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Unnerluussisussaatitaasut  

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq ulloq […] 1996 

(eqqartuussissuserisoq Finn Meinel) 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 11. fe-

bruar 2022 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. KS-SER-1451-2021).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmut unnerluutigi-

neqaataatut pisimasumi siullermi eqqartuunneqassasoq aamma eqqartuussisoqarfiup eqqar-

tussutaa pineqaatissiissutitut mitagaanermut ajunngitsorsiassat pillugit arsaarinninnissarlu 

pillugu atuuttussanngortitsisoqassasoq. 

 

U piumasaqaateqarpoq pisimasuni 1-mi aamma 5-mi pinngitsaaliinermut pinngitsuutitaanis-

samik aammalu taakkua pisimasut pinerluttulerinermi inatsimmi § 84, imm. 1-nngortinneqas-

sasut kiisalu pineqaatissiissutip sivisussusilerneqarnerani sakkukillisaaffigineqarnissamik. U 
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piumasaqaateqarpoq atuuttussanngortitsisoqassasoq arsaarinninnermut atatillugu aamma mi-

tagaanermut ajunngitsorsiassat eqqartuussisuuneqarfiup naliliineratigut naleqqussarneqassa-

sut suliami pisimasoq 1-mi aamma 5-mi pisuunermik naliliinermi.  

 

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut suliami paasissutissat 

Eqqartuussisuuneqarfimmi video takutinneqarpoq U-ip immiussimasaa, tassani P1 U-ip usua 

tissaqqasoq tissassaraa. 

 

Taamatullu aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfianut takutinneqarpoq video, U-ip imiussaa, 

taassuma P3 attuuagaa. 

 

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, suliniummut Killiliisa assut peqataarusulluni. Noq-

qaassuteqarsimavoq suliniummut akuutinneqalernissamik tigummigallagaaqqanermi nalaani, 

kisianni periarfissaqarsimanngilaq. Noqqaassuteqarsimavoq oqaloqatigisartagassaminik 

qaammatinilu marlunni periarfissaqarsimavoq tarnip pissusaannik ilisimasalimmik 

oqaloqateqarnissaminut. 

 

Nassuiaatit 

U aamma ilisimannittut cand. psyk. I1 aamma nakorsaaneq I2 pingaarnertigut siullermeer-

iffiusumi nassuiaatigisami assinganik nunatta eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaateqarput. 

 

U pisimasoq 1-mut ilassutitut nassuiaavoq, aallaqqaammut aamma P3-ap ilagisaraatsik P1 

pulaaraangat, kingusinnerusukkulli nammineq aamma P1 kisimeeqatigiittarlutik. Pisimasoq 

taanna, P1 saniminut ingimmat usuni attuuallugu siullerpaajuvoq imminik attuuanninnera.  

 

Nammineq P3-lu najukkami najugaqatigiinnikuupput P3 naalungiarsuusorli. Naalungiar-

suusoq Isortumi paarisarnikuuvaa taassuma angajoqqaavi aneqqatillugit imertut. Soraluaa X1 

aamma piffissap ilaani tamaaniinnikuuvoq. Ilaqutariit tamarmiullutik ukiualussuarni naju-

gaqatigiinnikuupput. 

 

I1 ilassutitut nassuiaavoq Danmarkimi tarnikkut misissuigaangamik, arlaleriarlutik misis-

sugaq aggersarsinnaasarlugu. Ajornakusoorsinnaavoq misissukkamik arlaleriarluni 

oqaloqatiginninnissaq misissuineq Kalaallit Nunaanni ingerlanneqarpat. U-imik 

oqaloqatiginninnerit nalunaaquttap akunnerisa pingasut missaanniikkunarpoq. Ataasi-
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aannarlugu oqaloqatigisimavaa. RSVP-mut atatillugu ilitsersorneqarnissamik pisari-

aqartitsisoqarsimavoq. Misissuinermi piffiit ilaanni ilimanarpoq ullumikkut akissut ”aap”-i 

”immaqa”-mut paarlullugu akissutigisimassagaluaraa, kisiannili naliliinermini 

nalunaarusiami sakkortuvallaartumik nalilernikuunngilaa. Misissuinerup saniatigut allatigut 

U-imik oqaloqatiginninnerit issuarneqarnikuunngillat. Oqaloqatiginninnerup issuaqqinnerani 

suna tamaat allattorsimavaa naliliinissaminut pingaarutilik. Naliliinissamini politiit suliami 

pappialaataat aamma pasiulliutaat misissorsimavaa, taakkualu politiinit pissarsiarisimallugit. 

Suliap pappialartai tunngavigalugit aamma nalilersimavaa eqqarsartaatsimigut misis-

sorneqarnissaa. Kalaallit Nunaanniit angerlaramik nalunaarusiani naammassillugu suliarisi-

mavaa I2-imullu nassiussimallugu. Suliaq pillugu I2 oqaloqatigivaa Kalaallit Nunaanni-

innerminni aamma angerlareerlutik. Marluullutik pilersaarusioqatigiinnikuunngillat kisianni 

suliassat Kalaallit Nunaannut nassatatik pillugit sivikitsumik eqqartuisimallutik. RSVP-mik 

misiliinermik aalajangersimasumik ileqqoqartoqanngilaq, tamannalu nunarsuaq tamakker-

lugu piffippassuarni atorneqartarpoq. RSVP-i atorlugu misiliineq naliliinermik kingune-

qartarpoq. RSVP-i atorlugu misiliineq akusaavoq naligisarsiunnginnermik aamma nammineq 

isuma atorlugu kinaassusersiornikkut misiliinerulluni, periuserlu pitsaanerpaalluni naliliinis-

samut pinerluutinut taamatut isikkulinnut iluuseqaqqissinnaanermut aarlerinaammik nalili-

inissami. Nalilersuinini ingerlassimavai paasssutissat politiinit aamma U-imik 

oqaloqatiginninnini tunngavigalugit. Maannakkuugallartoq takusinnaanngilaa suna unner-

luussisussaatitaasunit nassiunneqarsimanersoq, imminermini suliaq naammassineqaraangami 

nunguterneqartarmat. Taamaallaat naliliinini ingerlassimavaa maannakkorpiaq pisoq aallaa-

vigalugu. Iliuuseqaqqissinnaanissaanut aarlerinaataa qaffassaaq ilaqutariit iluanni kinguaas-

siutitigut atornerluisoqartarsimappat. Pingaaruteqarpoq suut pasilliutitut qaqinneqarsiman-

ersut, kisianni annerusumik pingaaruteqarani pisimasoq ataaseq inatsisitigut oqaatigineqarpat 

kannguttaatsuliornertut imaluunniit pinngitsaaliinertut. Naliliinernermi pingaarutilik tassaa-

voq iliuuserineqarsimasoq, tassunga ilanngullugu nakuusernertaqarnersoq. 

