Retslægerådet henstille til, at der indhentes en ny 

mentalundersøgelse med en mere omfattende beskrivelse af Ts psykiske tilstand aktuelt og på 

gerningstiden. Endvidere bør mentalundersøgelsen suppleres med psykologisk testning, 

begavelsesmæssig placering og ikke mindst en mere grundig og systematisk beskrivelse af eventuelle 

afvigende personlighedstræk. Desuden mangler en nøjere kortlægning af alkoholindtag samt 

stillingtagen til, om en eventuel sexologisk afvigelse foreligger. Endelig anmodes der om 

udfærdigelse af en struktureret risikovurdering med hensyn til risikoen for fremtidig ligeartet 

kriminalitet. 

 

Retslægerådet foretager sig ikke yderligere på det foreliggende grundlag.” 
 

Forhold 1-3, b ilag E-3-6: Fornyet Retspsykiatrisk erklæring af 7. maj 2019 vedr. T Cpr-nr. 

[…]1964-[…]: 

”Begæring om ambulant mentalundersøgelse er modtaget den 15.06.2018 fra Politimesteren i 

Grønland. 

 

T har under den retspsykiatriske observation været ambulant undersøgt i Grønland fra den 

16.03.2019.  

 

Erklæringen er afgivet den 07.05.2019 af ledende overlæge, speciallæge i psykiatri X16. 

 

… 

… 

 

Konklusion 

T er ikke sindssyg og kan ikke antages at have været det på tidspunktet for de nu påsigtede handliger. 

Han er normalt begavet, og der er intet, der tyder på organisk hjerneskade. Han var ikke i forbindelse 

med de nu påsigtede handlinger under indflydelse af alkohol eller andre rusmidler. 

 

T er opvokset i en bygd hos samlevende forældre i et hjem præget af alkoholmisbrug. Han har gået 8 

år i skole og har lært at læse. Siden endt skolegang har han arbejdet stabilt, først som rejefisker, senere 

som renovationsmedarbejder og siden 2009 som pedel på en skole samt ringer i kirken og brandmand. 

Han har været gift 2 gange. Den første ægtefælle brændte inde sammen med en fælles datter på 3 år. 

Senere druknede en søn, 4 år gammel. Observanden har en søn på 25 år. 

 

Observanden er dømt for voldtægt i 2004. 2017 er han dømt for blufærdighedskrænkelse af et barn, 

som fandt sted i 2012. Siden 2011 har observanden været gift med sin nuværende ægtefælle, hvis 

barnebarn han har misbrugt seksuelt i en periode på ca. 1 1/2 år, fra hun var 10 til 12 år gammel. 

 

Ved lægelig samtale findes T personlighedsmæssigt afvigende, umoden, med ganske ringe evne til at 

interessere sig for og sætte sig ind i andre menneskers tanker og føIelser, ligesom hans evne til at 



reflektere over egne tanker og følelser og handlinger er ringe. Han synes tilbøjelig til at være 

benægtende, afglidende og ansvarsforflygtigende. 

 

T giver udtryk for, det har været ubehageligt for ham, seksuelt at misbruge et barn, uden at han kan 

redegøre nærmere for dette, ligesom han slet ikke kan bringes til at forholde sig til egen seksualitet 

eller erkende at have seksuelle vanskeligheder. 

 

Ved psykologisk test findes observanden begavet svarende til allernederste del af normalområdet. 

Han findes socialt og følelsesmæssigt umoden, uindfølende og selvoptaget samt seksuelt afvigende. 

Der er ikke tegn på anger eller bekymring for offeret. Ved en samlet risikovurdering vurderes han at 

være i høj risiko for at foretage ny ligeartet kriminalitet. 

 

På baggrund af Ts ringe begavelse og personlighedsmæssige afvigelse og manglende indsigt i egen 

seksualitet findes der at være en ikke ubetydelig risiko for ny ligeartet kriminalitet, hvorfor der i 

henhold til kriminallovens § 161 skal anbefales en dom til forvaring i Grønland. 

 

X16 

Ledende overlæge, speciallæge i psykiatri” 

 

 

Ubilageret, Psykologisk testrapport af den 10. april 2019 fra MindQ, Psykologisk klinik 

Psykologeqarfik, vedrørende mentalobservand T (T), cpr.nr. […] 1964: 

s. 6: 

”Ud fra en samlet vurdering konkluderes det, at der findes en høj risiko for sædelighedskriminalitet. 

Der er lagt vægt på, at T var klar over hvad han gjorde, selvom han uden følelsesmæssige udsving 

benægter at kende det egentlige motiv. Det vurderes at afspejle en grov ligegyldighed, svigtende 

empati og ansvarsfralæggelse, da han afviser, at være drevet af sin lyst til sex uagtet konsekvenserne 

for forurettede. Der er noget i undersøgelsen der tyder på, at T har vanskeligt ved at sætte sig ind i 

andres følelser og tanker, selvom der ikke er tale om egentlig psykopati eller psykisk sygdom. Der er 

ikke noget i den psykologiske undersøgelse der taler for, at han mangler viden om, at sex med et 

mindreårigt familiemedlem er en grov lovovertrædelse og at det er afvigende. Selvom T 

begavelsesmæssigt placere sig under normalområdet, har han indsigt i hvad der er forkert og rigtigt. 

Der er noget der tyder på, at han med sine gentagede voldtægter, voldtægtsforsøg og blufærdigheds-

krænkelser er styret af at få dækket sine seksuelle behov, med en grov ligegyldighed og 6 

risikovillighed forhold til konsekvenserne for forurettedes følelsesmæssige og fysiske belastninger 

og seksuelle udvikling og sundhed. Det vurderes, at han var vidende om sine handlinger, idet han 

anvendte vold og trusler om vold, i fald forurettede modsatte sig, når han tiltvang sig sex. De 

gentagende overgreb anses som forsætlige og grov udnyttelse af pigens unge alder og sårbare position 

i ægteparrets pleje og omsorg. Det er desuden bekymrende, at T under interviewet uden omtanke 

giver udtryk for fordomme og modvilje mod anbragte børn, og påfaldende er det, at denne holdning 

i særdeleshed forstærkes af børn med samme anbringelseshistorik som konens barnebarn. 

… 

… 

 

SAMMENFATNING OG KONKLUSION 

T på 54 år ved undersøgelsestidspunktet er i forbindelse med mentalundersøgelse psykologisk 

undersøgt d. 16. marts 2019. 

 



Der er foretaget psykologisk testning hvad angår intelligensniveau med WAIS-IV. Ligeledes 

foretaget risikovurdering med SVR-20 og vurdering af T's indsigt i grundlag for mentalundersøgelse 

og erkendelse af det nu påsigtede forhold. Målt med 10 delprøver fra WAIS-IV estimeres T's samlede 

begavelse at være på et omtrentligt sikkerhedsområde på IK 70-85 svarende til Inferioritas 

Intellektualis. 

 

T er en mand der fremtræder fuldt bevidst og orienteret. Sprog og tænkning vurderes konkret og 

ensidigt. De basale kontaktforhold vurderes normale. Der er en normal relationel kontakt under 

testningen. Kontakten ændrer sig, da vi taler om konsekvenserne af overgrebene begået mod hans 

kones barnebarn i en periode på 1,5 år.  T bliver frustreret, afglidende, ansvarsfralæggende og 

selvoptaget i forhold til hvor svært det for ham. Han understreger, at han også er et offer for 

situationen og at det har påvirket relationen til hans familiemedlemmerne. Hvad angår det påsigtede 

erkender T forholdene der vedrører voldtægt, forsøg på voldtægt og blufærdighedskrænkelse af 

mindreårig pige. I forhold til grovheden af det påsigtede vurderes han følelsesmæssigt umoden og 

påfaldende neutral og benægter at kunne forestille sig hvilke mén forurettede måtte lide. Der er ingen 

tydelig indikation på anger, skam eller skyldfølelse hvad angår det nu påsigtede. Der er noget 

undersøgelsen der tyder på, at T har en nedsat forestillingsevne og har vanskeligt ved at sætte sig ind 

i andres følelser og tanker. Der ikke er nogen der indikerer egentlig psykopati eller psykisk lidelse. 

Der er ikke noget i den psykologiske undersøgelse der taler for, at han mangler indsigt i, at sex med 

et mindreårigt familiemedlem er en grov lovovertrædelse og at det er afvigende. Selvom T 

begavelsesmæssigt placere sig lavest i normalområdet, har han indsigt i hvad der er forkert og rigtigt. 

Han vurderes at have et seksuelt adfærdsmønster, hvor han styres af en manglende impulskontrol og 

behovsudsættelse og en grov ligegyldighed og udnyttelse af pigens unge alder og sårbare position i 

ægteparrets pleje og omsorg. Ud fra en samlet vurdering konkluderes det, at der findes en høj risiko 

for sædelighedskriminalitet. 

 

Konkluderende er der tale om en 54-årig mand (T) sigtet for overtrædelse af krimina//oven ved i en 

periode på 1,5 år fra 20162018 i sit hjem, flere gange at have udsat sin kones 10-årige barnebarn for 

voldtægt ved vold eller trusler om vold at have tiltvunget sig samleje med hende. Og ved i samme 

periode i flere tilfælde under anvendelse af vold eller trusler om vold at have forsøgt at tiltvinge sig 

samleje uden at det lykkes. Og ved i samme periode i flere tilfælde, at haveudsat  konens barnebarn 

blufærdighedskrænkelser. T erkender, at han i tidligere tilfælde har begået sædelighedskriminalitet. 

Både voldtægt mod en kvinde for 15 år siden, for hvilken han fik en dom til anstaltsanbringelse og i 

2012 en dom for blufærdighedskrænkelse mod et skolebarn. 

Ts begavelse vurderes svarende til allerlavest i normalområdet. T findes socialt og følelsesmæssig 

umoden, uindfølende og selvoptaget og seksuelt afvigende. På trods af erkendelse af grov 

sædelighedskriminalitet mod mindreårig findes ingen tegn på anger eller bekymring for hvorvidt 

forurettede lider fysiske eller psykiske mén. Tilsammen udgør ovenstående risikofaktorer en høj 

risiko for sædelighedskriminalitet. I undersøgelsessituationen vurderes T ikke at være præget af 

svigtende realitetstestning sindssygelighed og vurderes ej heller at have været det i 

gerningsøjeblikket. 

 

[…] 

Psykolog, supervisor og speicialist i klinisk psykologi. Nuuk 2019.” 

 

 

Forhold 1-3, bilag E-3-7: Retslægerådets endelige udtalelse af 25. juni 2019 til Retspsykiatrisk 

erklæring af 7. maj 2019 vedr. T, CPR-nr. […]1964-[…]: 



 

Med sagens tilbagesendelse skal Retslægerådet, på baggrund af fremsendte akter med retspsykiatrisk 

erklæring af 14. december 2018 og 7. maj 2019 begge ved overlæge X16, Afdeling for Retspsykiatri, 

Aarhus Universitetshospital, udtale, at T ikke er sindssyg og heller ikke var sindssyg i tidsrummet for 

det påsigtede. Han er tungt begavet, men ikke mentalt retarderet.  