 

I2 ilassutitut nassuiaateqarpoq, suliami matumani pinerluutigineqartup qanoq ittuunera pis-

sutaasoq siumut nalileereersimagamik, U-ip tarnimigut mississorneqarnissaanik. Siulliulluni 

I-imik oqaloqateqarsimavoq, taamaalilluni I1 oqaloqatiginninnissaa sioqqullugu nammineq 

oqaloqatiginnissimalluni. Oqaloqatigiinnermi imaqarniliani ingerlaannaq allattuaannarpai. 

Nammineq U-imik oqaloqateqareernermi kingornatigut tarnikkut misissorneqarnera pivoq, 

naggataatigullu inerniliinini allappaa Kalaallit Nunaanniinnermini, aamma Danmarkimut 

utereernerminni. Eqqartukkat sukumiisumik eqqaamanngilai qangarsuarli pimmat. Uninnga-

viuteqarput kalaallinik uninngasuuteqartarlutik 2002-mili. Aamma immikkoortortaqarfimmi 

tassani piffissap ilaani nakorsaanerugallarsimalluni. Nakorsanut ningiuuvoq taamaattumillu 

pisortaalluni qaffasinnerpaaq. Ataavartumik Kalaallit Nunaanni tarnip pissusaatigut ajornar-

torsiutinik suliaqarnikuuvoq. Inummullu meeqqanik atornerluisartumut oqiliallaataasarpoq 

inummik assuarlertuunngitsumik oqaloqateqarneq. Nuummi pineqaatissinneqarsimasunut 
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inissiisarfiup matoqqasortaa tarnip pissusaanik immikkut ilisimasalinnik aamma tarnip na-

korsaanik attaveqaateqartoqarpoq, ilaatigut tamatumani isiginiarneqarluni U-ip katsorsagaan-

issamik pisariaqartitsinera, tamannalu siumut piffissalereerneqarsinnaanngilaq inner-

suussigamik immikkut isumagisassanngortitsinermik. Piffissamik aalajangersimasumik sivi-

sussuliilluni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarnermik 

eqqartuunneqassaguni, eqqartuussutip atuutinneqarnera naammassippat iperagaasussaavoq, 

katsorsagaanermini ingerlanneqarnera qanorluunniit killiffeqaraluarpat.  

 

Tigummigallagaaqqaneq 

U tigummigallagaaqqavoq nunatta eqqartuussisuuneqarfiata suliamik suliaqarnerani. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

U eqqartuussisoqarfimmit eqqartuunneqarpoq meeqqanik tunngasunik pornografinik tigumi-

aqarnermut assit 376-it kategori 1-t, assit 655-t kategori 2-mut ilaatinneqartut assit 59-it kat-

egori 3-mut ilaatinneqartut aamma filmit 51-t kategori 2-mut ilaatinneqartut aamma filmit 16-

t kategori 3-mut ilaatinneqartut. Taakkua saniatigut tigumiaqarluni filmilianik immikkuullar-

issunik 4-nik nammineerluni immiussaminik. Taakkua filmiliat kategori 2-jullutik. 

Taamatullu aamma eqqartuunneqarnikuuvoq kannguttaatsuliorfiginninnermut ullormi 10.-ni 

aamma 11. juli 2020 niviarsiaraq 13-nik ukiulik arlaleriarlugu qarngatigut kunissimallugu, 

aamma arlaleriarlugu iviangiisigut utsuisigullu atisaata qaavisigut attualaartarsimallugu. Pi-

simasuni taakkunani pisuunermik apeqqut nunatta eqqartuusssuuneqarfianut suliare-

qqitassanngortinneqarsimanngillat. 

 

Suliap pisimasuini 1-mi aamma 5-mi U-ip nassuerutigivaa unnerluussissummi oqaatigi-

neqartutut iliuuseqarsimalluni, pissutsillu piviusut nassiuiaateqarfiginerusimallugit. Nunatta 

eqqartuussisuuneqarfiani suliami pisimasuni 1-mi aamma 5-mi uppernarsaasiinermi nalili-

inermi pingaartumik pineqarsimavoq iliuuserineqartut ilai unnerluussissummi allaaser-

ineqartut pineqaatissiissuteqarfigineqassanersut pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, 

nr. 3 tunngavigalugu pinngitsaaliinertut meeqqamik 12-it inorlugit ukiulimmik allatut 

atoqateqarnertut, imaluunniit pineqaatissiissuteqarfigineqassanersut kanngut-

taatsuliorfiginnissimasutut.  

 

U-ip nassuiaateqareerneratigut aamma nunatta eqqartuussisuuneqarfianut filmiliat takutinne-

qareerneratigut eqqartuussisuuneqarfiup uppernarsarneqartutut isumaqarfigivaa, U qularu-

taanngitsumik sisamariarluni P1 iliuuseqartissimagaa piffissami sivisuumi minutsini ar-

laqartuni usuni tissassartillugu inernissami tungaanut. Sivisussusia isiginiarneqarluni, sakkor-

tussusia aamma P1 peqataalersitsinera, taassuma ersarissumik nalorpasinngilaa sulerinerluni 

aamma atoqateqarnermi iliuserineqartoq nalunagulu U-ip kissaatigisaa suunersoq pisumi 

qanoq iliornissamini, nunatta eqqartuussisuuneqarfianit uppernarsineqarpoq, pineqartoq 
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tassaasoq kinguaassiutitigut atornerluineq atoqatigiinnermut qanittumik pissuseqartoq, taa-

maattumillu pisimasup taakkortai pineqaatissiissutitaqassasut pinngitsaaliinertut kujanninne-

runngitsumik allatut kinguaassiutitigut atoqatiginninnertut. Taamaalilluni, aamma eqqartu-

ussisoqarfiup eqqartuussutaa imatut paasineqartariaqarmat, kinguaassiutitigut atornerluinerit 

sinneri, suliami pisimasoq 1-mi oqaatigineqartut pineqaatissiissuteqarfigineqarsimapput kan-

nguttaatsuliorfiginninnertut, eqqartuussisoqarfiullu pisuunermik naliliinera suliami pisi-

masoq 1-mi atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Suliami pisimasoq 5-mi ersersinneqarpoq nunatta eqqartuussisuuneqarfianut filmiliami 

takutitami, U-ip P3 piffissami minutsit 20-inik sivisussusilimmi timaatigut assigiinngitsutigut 

arlitsigut attualaaraa, taanna siniffimmi pallorluni sinittutut isikkoqartoq. P3 atorpai leggins-

it taakkua saniatigut qarliit attariit jerseymik annoraaminertallit naatsunik niutallit siffiaata 

tungaanut assiisut. U attualaarinninneri tamarmik atisaata qaavisigut pipput, sivkitsumillu as-

sani atorlugit inussani niviarsiaqqap naatsuinut aamma leggins-iinut pulatittarlugit. Taamaak-

kaluartoq pineqartoq tassaalluni tagiartuinertut isikkulimmik iliuuseqarneq, ilaatigut tamanna 

pilluni kinguaassiutaatigut sivisuumik sivisussusilimmik, eqqartuussisuuneqarfik isu-

maqarpoq pisimasoq taanna pineqaatissiissutitaqassasoq kannguttaatsuliorfiginninnertut, pin-

gaartumik P3-imik attualaarinninneq, taanna pisimasup pinerata nalaani tamakkiisumik 

atisaqarpoq, atisaasalu iluisigut pilluni.  

 

Pinerluutip pissusilersuutitaa U eqqartuussaassutigisaa sanilliunneqarluni paasissutissat inut-

taanut tunngasut, tassunga ilanngullugu pingaartumik ulorianassusianik nalornineq, nakorsat 

eqqartuussinermi siunersiortagaasartut oqaatigisaat oqaaseqaatiminni 21. juli 2021-mik ullu-

likkami, eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq naammattumik tunngavissaqanngitsoq isu-

maqassalluni U-i inuup inuuneranik peqqissusaanik aamma kiffaanngissusianik ulorianar-

torsiortitsisinnaasoq, taamaalilluni tunngavissaqarani immikkut isumagisassanngor-

titsinermik eqqartuussinissamik. 

 

Eqqartuussisarnermi periuutsip malitsigisai, meeqqanik 12-it inorlugit ukiulinnik kinguaas-

siutitigut atornerluinerup taamatut peqqarniissusillip U eqqartuussaassutigisaa suliami matu-

mani pineqaatissiissutitaqartarput ukiuni arlalinni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfim-

miittussanngortinneqarnermik. Taamatullu aamma pineqaatissiisoqartarluni meeqqanut tun-

ngasunik pornografinik taamatut annertutigisunik tigumiaqarnermi, U-ip tigumiaqarnermi 

pisuutitaaffigisaani piffissami sivisunerusumi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiit-

tussanngortitsissutaasarluni. 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfiata ataatsimut suliap peqqarniissusianik nalilersuereerneratigut 

eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq suliami matumani ukiuni sisamani pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittussanngortinnermik aalajangersaasoqassasoq. 
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Nunatta eqqartuussisuuneqarfianit pingaartumik pingaartinneqarpoq, pineqartoq tassaammat 

peqqarniitsumik kinguaassiutitigut atornerluineq meeqqanut arlalinnut, aamma suliami pisi-

masoq 1-mi atornerluinerit piffissami sivisunerusumi pisimallutik. Taamatullu aamma 

eqqartuussisuuneqarfiup pingaartippaat niviarsiaqqat ukiui, U-illu tatigeqatigiinneq 

peqqarniitsumik atornerlussimavaa, U-ip aamma meeqqat peqaataalersinneqarsimasut 

akornanni, tassunga ilanngullugu pingaartumik nammineq soraluaata P-ilu akunnerminni 

tatigeqatigiinnerat, taanna U angerlarsimaffiani peroriartorsimavoq. Taamatullu aamma 

eqqartuussisuuneqarfiup pingaartippaa, meeqqanik atornerluineq arlalitsigut suli ajornerul-

ersinneqarsimammat, U atornerluinernik filmiliorneratigut. Taamatullu aamma eqqartu-

ussisuuneqarfiup pingaartippaa politikkikkut suliani pineqaatissiisarnerup sakkortusaaffigi-

neqarnissaanik kissaateqarneq, meeqqanik kinguaassiuutitigut atornerluinerit pineqarneranni. 

 

Eqqartuussisoqarfiup arsaarinninnissami aamma mitagaanermi ajunngitsorsiassaliinermi 

eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutigisai tun-

ngavigalugit imatut allannguuserlugu, P3 mitagaanerani ajunngitsorsiassaq aalajangersar-

neqarpoq 20.000 kr.-inut. P3 mitagaanerani ajunngitsorsiassamik aalajangersaanermi 

eqqartuussisuuneqarfiup pingaartumik pingaartissimavaa, kannguttaatsuliorfiginninneq pi-

simammat piffissami sivisunerusumi, taasuma angaanit piliarineqartoq, taannalu taassuma 

peroriartoqatigisimallugu. 

 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U eqqartuunneqarpoq ukiuni sisamani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussan-

ngortinneqarluni. 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa arsaarinninnissamut tunngasoq aamma mitagaanermi 

ajunngitsorsiassaliinissaq atuuttussanngortinneqarpoq imatut allannguuserlugu, P3 mita-

gaanerani ajunngitsorsiassaq aalajangersarneqarpoq 20.000 kr.-inut. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

 

*** 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 1. juni 2022 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 050/22 
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Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1996 

(advokat Finn Meinel) 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 11. februar 2022 (kredsrettens sagl.nr. KS-

SER-1451-2021).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten 

rejste tiltale i forhold et og stadfæstelse af den af kredsretten idømte foranstaltning, tortgodt-

gørelse og konfiskation.  

 

T har påstået frifindelse for voldtægt i forhold et og fem, idet disse to forhold skal henføres 

under kriminallovens § 84, stk. 1 samt formildelse af den udmålte foranstaltning. T har påstået 

stadfæstelse for så vidt angår konfiskation og tilpasning af tortgodtgørelserne efter landsret-

tens skyldvurdering i sagens forhold et og fem.  

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Der har for landsretten været vist en video, optaget af T, hvor F1 manipulerer T erigerede 

lem.  

 

Der har endvidere for landsretten været vist en video, optaget af T, hvor han berører F3. 

 

 

T har om sine personlige forhold oplyst, at han meget gerne vil deltage i Killiliisa projektet. 