 

T er født og opvokset i en bygd på Grønlands vestkyst i et hjem præget af alkoholmisbrug og vold. 

Han har gennemført 8 års skolegang, men har ingen afgangseksamen. Han har haft ufaglært arbejde, 

siden han forlod skolen, først beskæftiget med rejefiskeri, efterfølgende med renovation i en længere 

årrække, og siden 2009 som pedel og brandmand. I sit første ægteskab fik han 3 børn, men hustruen 

og en datter brændte inde, og en søn led druknedøden som lille. T har tilbage en voksen søn, som 

lever. T blev gift på ny i 2011 og har været samlevende siden. 

 

T har aldrig modtaget behandling for psykisk lidelse, og han skulle være legemligt rask, bortset fra, 

at han har smitsom leverbetændelse type B. Der skulle ikke være problemer med alkoholindtag eller 

andet misbrug. T er i 2004 dømt for voldtægt og i 2018 for blufærdighedskrænkelse af en mindreårig 

pige. 

  

Ved aktuelle mentalundersøgelse findes T personlighedsmæssigt afvigende, idet han er 

ansvarsfralæggende, selvcentreret, umoden og impulsstyret. Ved psykologisk undersøgelse er 

beskrevet alvorlig mangel på empati og refleksionsevne, han udtrykker ingen anger eller skyldfølelse, 

men præsenterer et nedladende syn på børn, der er anbragt uden for hjemmet. T er tilbageholdende 

med oplysninger vedrørende sin seksualitet og har en afglidende og undvigende stil. Han mistænkes 

for at være seksuelt afvigende. Ved en struktureret undersøgelse for risiko for recidiv til ny 

sædelighedskriminalitet placerer han sig i gruppen med en høj risiko. 

 

Retslægerådet finder T personlighedsmæssigt afvigende, men ikke omfattet af kriminallovens § 156, 

stk. l . Retslægerådet har ved en samlet vurdering af oplysninger om den tidligere og nu påsigtede 

kriminalitet, samt det om hans person oplyste, vurderet, at han frembyder en nærliggende fare for 

andres liv, legeme, helbred og frihed og at anvendelse af forvaring, jævnfør kriminallovens § 161, 

stk. l, er påkrævet for at forbygge denne fare, og anbefaler anbringelse i anstalt i Grønland. 

 

I sagens behandling har overlægerne […] og […] samt speciallæge i psykiatri […] deltaget. 

 

Retslægerådet skal anmode om underretning om sagens endelige udfald.” 
 

Forhold 1-3, blag E-3-8: Forelæggelse for Rigsadvokaten af sagen: 

”Hermed fremsendes sagsakterne i sagen mod 

 

Tilbageholdte 

Navn: T 

Cpr.nr.: […]1964-[…] 

Pt. Anstalten for Domfældte i Aasiaat 

 

med indstilling om, at der rejses tiltale i overensstemmelse med vedlagte udkast til anklageskrift samt, 

at der nedlægges påstand om forvaring i Danmark, jf. kriminallovens § 161, stk. 2. 

 



Sagsfremstilling 

T blev den 18. januar 2018 fremstillet i grundlovsforhør sigtet for bl.a. flere gange at have voldtaget 

F født den […] 2006. Under retsmødet erkendte T forholdene, men har ikke ønsket at uddybe sin 

forklaring. 

 

Der er foretaget vidneafhøring af F, der understøtter anmeldelsen, og det er min opfattelse, at der kan 

føres bevis for hændelsesforløbet som beskrevet i anklageskriftet. 

 

Der har været udarbejdet mentalerklæring af to omgange, idet Retslægerådet ikke fandt, at den første 

undersøgelse havde været præcis nok i forhold til at fastsætte T psykiske tilstand. 

 

Retslægerådet har den 25. juni 2019 fremsendt en ny udtalelse, hvori de konkluderer, at T frembyder 

en sådan nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred og frihed, at forvaring er påkrævet. 

 

Anklagemyndigheden er opmærksom på, at en lovændring er nært forestående i forhold til om 

forvaring skal ske i Danmark eller i Grønland. Kriminalforsorgen har imidlertid oplyst, at indtil den 

lukkede anstalt i Nuuk er helt funktionsdygtig. På den baggrund nedlægges der påstand om, at 

forvaring skal ske i Danmark, hvorefter overflytning til Anstalten i Nuuk kan ske, når den står klar.” 
 

Forhold 1-3, bilag E-3-9: Rigsadvokatens indstilling pr. mail af 10. juli 2019 kl. 09:41 til påstanden 

til sagen: 

”Jeg kan hermed tiltræde politimesterens indstilling af 27. juni 2019 om, at der nedlægges påstand 

om, at T idømmes forvaring i Danmark efter kriminallovens § 161, stk. 2, jf. stk. 1. 

 

Jeg er således enig i, at der for nuværende skal nedlægges påstand om, at forvaringen skal ske i 

Danmark. 

 

Bliver den forventede lovændring gennemført og anstalten i Nuuk funktionsdygtig forinden 

hovedforhandlingen, skal påstanden ændres, så der i stedet nedlægges påstand om, at forvaringen skal 

ske i Nuuk.” 

 

Forhold 1-3, bilag F-1:    Kosterapport vedr. DNA sikret fra forurettede F, hvoraf fremgår at der er 

sikret vatpinde med skedesekret fra F.  