Han har anmodet om at blive involveret i projektet, mens han har været tilbageholdt, men han 

har ikke fået mulighed for det. Han har anmodet om at få en, som han kan tale med og har i 

omkring 2 måneder fået mulighed for at tale med en psykolog. 

 

Forklaringer 

T og vidnerne cand. psyk. V1 og overlæge V2 har i det væsentlige forklaret for landsretten 

som i første instans.  
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T har supplerende forklaret om forhold et, at i begyndelsen var F3 også sammen med dem, 

når F1 kom på besøg, men senere var han og F1 alene sammen. Den episode, hvor F1 satte 

sig ved siden af ham og berørte hans penis var første gang, hun berørte ham.  

 

Han og F3 har boet i samme bolig siden F3 var spæd. Han har passet hende en gang i Isortoq, 

da hun var spæd, og hvor hendes forældre var ude og drikke. Hans nevø, X1 var der også på 

det tidspunkt. Hele familien har boet sammen i en del år.  

 

V1 har supplerende forklaret, at når de foretager psykologiske undersøgelser i Danmark, kan 

de indkalde en observant flere gange. Det kan være praktisk vanskeligt at tale flere gange med 

en observant, når en undersøgelse foretages i Grønland. Samtalen med T tog nok omkring 3 

timer. Hun har haft én samtale med ham. Det er i forbindelse med RSVP´en, at hun har haft 

brug for supervision. Der er nogle steder i undersøgelsen, hvor hun i dag nok ville have svaret 

”ja” i stedet for ”måske”, men hun har ikke vurderet ham for hårdt i erklæringen. Hendes 

samtale med T er ikke refereret andre steder end i undersøgelsen. I gengivelsen af samtalen 

har hun noteret alt, hvad der havde betydning for hendes vurdering. Til brug for vurderingen, 

har hun gennemgået politiets sagsakter og sigtelser, som hun har fået udleveret af politiet. På 

baggrund af sagsakterne vurderede hun, at hans begavelse også skulle undersøges. Da de kom 

hjem fra Grønland, blev hendes erklæring færdigbearbejdet og sendt til V2. Hun talte med V2 

om sagen, mens de var i Grønland og efter, at de kom hjem. De har ikke lagt en slagplan 

sammen, men de har kort vendt de sager, som de havde med på turen til Grønland. Der er 

ingen normer på RSVP testen, og den anvendes mange steder i verden. RSVP testen kommer 

ud med en vurdering. RSVP testen er en blanding af en objektiv og en subjektiv test, og me-

toden er den bedste til at vurdere risikoen for recidiv inden for den type af kriminalitet. Hun 

har foretaget vurderingen på baggrund af de oplysninger, hun har fået fra politiet og hendes 

samtale med T. På nuværende tidspunkt kan hun ikke se, hvad anklagemyndigheden har sendt, 

for det bliver slettet, når sagen er sluttet hos hende. Hun har udelukkende foretaget en vurde-

ring af den aktuelle situation. Det vil øge risikoen for recidiv, hvis der har været seksuelt 

misbrug i familien. Det har betydning, hvilke sigtelser, der bliver rejst, men det har ikke så 

stor betydning, om et forhold rent juridisk betegnes som blufærdighedskrænkelse eller vold-

tægt. Det væsentlige for vurderingen er de handlinger, der er foretaget, herunder om der er 

anvendt vold. 

 

V2 har supplerende forklaret, at i denne sag var det kriminalitetens art, der var årsag til, at de 

på forhånd havde vurderet, at der skulle foretages en psykologisk test af T. Hun havde den 

første samtale med T, og hun talte således med ham før V1 gennemførte sin samtale. Hun 

skriver altid referatet af samtalen med det samme. Efter hendes samtale med T blev den psy-

kologiske test gennemført, og til sidst skrev hun konklusionen, hvor den psykologiske test 

blev inddraget. Hun drøftede sagen med psykologen, mens de var i Grønland, og efter de kom 
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tilbage til Danmark. Hun husker ikke detaljerne i drøftelserne, fordi det er lang tid siden. De 

har en sengeafdeling med grønlandske patienter, som de har haft siden 2002. I perioder har 

hun fungeret som overlæge også på den afdeling. Hun er cheflæge og derfor den øverste leder. 

Hun har kontinuerligt arbejdet med psykiske vanskeligheder i Grønland. Det er ofte en lettelse 

for en person, der er pædofil, når vedkommende kan tale med en person, der ikke er fordøm-

mende. Der er tilknyttet psykologer og psykiatere til den lukkede afdeling på anstalten i Nuuk, 

og det er blandt andet af hensyn til T behandlingsbehov, som man ikke på forhånd kan tids-

fæste, at de har anbefalet en forvaringsdom. Hvis han idømmes en tidsbegrænset anstaltsan-

bringelse, skal han løslades, når dommen er udstået, uanset hvor langt han er nået i sit be-

handlingsforløb.  

 

Tilbageholdelse 

T har været tilbageholdt under landsrettens behandling af sagen. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

T er i kredsretten dømt for besiddelse af børnepornografi ved at have besiddet 376 billeder 

omfattet af kategori 1, 655 billeder omfattet af kategori 2, 59 billeder omfattet af kategori 3 

og 35 filmsekvenser omfattet af kategori 1, 51 filmsekvenser omfattet af kategori 2 og 16 

filmsekvenser omfattet af kategori 3. Herudover er han dømt for at have besiddet 4 unikke 

filmsekvenser, som han selv har optaget. Disse egne filmoptagelser er i kategori 2. Desuden 

er han dømt for blufærdighedskrænkelse i løbet af den 10. til den 11. juli 2020 ved at have 

kysset en pige på 13 år flere gange på munden, at have befølt hende flere gange på brysterne 

og på hendes vagina uden på tøjet. Skyldsspørgsmålet i disse forhold er ikke anket til lands-

retten. 

 

I sagens forhold et og fem har T erkendt, at han har handlet som beskrevet i anklageskriftet, 

og han har forklaret nærmere om de faktiske omstændigheder. For landsretten har bevisvur-

deringen i sagens forhold et og fem navnlig handlet om, hvorvidt nogle af de handlinger, der 

er beskrevet i anklageskriftet skal foranstaltes efter kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3 som 

voldtægt ved andet seksuelt forhold til et barn under 12 år, eller om der i stedet skal foran-

staltes for blufærdighedskrænkelse. 