 

Forhold 1-3, bilag F-2:    Kosterapport vedr. DNA sikret fra sigtede T, hvoraf fremgår at der er sikret 

2 blodprøvesæt i glas og 2 vatpinde fra penis fra T. 

 

 

Forhold 1-3, bilag F-3-1: DNA-profilanalyse af referenceprøve vedrørende tiltalte T, hvoraf fremgår 

at DNA-profil er opnået. 

 

Forhold 1-3, bilag F-3-2: DNA-profilanalyse af referenceprøve vedrørende F, hvoraf fremgår at 

DNA-profil er opnået. 

 

Forhold 1-3, bilag F-3-3: Erklæring vedrørende retsgenetiske undersøgelser - Undersøgelse for 

biologiske spor, hvoraf fremgår: 



”a) KT nr. 1: Vatpind(e) med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra: skedesekret fra forurettede F 

Der blev ikke påvist sæd, men der blev påvist dna fra menneske i materialet. Det undersøgte dna i 

sædcellefraktionen stammer fra en person af hunkøn. 

Det undersøgte dna i restcellefraktionen stammer fra en person af hunkøn. 

 

b) KT nr. 4: Vatpind(e) med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra: penis fra sigtede T 

Der blev påvist sæd fra menneske i materialet. Det undersøgte dna stammer fra en person af hankøn.” 

 

Forhold 1-3, bilag F-3-4: Erklæring vedrørende retsgenetiske undersøgelser - Sammenligning af 

DNA-profiler, hvoraf fremgår: 

”Konklusion 

Prøveeffekter sikret af politiet. 

 

a) KT nr. 1: Vatpind(e) med materiale. 

Ifølge fremsender sikret fra: skedesekret fra forurettede F 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte prøve, jf. erklæring C2018-02278-1, taler 

for, at det undersøgte dna i sædcellefraktionen stammer fra F selv frem for en tilfældig anden person. 

 

Dna- profilen taler imod, at det undersøgte dna i sædcellefraktionen stammer fra T frem for en 

tilfælding anden person. 

 

Dna-profilen taler for, at det undersøgte dna i restcellefraktionen stammer fra F selv frem for en 

tilfældig anden person. 

 

Dna-profilen taler imod, at det undersøgte dna i restcellefraktionen stammer fra T frem for en 

tilfælding anden person. 

 

b) KT nr. 4: Vatpind(e) med materiale 

Ifølge fremsender sikret fra: penis fra sigtede T 

 

Dna-profilen for det påviste biologiske spor på ovennævnte prøve, jf. erklæring C2018-02278-1, taler 

for, at det undersøgte dna stammer fra T selv frem for en tilfældig anden person. 

 

Dna-profilen taler imod, at det undersøgte dna stammer fra F selv frem for en tilfældig anden person.” 



 

Forhold 1-3, bilag H-1-2: Oplysningsrapport af 15/1-18 vedr. opholdssted for forurettede: 

”Undertegnet rettet telefonisk henvendlese til Qeqertalik Kommune/socialforvaltningen v/ […] om 

hvor forurettede F er anbragt hos. 

 

Socialrådgiver […] henviser mig til socialmedarbejder […] som oplyste at forurettede F er anbragt 

hos ægteparret X10 og [...] på adressen Niels Egedesvej […] og kan træffes på mobiltelefon […], 

samt at X10 arbejder i Piukkunnarsarfik.” 

 

Forhold 1-3, bilag H-1-3: Hjemmebesøg - 16/1-18: 

”Undertegnet samt bisidder for forurettede X3 fra familiecenter "Qaammaavik" foretog hjemmebesøg 

af forurettede F hos hendes plejeforældre X10 og [...] på adressen Niels Egedesvej […] da forurettede 

F er anbragt hos dem under socialforvaltningen. 

 

Tilstedet mødt forurettede samt plejeforælder X10.  

 

Stedet er ryddeligt og velsoigneret.  

 

Forurettede virker stille og genert men besvar stillet spørgsmål.  

 

Plejeforælder X10 samt forurettede blev gjort bekendt med frerngangsmåde af vidneafhøringen.”  

 

 

Bilag H-1-4: Hjemmebesøg - 8/2-18: 

”Undertegnet  samt bisidder for forurettede X3 foretage "hjemmebesøg" på familiecenter 

"Qaammaavik" med forurettede F da hendes plejeforælder X10 er på tjeneste rejse. 

 

I tidsrummet fra 1430-1440. 

 

Forurettede virker roligt og fattet.  

Dette er anden "hjemmebesøg" da der skal foretages genafhøring af forurettede.” 

 

 

Bilag H-2:    Rapport vedr. kontakt til RI i Danmark af 26/1-18, s. 1, afsnit 4: 

” Jacobsen anbefalede, at på baggrund af sagens grovhed og de skader der var beskrevet burde 

forurettede sendes til Danmark til en nærmere undersøgelse på RI, hvor skaderne kan blive nøjere 

beskrevet, samt følgevirkningerne af disse.” 

 

Bilag I-1-1: Gerningsstedsundersøgelse Akunnaaq B-[…], Aasiaat: 

” Pa. X5 som er kriminalteknisk kontaktperson foretog i dag den 17. januar 2018 mellem kl. 1710 og 

kl. 1819 et gerningsstedsundersøgelse.  

 

Gerningsstedet er et 2 plans hus af typen ”Illorput 69", rødfarvet og belagt med tagpap og har BNR-

[..] og er beliggende i bygden Akunnaaq. 

 



Gerningsstedet er indrettet med uopvarmet entre, gang, WC, kokken, stue, gang i 1. sal og 2 

soveværelser. 