 

Efter T forklaring og den for landsrettens viste filmsekvens anser landsretten det for bevist, 

at T i hvert fald i fire tilfælde har fået F1 til i længere perioder på flere minutter at manipulere 

sit lem, indtil han fik udløsning. Henset til varigheden, intensiteten og involveringen af F1, 

der tydeligvis var klar over sin rolle i den seksuelle handling og vidste, hvordan T ønskede, 

at hun skulle agere i situation, anser landsretten det for bevist, at der er tale om et seksua-

lovergreb, der nærmer sig samleje, og at disse dele af forhold et derfor skal foranstaltes som 

voldtægt ved andet seksuelt forhold end samleje. Herefter, og idet kredsrettens dom må forstås 
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sådan, at de øvrige seksuelle krænkelser, der er omtalt i sagens forhold et, er foranstaltet som 

blufærdighedskrænkelser, stadfæstes kredsrettens vurdering af skyldsspørgsmålet i sagens 

forhold et. 

 

I sagens forhold fem fremgår det af den for landsretten viste filmsekvens, at T i en periode på 

omkring 20 minutter masserer og beføler F3 flere steder på kroppen, mens hun ligger på ma-

ven på en seng og tilsyneladende sover. F3 var iført i hvert fald leggings og herudover en 

buskedragt i jerseystof med korte ben, der dækkede hofteområdet. Alle T befølinger skete 

uden på tøjet, idet han i kortere perioder arbejdede sine fingere ind mellem pigens shorts og 

leggings. Uanset, at der var tale om massagebevægelser, der blandt andet skete på og ved 

kønsdelen og var af længere varighed, finder landsretten at forholdet skal foranstaltes som 

blufærdighedskrænkelse, navnlig fordi befølingerne af F3, der var fuldt påklædt under episo-

den, skete uden på tøjet.  

 

Efter karakteren af den kriminalitet, som T er dømt for sammenholdt med oplysningerne om 

hans person, herunder navnlig den usikkerhed om hans farlighed, som retslægerådet har givet 

udtryk for i sin udtalelse af 21. juli 2021, finder landsretten, at der ikke er tilstrækkeligt grund-

lag for at antage, at T frembyder en sådan nærliggende fare for andres liv, legeme, helbred 

eller frihed, at der er grundlag for at idømme forvaring. 

 

Det følger af retspraksis, at seksuelle overgreb på børn under 12 år af den grovhed, som T er 

dømt for i denne sag foranstaltes med anstaltsanbringelse i flere år. Tilsvarende foranstaltes 

besiddelse af børneporno i det omfang, som T er fundet skyldig i at have besiddet med an-

staltsanbringelse i en længere periode. 

 

Landsretten finder efter en samlet vurdering af sagens grovhed, at foranstaltningen i denne 

sag skal fastsættes til 4 års anstaltsanbringelse. 

 

Landsretten har lagt vægt på navnlig, at der er tale om grove seksuelle krænkelser af flere 

børn, og at krænkelserne i sagens forhold et har stået på over en længere periode. Landsretten 

har endvidere lagt vægt på pigernes alder, og at T groft har udnyttet det tillidsforhold, der har 

været mellem T og de involverede børn, herunder navnlig tillidsforholdet til hans niece F3, 

som er vokset op i T hjem. Landsretten har endvidere lagt vægt på, at krænkelserne af børnene 

i flere tilfælde er yderligere forværret ved, at T har filmet overgrebene. Desuden har landsret-

ten lagt vægt på det politiske ønske om skærpelse af foranstaltningsniveauet i sager, der om-

handler seksuelle krænkelser af børn. 

 

Kredsrettens dom om konfiskation og tortgodtgørelse stadfæstes af de grunde kredsretten har 

anført med den ændring, at tortgodtgørelsen til F3 fastsættes til 20.000 kr. Ved fastsættelsen 
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af tortgodtgørelsen til F3 har landsretten navnlig lagt vægt på, at der er tale om en blufærdig-

hedskrænkelse af længere varighed, begået af hendes onkel, som hun er vokset op sammen 

med. 

 

 

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

 

T idømmes anbringelse i anstalt i 4 år. 

 

Kredsrettens dom om konfiskation og tortgodtgørelse stadfæstes med den ændring, at tort-

godtgørelsen til F3 fastsættes til 20.000 kr. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Kirsten Thomassen  

 

*** 

 
 

EQQARTUUSSUT 

 

oqaatigineqarpoq Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit ulloq 11. februar 2022. 

 

Eqqartuussiviup nr. 1451/2021  

Politiiit nr. 5516-97351-00136-20 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer 1996 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataatinneqarput. 

 

Malugeqquneqarpoq suliaq suliarineqarmat matut matoqqatillugit. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 14. december 2021. 

 

U unnerluutigineqarpoq makkuninnga unioqqutitsinermut: 

 

Forhold 1 

 

5516-97351-00136-20 



 12 

Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3 og § 84, stk. 1 og § 94, nr. 4 - voldtægt af barn under 12 år, 

blufærdighedskrænkelse og fredskrænkelse 

ved i perioden mellem september 2019 og den 11.juli 2020, på et ikke frit tilgængeligt sted, på 

adressen Nappartsimavimmut […] i Tasiilaq, gentagne gange at have skaffet sig andet seksuelt for-

hold end samleje med F1, født den […] 2010, samt krænket hendes blufærdighed, idet tiltalte  

- en gang slikkede F1 i skridtet, 

- i ikke mindre end 10-20 tilfælde formåede F1 at manipulerer tiltaltes erigerede lem til han fik ud-

løsning, hvilket i ikke mindre end 4 tilfælde uberettiget blev optaget med tiltaltes mobiltelefon hen-

holdsvis den 23. og 26. marts 2020, 

- i flere tilfælde ligeledes berørte F1 på hendes vagina både uden på og inden under tøjet. 

 

Forhold 2 

5516-97381-00006-20 

Kriminallovens § 85, stk. 2 - besiddelse af børnepornografi 

ved en 11. juli 2020 ca. 10.40 på adressen, Nappartsimavimmut […] i Tasiilaq, på en ekstern hard-

disk af mrk. Intenso at have besiddet i alt 8 filmsekvenser af egne optagelser, herunder 4 unikke 

filmsekvenser, som var børnepornografisk materiale omfatte af kategori 2, idet filmene viste F1, 

født […] 2010, der i alle tilfælde onanerede eller på anden måde berørte T erigerede lem iført kon-

dom. 