 

Stuen i stueetagen og soveværelse 2, som bruges af sigtede og konen, ligger længst mod vest. 

Køkkenet, WC, gangen, trapper til 1. sal og entréen ligger længst mod øst. 

 

Stueetagen: 

Entreen er indrettet med olietank, kummefryser, rifler, termodragter samt diverse udstyr og der er fra 

entréen adgang til gangen via hoveddøren med afdækket vindue med en træplade. 

 

Gangen er indrettet rned krog til tøj, oliefyr og overtøj. Der er fra gangen adgang til WC, kokkenet 

og trapper op til 1. salen. 

 

WC som ligger længst mod øst er indrettet med WC, vaskemaskine, håndvask af keramik, 

plastikbalje, riffel og diverse toiletsager. 

 

Køkkenet er indrettet med køleskab, kornfur medemhætte over den på nordlig væg, køkkenbord 

med håndvask af aluminium langs østlig væg og lidt i sydøstlig hjørne, spisebord med 4 spisestole 

ved sydlig væg samt reolsystem mod vestlig væg og herefter er der adgang til stuen. 

 

Stuen er indrettet med kommode, 2-mandssofa af microfiber på midten af stuen med et sofabord foran 

den samt et 3 personers lædersofa, som ligger på midten af den nordlig væg. På midten af den vestlige 

veeg er der TV-bord med et flaskærms-tv ovenpå. 

 

Førstesalen: 

Fra gangen er der trappeopgang og ender i midten af 1. salen, hvor der ligger nogle tøj samt en 

papkasse med noget forskellige tøj samt dynebetræk og lagner og denne papkasse ifolge den sigtede, 

bruges den som vasketøjskurv. 

 

Soveværelse 1, som ligger længst mod øst bruges af sigtedes søn X17 og dennes kæreste. 

Soveværelse 1 er indrettet med sofabord, samt en dobbeltseng med træramme ved nordøstlig væg, 

reoler, TV, anlæg, og på bagsiden af døren er der noget klistret billeder fra avis af letpåklædte kvinder. 

 

Der er adgang til huset fra en sti fra den syd også halv rundt om huset for at komme hen til 

trapper/repos, hvorefter der er adgang til den uopvarmede entré. 

Entréens dør er åben og anses for, at den er åben hele tiden. 

 

Gerningsstedsundersøgelsen viste, at på 1. salens gang på papkassen, som bruges til vasketøjskurv 

var der flere lagner samt dynebetræk, som bruges af den sigtede og konen. 

Lagnerne som blev fundet blandt vasketøjskurven var, lagner med elastikbånd på kanterne samt et 

dynebetræk, som blev sikret og beslaglagt rned henblik på senere undersøgelser og blev sikret under 

følgende koster nr.: 

1. Gul lagen med elastikbånd, fundet blandt vasketøjskurv. 

2. Lyseblå lagen med elastikbånd, fundet blandt vasketøjskurv. 

3. Lyseblå lagen med elastikbånd, fundet blandt vasketøjskurv. 

4. Lyseblå dynebetræk med mønster, fundet blandt vasketøjskurv. 

 



Inde i soveværelse 2, som sigtede og konen har et soveværelse blev der sikret og beslaglagt 2 stk. 

lagner, som var magen til de andre sikrede koster. Disse 2 stk. lagner som sad pa boksmadrassen blev 

sikret under: 

5. Lyseblå lagen med elastikbånd, sikret fra boksmadras i soveværelse 2. 

6. Gul lagen, sikret fra boksmadras i soveværelse 2. 

 

Efter lagnerne i soveværelse 2 blev sikret og beslaglagt blev der fundet blod på begge topmadras, 

hvor disse blev sikret med DNA-sæt til senere undersøgelse og blev sikret under: 

7. DNA-sæt til biologiske spor med 2 vatpinde fra blodplet på topmadras tæt på kanten. 

8. DNA-sæt til biologiske spor med 2 vatpinde fra blodplet på topmadras på midten af 

madras. 

 

Herefter blev der på gerningsstedet ikke fundet yderligere af kriminaltekniske interesser, hvorfor 

undersøgelsen sluttes. 

 

Under undersøgelsen blev der optaget fotos af gerningsstedet. 

 

De beslaglagte sengetøj i koster nr. 1-6 blev forelagt for sigtede, at politiet beslaglægger disse og 

sigtede ønskede ikke, at disse skulle forelægges for retten. 

 

Efter endt gerningsstedsundersøgelse blev gerningsstedet frigivet til beboerne og at sigtede kunne få 

lov til at pakke sine tøj, som han skulle medbringe til Aasiaat. 

 

Særskilt kosterrapport vedlagt sagen. 

Særskilt fotomappe vedlagt sagen. 

Særskilt udskrift fra internettet af oversigten af bygden Akunnaaq vedlagt sagen.” 

 

 

Forhold 1, bilag I-1-2: Oversigtskort Akunnaaq, som viser gerningsstedets placering ift. bygden. 

 

Forhold 1-3, bilag A-1-3: Fotomappe vedr. bilag I-1-1, på 32 billeder, som viser gerningsstedet jf. 

gerningsstedsbeskrivelsen. 

 

Forhold ?, bilag I-1-4: Kosterrapport vedr. fund under bilag I-1-1, som viser de fund beskrevet som 

koster 1 til 8. 

 

Forhold 1-3, bilag I-2-1: Ransagningsrapport Akunnaaq B-[…], Aasiaat: 

” Pa. X5, pa. […] og pa. […] foretog i d.d. mellem kl. 1541 og kl. 1630 ransagning pa adressen 

Akunnaaq B-[…] for udfinde af forurettedes kalender. 