 

 

Forhold 3 

5516-97377-00214-20 

Kriminallovens § 84, stk. 1 - Blufærdighedskrænkelse 

ved mellem den 10. juli 2020 ca. kl. 18.00 og den 11. juli 2020 ca. kl. 10.20 på adressen, Nappart-

simavimmut […] i Tasiilaq, at have befølt F2, født den […] 2007, idet T flere gange befølte F2 på 

brysterne og på hendes vagina uden på tøjet, ligesom han kyssede hende flere gange på munden, 

hvilket var egnet til at krænket F2 blufærdighed. 

 

Forhold 4 

5516-97381-00005-20 

Kriminallovens § 85, stk. 2 - besiddelse af børnepornografi 

ved den 11. juli 2020 på adressen, Nappartsimavimmut […] i Tasiilaq, på *henholdsvis en ekstern 

harddisk af mrk. Intenso og en hjemmebygge computer og mobiltelefon Huawei, at have besiddet i 

alt 1090 billeder og 102 filmsekvenser, der var børnepornografisk materiale, herunder 376 billeder 

omfattet kategori 1, 655 billeder omfattet af kategori 2, 59 billeder omfattet af kategori 3, 35 filmse-

kvenser omfattet af kategori 1. 51 filmsekvenser omfattet af kategori 2 og 16 filmsekvenser omfat-

tet af kategori 3 

 

Forhold 5 

5516-97361-00027-21 

Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3 og § 94, nr. 4 - voldtægt aff barn under 12 år og fredskræn-

kelse 

ved den 6. juni 2019 i tidsrummet mellem ca. kl. 13.20 og ca. 13.50, på et ikke frit tilgængeligt sted, 

på en ukendt adressen i Sermiligaaq at have skaffet sig andet seksuelt forhold end samleje med F3, 

fødet den […] 2008, idet tiltalte flere gange i flere minutter inden for det angivne tidsrum manipule-

rede F3 kønsdele uden på tøjet med sine fingre, alt imens han uberettiget optog episoden på et ka-

mera. 

 

 

Piumasaqaatit 
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Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 161 naapertorlugu aalajangersimasumik sivisussusiligaanngitsumik 

immikkut isumagisassanngortitsisoqarnissaa.  

 

Unnerluussisussaatitaasunit P1 sinnerlugu piumasaqaatigineqarpoq mitaagaanermut ajunngitsorsias-

saliisoqassasoq 100.000 kr.-inik taarsiissuteqartarnissamut akisussaassuseqarnermik inatsimmi § 

26a naapertorlugu. 

Unnerluussisussaatitaasunit P2 sinnerlugu piumasaqaatigineqarpoq mitaagaanermut ajunngitsorsias-

saliisoqassasoq 10.000 kr.-inik taarsiissuteqartarnissamut akisussaassuseqarnermik inatsimmi § 26a 

naapertorlugu. 

 

Unnerluussisussaatitaasunit P3 sinnerlugu piumasaqaatigineqarpoq mitaagaanermut ajunngitsorsias-

saliisoqassasoq 60.000 kr.-inik taarsiissuteqartarnissamut akisussaassuseqarnermik inatsimmi § 26a 

naapertorlugu. 

 

Unnerluussisussaatitaasunit sillimaffigeqquneqarpoq P1, P2 aamma P3 sinnerlugit mitagaanermut 

piumasaqaateqaqqittoqarsinnaanera.  

 

Aamma makuninnga arsaarinnittoqarnissaa piumasaqaatigineqarpoq: 

- Ekstern harddisk meqqeqartoq Intenso (kostenr. 2) 

- Mobiltelefon af meqqeqartoq Huawei model P (kostenr. 10) 

- Videokamera meqqeqartoq Firefly m. USB-kabel (kostenr. 28) 

- SD-kort (kostenr. 29) 

- Angerlarsimmi atorneqarsinnaasoq qarasaasiaq nammineq sanarfisaq (2 harddiske herfra) (ko-

stenr. 1 aamma 1a) 

- MicroSD-hukommeslseskort meqqeqartoq Kingston (kostenr.29) 

 

U pisuunnginnerarpoq. 

 

U pumasaqaateqarpoq pisuunerarfimmi pisuutinneqarnissamik, aamma eqqartuunneqarnissamik aa-

lajangersimasumik sivisussusilikkamik ukiuni marlunniit ukiut pingajuata affaata tungaanut 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarnissamik. Taamatullu aamma U-ip 

akilssagai mitagaanermut ajunngitsorsiassat pisuunerafimmini.  

U unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqartunut arsaarinninnissamut tunngasuni uparu-

aatissaqanngilaq.  

 

Suliami paasissutissat 

Nassuiaatit 

Suliap suliarineqarnerani U nassuiaateqarpoq, aamma ilisimannittut nassuiaateqarlutik I3, I1 aamma 

I2.  

Nassuiaatigineqartut issuarneqarput eqqartuussisut suliaasa allassimaffiini 10. aamma 11. februar 

2022-imeersuni.  

Videokkut apersuinerit P2-mit aamma I4 eqqartuussivimmi takutinneqarput. 

 

  

Uppernarsaasiissutit 

Eqqartuussisut suliap pappialartaani uppernarsaasiissutigineqartunit makkua ilaatigut makkua 

pingaartippaat: 

 

Pisimaoq 3, ilanngussaq A-1-1, nalunaarutiginninnermik nalunaarusiaq 11. juli 2020-meersoq, tas-

sannga oqaatigineqarpoq piffissaq pinerliiffik 10. juli 2020 nal. 18.00 aamma 11. juli 2020 nal. 
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10.20 akornani pisimasoq. Nalunaarutigineqarsimallun kannguttaatsuliorfiginnittoqarsimasoq na-

jukkami Nappartsimavimmut B […], 3913 Tasiilaq. Pasineqartoq oqaatigineqarpoq U-iusoq, 

aamma pinerlisaq I4 inuusoq 2008-mi aamma P2 inuusoq 2007-mi.  

Pisimasoq 3, ilanngussaq A-1-2, nalunaarutiginninnermi nalunaarusiap nanginnera, tassannga up-

pernarsaasiissutigineqarluni: ”Najukkamut saaffiginninnermi matukkut kasuttorneq qisuariarfigi-

neqanngilaq, taamaammat iserpugut nipituumillu paasititsivugut politiineertuunitsnnik. Torsuusami 

naammattoorpagut meeqqat pingasut 8-niit 12-inik ukiullit, taakkua najukkami najugaqarpasipput. 

Inimi arnaq innangavoq siniffimmi sinilluni. Qaliani ineeqqap parnaaqqavoq. Matuersaaserfikkut 

ilummut isiginiarsarigaluarpunga, takusaqarsinnaananga, putua iluatigut asserneqarsimasutut isik-

koqarmat. Matukkut kasuttorpunga paasisitsillunga politiineersuunerarluta matulu ammaqqullugu. 

Angutip nipaa akivoq, matu ammalernerarlugu, taamaaliorporlu minutsip ataatsip qaangiunnera-

tigut. Ineeqqap iluaniippoq angut qarasaasiap siorngani allaffiup issiaviani issiasoq. Taassuma 

aamma iikkap tunorliup akornaniipput siniffimmi niviarsiaqqat marluk ukiukitsut. Angutip saniani 

allaffiup qaavaniippoq savik. Angutip kinaanini oqaatigivaa tassaalluni U saqqaani ilisarnaatini 

oqaatigineqartut oqaatigivai.” 

Pisimasoq 3, ilanngussaq A-2-1, pinerliivimmik misissuinermiit nalunaarusiaq ulloq 11. juli 2020, 

tassannga uppernarsaasiissutigineqarluni: ”Pinerliiffiusmik misissuinerup takutippaa, ineeqqamut 

matu majuartarfinnut qaninneq iluatigut matuersaaserfianut ikkunneqarsimasoq aluminiumsfolia 

issoqqarissoq, taassuminnga putua asserneqarsimalluni. Qarasaasiap nerriuviusaaniipput skærmit 

marluk qarasaasiamoortut, PC-mut attavilikkat. Aamma PC attavilerneqarsimavoq ruteri imaluun-

niit taamaattup assigisaa, ledningemik ungujortumik attaviligaq, igalaaq iluaniit asserlugu, taamaa-

lillugu iglaap tamakkiisumik imaluunniit ajornaquteqanngitsumik ammarnissaanut assiusimalluni. 

Qarasaasiap nerriuviusartaata qavaniippoq savik kiisalu sakkutut isikkoqarsinnaasoq alla, misissor-

luaraanni takuneqarsinnaavoq matup parnaarnissaanut atortuusoq.” 

Pisimasoq 3, ilanngussaq B-1-1, tigusarinninnermit nalunaarusiaq, tassannga ersersinneqarpoq U, 

ulloq 11. juli 2020 nal. 10.43 tigusarineqarsimasoq pasineqarluni kannguttaatsuliorfiginnissimaner-

mut. 

Pisimasoq 3, ilanngussaq F-1-1, pinerliivimmit misissuinermit mappi assit. 11. Juli 2020-mik illu-

ligaapput, assinit takuneqarsinnaapput U ineeraanut matup matuersaaserfia, aamma assit U ineer-

aani ilaatigut savik oqaatigineqartoq aamma matumut atortorineqarsimasoq.  

Pisimasoq 3, ilanngussaq F-4-4, kosterrapporti 16. juli 2020-meersoq, tassani kosterit 1-miit 53-

imut allaaserineqarsimapput, tamarmik U inaaniit tiguneqartut. 

Pisimasoq 4, ilanngussaq E-1-1, 28. oktober 2020-meersoq, IT-tekniskemik nalunaarusiaq, tassan-

nga ersersinneqarpoq NCCC-ip misissuiffigisimagai kosterit normoqartut 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 

10A, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 23, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37 aamma 40. Aamma ersersinne-

qarpoq suliap inuttaa tassaasoq U. Ataatsimut inerniliinermi ersersinneqarpoq assit 1090-t nassaari-

neqarsimasut pinerluttulerinermi inatsimmi § 85-imi ilaatinneqartut. Filmiat tulleriinneqarput kate-

gorinut assigiinngitsunut agguataagaallutik. ”Nassaarineqarput suliami pineqartup “P1” kinguaas-

siutitigut atornerlunneqarneranik nammineq immiussatut nalilerneqartut koster nr. 2, 1/1a aamma 

10. 

Qulaani ataatsimut kisitani taaneqartuni immiussat ilaapput. Nassaarineqarput nammineq immius-

satut nalilerneqartut inuit kinaassusersineqanngitsunik sinittunik kinguaassiutaasigut attuuanninnerit 

kosterini nr. 2 aamma 1/1a. Nassaarineqarput nammineq immiussatut nalilerneqartut suliami inut-

taasup “P1” uffaqatigigaa koster nr. 2, 29. Nassaarineqarput filmiliat inuup sarliarai meeqqatut is-

kkullit, nalilerneqarpoq tassaasoq suliami pineqartoq koster 2 aamma 1/1a. Filmiani taakkunani 

takuneqarsinnaavoq “suliami pineqartoq” niviarsiaqqamik sarliartoq, qarlimmi kaasarfiani vibra-

torimik ikumasutut isikkulimmik kaasarfimmiorluni. Filmiat marluk piiarneqarsimasut nassaari-

neqarput tassani takutinneqarpoq angutip qimmeq qaqortoq kinguaassiutikkut atoqatigigaa koster 

nr. 37. Suliami filmiliaq nassaarineqarpoq ulluliinerit 01/01/15-mik tamatumalu kinguninngua. 

Taakkua piffissalussat nalilerneqarput immiunneqarfiisa piffissai assiginngikkaat, takussutissaalluni 

assiliiviup ullua/nalunaaqutaa iluamik iluarsineqarsimanngitsoq.” 
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Koster nr. 2 pillugu inerniliinermi ilaatigut uppernarsaasiissutigineqarput: ”Aamma asseqarpoq 85-

inik, nalilerneqartunik suliamut soqutiginaatilittut, tassani takutinneqarmata inuit perusuersartarfim-

miittut. Asseqarpoq 527-nik, nalilerneqartunik suliamut soqutiginaatilittut, tassani takutinneqarmata 

inuit sinittut, niviarsiaqqat nalikkaavi qanillillugit assilisat kiisalu niviarsiaqqat assingi inummit sar-

liarneqartut, taannalu nalilerneqarpoq tassaasoq suliami pineqartoq.” ”Asseqarpoq 643-nik, 

nalilerneqartunik suliamut soqutiginaatilittut, tassani takutinneqarmata meeqqanik silamiittunik 

isertortumik assilisatut. Assit amerlinerpaartaat nalilerneqarput igalaakkut assilisaasut.” ”filmiliat 

arfineq pingasut nalilerneqarput nammineq immiussaasut kinguaassiutitigut atornerluinerit suliami 

pineqartumit ”P1-mut”. Immiussani ilaatigut takuneqarsinnaavoq ”P1” ilaatigut usummik usuup 

puuanik puukkamik tissaqqasumik tissassaasoq. Taakkunannga filmianit arfineq pingasunit 

sisamaannaat immikkuullaarequteqartumik filmiliaapput. Exifdata malillugu ilimagineqarpoq immi-

ussanit pingasut smartphone android atorlugu pilersinneqarsimasutut, kiisalu immiussat piffissani 

makkunani immiunneqarsimallutik:  

26/3/20 nal. 16:52:04, 26/3/20 nal. 18:36:54, 26/3/20 nal. 19:06:12. 23/6/20 nal. 11:02:33." 