 

Politiet i Aasiaat havde i forvejen faet en ransagningskendelse på bopælen, som V4 og X17 som var 

bosiddende på adressen gjort bekendt med dette.  

 

Begge blev gjort bekendt med, at de ikke havde pligt til at udtale sig til politiet, som parts nærmeste. 

Begge var indforstaet med dette. 

 

De ønskede ikke at se kendelsen. 

 



De blev gjort bekendt med, at de må gerne overvære ransagningen, hvilket begge var villige hertil. 

 

Begge blev opfordret til at pavise genstande m.v., som kan beslaglægges, konfiskeres eller bruges 

som beviser i sagen og herunder forurettedes skoletaske med bøger og kalender. 

 

X17 gik op til fordelegangen oppe i 1. salen og tog en rygsæk, rød med blå skrifter og denne var tom. 

 

V4 oplyste, at hun havde smidt bøgerne ud, da hun mente, at F ikke ville bruge dem igen. 

 

Ransagningen påbegyndte herefter. 

 

Oppe på fordelegangen blev der følgende fundet ved siden af papkassen, som bruges som 

vasketøjskurv og blev sikret og beslaglagt under koster nr.: 

 300. Lyserød dagbog. 

 301. Grøn kontaktbog 

 302. Skolehæfte 

 303. Tegninger pa papir. 

 

til senere nærmere undersøgelse. 

 

V4 ønskede ikke at de beslaglate genstande forelagt for retten.  

 

Der blev ikke fundet andre yderligere politimæssige interesser. 

 

Særskilt kosterrapport vedlagt sagen.” 

 

Forhold 1-3, bilag I-2-2: Kosterapport vedr. fund under bilag I-2-1, som beskriver de fund under 

koster nr. 300 til koster nr. 303. 

 

Forhold 1-3, bilag J-1-1: Ansøgning om erstaning fra staten til ofre for forbrydelser, hvor X1 på vegne 

af F, cpr.nr. […]2006-[…], har ansøgt om erstatning fra staten til ofre for forbrydelser. X1 har vedlagt 

udskrift af retsbog af den 30. marts 2016, hvor han iflg. aftale med barnets mor har fået tillagt fuld 

forældremyndighed over F. 

 

 

Personlige oplysninger 

T er tidligere foranstaltet, senest den 20. september 2018 fra Grønlands Landsret med en betinget 

anbringelse i anstalten i 20 dage, dermed er prøvetiden på 1 år indtil den 20. september 2019.  

  

T har om sine personlige forhold forklaret, at han var teenager i 1984 da moren begik selvmord, og 

faren afgik ved døden af kræft i 1994. Senere fik han alkohol- og hashmisbrug. Han er den yngste af 

sine søskende. Han var så langt nede, at han har været pusher. Lige pludselig havde han stoppet sit 

hashmisbrug. Da hans far afgik ved døden, så døde Ts datter i 1994 og hans søn i 1996, som om hans 

far havde ønsket, at de skulle følge efter ham. Efter sit tab havde han kun 1 eneste eneste gang haft 

nogle samtaler med de sociale myndigheder i Aasiaat. Han fik ikke hjælp på andre måder.  Hans 

medborgere i bygden opmuntrede ham med samtaler således, at det begyndte at gå fremad med ham. 

Selv hans søn blev opmuntret og fik rejser. Nogle gange havde han spekulationer over, at såfremt han 



selv afgik ved døden, hvem skulle så passe hans yngste søn. Da deres hus brændte ned i 1994 begyndte 

han at drikke, men havde erfaret, at såfremt han gjorde det, så ved han, hvad der ellers ville ske. 

 

I forbindelse med hans nuværende kone, på begyndte de at tale telefonisk sammen i 2003, og det var 

først i 2010 i april måned han så hende for første gang. De blev gift i Maj 2011. De har ingen fælles 

børn. Han har et barnebarn i Upernavik, og hans søn får et barn i marts 2020.   

 

Da han stoppede som rejefisker i teenageårene blev han renovationsarbejder, senere blev han 

brandmand og ringer i kirken, i 2009 begyndte han at gøre rent i skolen, og blev pedel i 2009.  

 

Det forhold han blev dømt for tidligere var sket mens han var beruset. Han stoppede med at drikke 

alkohol i 2016.   
 

T blev anholdt den 17. januar 2018, og var tilbageholdt under sagens behandlingen indtil der blev 

afsagt dom. 

 

 

Parternes synspunkter 

 

Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden om forvaring anført, at tiltalte har erkendt forhold 1 

delvist, da han ikke har ført sin penis ind i Fs vagina, men har ligget ovenpå hende med sin erigerede 

lem mod hendes kønsdele. Tiltalte forklarede at have gjort det kun 5 gange og ikke 16 gange. Tiltalte 

nægter forhold 2, men erkender forhold 3, men i et kortere periode.  

De 2 vidneafhøringer af F er troværdige, da forurettede afgav en detaljeret forklaring om at hun blev 

tvunget ind i soveværelset, eller at T satte hende på sofaen og afklædte hende og førte sin penis ind i 

hendes vagina og hendes anus. Han sagde til hende at hvis hun fortæller det til nogen, måtte hun ikke 

ud mere. Forurettede husker det startede da hun lige var startet i 4. klasse i 2016 og mens hendes 

mormor arbejdede om aftenen. 

Forurettede blev undersøgt af ledende regionslæge […] den 18. januar 2018 i Aasiaat, hvor 

forurettede blev lagt i fuld narkose under undersøgelsen. Der fandtes ikke nogen jomfruhinde og 

skedeindgangen findes virker lidt åbentstående, ligesom endetarmsåbningen virker mere udvidet end 

forventeligt.  

Disse fundne forandringer kunne ikke genfindes ved undersøgelsen ved Retspatologisk afdeling i 

Retsmedicinsk institut den 5. april 2018. Ved denne undersøgelse har de undersøgende læger anført 

at fravær af læsioner i hymen ikke udelukker, at fuldbyrdet vaginalt samleje eller anden penetration 

kan have fundet sted én eller gentagne gange. 

Anklageren beklager, at tiltalte i tide ikke har haft mulighed for at gennemse vidneafhøringerne, da 

han først gennemså disse 5 måneder efter. 

T blev anholdt 17. januar 2018 kl. 17.05, og har været tilbageholdt jf. påvirkningsfaren indtil 

hovedforhandlingens start. Sagen har taget så lang tid, da der efter vejledende distriktslægeerklæring 

blev besluttet, at han skulle underlægges mentalobservation i Risskov. Denne erklæring blev 

udfærdiget den 14. december 2018. Retslægerådet har dog bedt om en mere omfattende 

mentalerklæring samt psykologisk testning. Denne nye mentalerklæring blev udfærdiget den 16. 

marts 2019. 

Retslægerådet har ved deres endelige udtalelse anført, at T ved en undersøgelse for recidiv til ny 

sædelighedskriminalitet har placeret sig i gruppen med en høj risiko.  

Rigsadvokaten tiltrådte politimesterens påstand om forvaring i Danmark jf. Kriminallovens § 161, 

stk. 2, jf. stk. 1. 



Anklageren henviser til vidneforklaringerne, som viser at F havde sagt til V1, at hendes bedstefar 

befølte hende på hendes kønsdele, og V1 henvendte sig til myndigheder, hvorefter sagen startede.  

Speciallæge V2 har henvist til en artikel udarbejdet af […]. Denne artikel er ikke nævnt i erklæringen 

fra Retspatologisk afdeling. 

Speciallæge V2 satte spørgsmålstegn ved den ledende regionslæge […] kvalifikationer iht. 

undersøgelse af barn som er udsat for voldtægt. Den ledende regionslæge er en eksamineret læge, 

derfor er denne skepsis på lægens færdigheder ikke på sin plads.  

 

 

Anklagemyndigheden har siden ændret deres påstand fra: 

Forvaring på ubestemt tid i en psykiatrisk ledet anstalt under Kriminalforsorgen i Danmark jf. 

Kriminallovens § 161, stk. 2, jf. 1,  

Til:  

Forvaring, da der ved lovændring, som trådte i kraft pr. 1. august 2019, kun findes et stk. i 

Kriminallovens § 161 - forvaring.  

 

 

Forsvareren har til støtte for Ts påstand om frifindelse for forhold 1 og forhold 2 anført, at 

skyldsspørgsmålet ikke er bevist fuldtud.  

T blev anholdt 17. januar 2018 og har siddet tilbageholdt siden i 1 år og 8 måneder. 

Forsvareren blev først beskikket som forsvarer for T, da han ønskede at udskifte sin beskikkede 

forsvarer den 14. august 2019. han modtog sagsakter, som er en fyldt ringbind, først den 20. august 

2019. Han har læst sagen igennem og tilbragt 3 timer med tiltalte.  

Forsvareren nedlagde påstand om frifindelse for forhold 1, og henviser til at tiltalte har erkendt sig 

delvist skyldig, men at angivelsen af tidspunktet var et andet og kortere end det i anklageskriftet 

anført.  

Forsvareren nedlagde ligeledes påstand om frifindelse for forhold 2, da tiltalte nægter sig skyldig. 

Forsvareren henviser til at F ifm. vidneafhøringen ikke har sagt noget om at hun blev truet af T.  

Fsva. forhold 3, erkendte T sig skyldig, da han kun har befølt F på brysterne. Forsvareren kan gå med 

til, såfremt T findes skyldig i blufærdighedskrænkelse i forhold 3 jf. hans erkendelse. 

Mht. de tekniske beviser, anførte forsvareren at de skal vurderes af retten således, og tiltalte kan kun 

domfældes såfremt beviserne har bevist hans skyld fuldt ud. T har forklaret at han kun gned sin penis 

mod Fs kønsdele og ikke indførte penis i hendes vagina. Forsvareren beder retten bemærke, at 

erklæringen fra Retspatologisk afdeling modsiger undersøgelsen foretaget af den ledende regionslæge 

i Aasiaat. Retspatologisk afdeling har anført at hymen var intakt og der var en indkærvning. Der sås 

ingen udrifter eller ardannelser ved denne undersøgelse. Forsvareren henviser til artiklen udarbejdet 

af […], som han ville have dokumenteret under sagen men som blev afvist. Der kunne man have helt 

klart have fået belyst om hvorledes man kunne vurdere fundene i denne sag. Indkærvningen kunne 

være fremkommet ved regionslægens undersøgelse. 

Mht. vidneafhøring af F, henviser forsvareren til pigens kropssprog, og hvor let pigen tager 

vidneafhøringen. Hun lukker til, når afhøreren stiller hende spørgsmål, men leger nemt og let når 

vidneafhøreren er gået til de andre om yderligere spørgsmål. Forsvareren beder retten om at vurdere 

hendes troværdighed. Forsvareren henviser til V4s forklaring om pigens skiftende adfærd. 

Forsvareren kritiserer at skrivelsen fra V1 ikke er med i sagsakterne, da den er væsentlig i sagen da 

det jo er den, der har startet sagen.  

Forsvareren henviser til Ts personlige forhold, mentalerklæringen af denne samt testen fra MindQ.  

 



Forsvareren nedlagde påstand om frifindelse for forhold 1 og forhold 2, samt at T idømmes for 

blufærdighedskrænkelse samt foranstaltes med rettens mildeste dom. 

 

 

Sagsbehandlingstid 

Anklageskriftet blev modtaget den 26. juli 2019, hovedforhandling påbegyndt den 20. august 2019, 

fortsatte den 21. og 27. august 2019. Votering af domsmandsretten den 10. september 2019, afsagt 

dom samme dag. 

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

Forhold 1, 

T erkendte sig delvist skyldig, og forklarede han havde plejet samleje med F, men havde ikke indført 

sin penis ind i hendes skede og endetarm. 

 

Fs forklaringer under vidneafhøringen findes troværdige, da hun forklarede, at startende fra efteråret 

2016 og indtil hun rejste fra Akunnaaq havde T afklædt hende, og forsøgt at lægge hende i sengen og 

forsøgt at indføre sin penis inde i pigens skede og, at det gjorde ondt. Da hun talte var det lykkedes 

ham at indføre sin penis ind i hende 16 gange.  

 

Under den første undersøgelse af lægen i Aasiaat den 18. januar 2018 meddelte lægen, at pigen 

manglede jomfruhinden og, at pigen sked og endetarm var slap i forhold til normalen. Lægen 

vurderede efter de fundne under undersøgelsen, at det er svarende til, at der var blevet indført noget i 

pigens skede og endetarm. 

 

De fundne skader i pigens skede og endetarm blev ikke genfundet under undersøgelsen i Danmark 

den 5. april 2018.  

Under vidneafhøringen forklarede læge V2, at undersøgelsen påviste, at hymen i pigens skede havde 

en indskærvning på 2/3, og den kunne være medfødt men kunne også være opstået ved indførelse af 

noget i pigens skede. 

 

Efter vurdering af dokumentationer findes det bevist, at T havde begået overtrædelse af 

kriminallovens § 77, stk. 1, og stk. 2, jf. § 79 – voldtægt af et barn under 15 år, idet han havde haft 

samleje med F født den […] 2006 mindst 15 gange i perioden fra efteråret 2016 til den 11. januar 

2018. 

 

Det blev ikke i fornødent omfang bevistm at T havde haft samleje med F i hendes endetarm, og til 

den del af tiltalten blev han frifundet. 

 

Forhold 2, 

T nægtede sig skyldig.  

 

Pigens forklaringer under vidneafhøringen findes troværdige, dermed finds T skyldig I overtrædelse 

af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1, jf. § 79, jf. § 12 – forsøg på voldtægt af et barn på under 15 år 

begået i perioden fra efteråret 2016 til den 11. januar 2018 idet han flere gange havde afklædt pigen 

for at pleje samleje med hende, som ikke lykkedes, da F født den 1. juni 2006 kæmpede imod.  



 

 

Forhold 3, 

T erkendte sig skyldig men, at det var sket under en kortere periode. 

 Pigens forklaringer under vidneafhøringen findes troværdige, dermed findes T skyldig I overtrædelse 

af kriminallovens § 84, stk. 1, blufærdighedskrænkelse og § 79 - anden kønslig omgang end samleje 

med barn under 15 år, idet han i flere tilfælde, at havde udsat F født den […] 2006 for 

blufærdighedskrænkelse idet han mod hendes vilje befølt hende på brysterne og indførte son 

hånd/finger i hendes vagina. 

 

 

Om foranstaltningen 

 

T blev kendt skyldig i 3 forhold. I forhold 1 kendes han skyldig i mindre omfang end tiltalen.   

 

Af det fremlagte udtalelser om Ts psykiske tilstand peger konklussionen på, at på grundlag af, at 

han begavelsesmæssigt ligger den nederste del af normalen og hans sociale adfærd er umoden og 

hans uvidenhed af egen seksualitet er der en risikofaktor for en høj risiko for 

sædelighedskriminalitet på ny, og dermed indstilles foranstaltning uden længstetid. 

 

 

I den udtalelse vurderes, at der er høj risiko for, at T kan begå recidiv sædelighedskriminalitet. 

Vurderingen er taget på grundlag af, at han ikke gav udtryk for anger eller skyldfølelse, mangel på 

empati og refleksuinsevne, og det på trods af, at undersøgelsen ikke viste psykisk sygdom. 

 

Der blev ligeledes af det fremlagt af dokumentationerne, at T tidligere havde begået lignende 

kriminalitet. 

 

Ved valget af foranstaltningen lægges der navnlig vægt på, at Ts risikofaktor for recidiv 

kriminalhandling er høj, og dermed finder retten, at han frembyder en nærliggende fare for andres 

liv, legeme, helbred og frihed. 

 

Dermed er påstanden om foranstaltning opfyldt, og for at forebygge recidiv kriminalitet foranstaltes 

T efter anklagemyndighedens påstand om forvaring efter § 161 med tidsubestemt anstaltanbringelse.  

 

 

Om tortgodtgørelse: 

På vegne af F er der søgt om 200.000 kr. i tortgodtgørelse. T er enig i ansøgningen og 

beløbsstørrelsen, derfor skal T betale torgodtgørelse på 200.000 kr. til F jf. erstatningsansvarslovens 

§ 26.  

 

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

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes tidsubestemt anbringelse i anstaltningen. 

  

T skal til F betale tortgodtgørelse på 200.000 kr.  



 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Elisabeth Kruse 

kredsdommer 

 

 

 

 
 

 