Tassannga IT-tekniskemik nalunaarusiamit uppernarsaasiissutigineqarput qanoq naalagaaffiup un-

nerluussisuaniit suliarineqarsimasoq malitassaq meeqqanik kinguaassiutitigut atornerluinermi as-

sinik / filmilianik kategoriilersuinissaq. 

1. Kategori 1: "Sanaartugaqarneq kinguaassiutitigut qanoq iliuuseqarani (kategori 1): 

Pineqarput assilisat,  

Filmilianik tigulaakkat aamma allat takuneqarsinnaasut meeqqanik assilisat 18-it inorlugit ukiulittut 

isikkulinnik, meeraq assimi kisimiitinneqarluni, kinguaasiutitigullu allat peqatigalugit qanoq ili-

uuseqartoqarani, tassunga ilanngullugit kinguaasiutaanik ukkatarinninneq, imminut kinguaasiutik-

kut pinnguarineq aamma allatut kinguaassiutitigut attuuanninneq, tak. ataani kategori 2-mi, uniffik 

kingulleq. 

2. Sanaartugaqarneq kinguaassiutitigut qanoq iliuuseqartitsilluni (kategori 2): Pineqarput assil-

isat, Filmilianik tigulaakkat aamma allat takuneqarsinnaasut meeqqanik assilisat 18-it inor-

lugit ukiulittut isikkulinnik, assimi inuit takutitsisut marluullutik, tassanilu kinguaassiutitigut 

qanoq iliuuseqartoqarluni, tassunga ilanngullugu atoqatigiinneq allatulluunniit meeqqamik 

12-it inorlugit ukiulimmik allatut atoqarneq … kiisalu aamma pisimasut, meeraq 

attuuaneqarluni pillaasarnermi inatsimmi § 232-mi oqaatigineqartuni ilaatinneqartumik. Sa-

naartugaqarnerit, meeraq assimi kisimiitillugu, tassani meeqqap nammineq kinguaas-

siutiminut inussaminik sakkunilluunniit allanik mangutsisoq (utsumminut/itiminut), aamma 

tassani ilaatinneqarput. 

3. Sanaartugaqarneq immikkut peqqarniissusilinnik kinguaassiutitigut iliorfiginninnerit (kate-

gori 3): Pineqarput assilisat, Filmilianik tigulaakkat aamma allat takuneqarsinnaasut 

meeqqanik assilisat 18-it inorlugit ukiulittut isikkulinnik, meeraq kinguaassiutitigut pin-

ngitsaalineqartoq, pinngitsaallillugu, siorasaarlugu assigisaanilluunniit nittarsaallugu, ima-

luunniit meeqqap inuunera ilorianartorsiortinneqartoq nittarsaallugu, imaluunniit 

peqqarniitsumik nakuuserfigalugu ilungersunartumik ajoquserneqartoq. Meeraq nittarsaan-

neqartoq uumasunik kinguaassiutitigut iliuuseqarfigineqartoq, aamma kinguaassiutitigut 

qanoq iliuuseqarnerit meeraq akuutinneqartoq 0-miit 3-nut ukiulittut isikkulik ilaatinne-

qarluni.” Malugiuk, nalunaarusiami tamatumani taaneqarsimasinnaammata inguaassiutitigut 

atornerluinermi assit / filmiliat suli Nationalt Cyber Crime Center-imit kate-

gorilerneqarsimanngitsunik, taamaattumik politiit nammineerlutik taakkua misssorlugillu 

kategorilersortussaallugit.” 

Pisimasoq 4, ilanngussaq E-4-1, takutitsivoq kategoriinik assigiinngitsunik assersuutinik. 

U-imik tarnikkut missuineq, suliarineqartoq Cand. Psyk. I1-imit, autoriseret psykolog, specialist i 

psykoterapi, inerniliinermi makkua uppernarsaasiissutigineqarput: ”Pineqartoq tassaavoq angut ka-

laaleq 24-inik ukulik, maannakkut pasisaaqqasoq pinngitsaaliinermut, kannguttaatsuliorfiginninner-

mut kiisalu meeqqanut tunngasunik pornonik sanaartorsimanermut tigumiaqarnermullu. ”Oqalutse-

qarluni misissuineq. ” ”Iliuuseqaqqissinnaaneranut aarlerinaataa. Naliliineq RSVP (The Risk for 

Sexual Violance Protocol) tunngavilerneqartarpoq misissukkap apersorneratigut kiisalu takunnittut 
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oqaluarnerisigut aamma allaniit paasissutissat atorlugit. RSVP tunngaveqartarpoq misissugaq pasil-

liutigineqartunut psuutinneqartutut. Pasilligaq pasilliutinut pisuutinneqanngippat imaluunniit ilaan-

nakortumik pisuutinneqarpat naliliineq taanna tamakkiisumik imaluunniit ilaannakortumik atorun-

naarsinneqartarpoq. Misissugaq nalilerneqartarpoq piffissap sivikitsup ungasinnerusorluunniit 

ingasanngitsumik imaluunniit annertuumik assingusumik pinerluuteqaqqinnissamut aarlerinaate-

qarnersoq. Misissukkap oqaluttuassartaata meeqqank marlunnik 9-13-inik ukiliunnik kinguaas-

siutitigut atornerluisimanera piffissami 2019-2020 kiisalu meeqqat pillugit pornografinik nassaari-

neqartut annertuut inissinneqartunut 1, 2, 3-mullu digitalikkut atortorissaarutaaniit, tassunga ilan-

ngullugu nammineq sanaartorsimasai videot aamma assit takutippaa ilimanaateqartoq ataavartumik 

meeqqanut soqutiginninnera imatut, tiinganiarnikkut allaassuteqartumik meeqqanut 

atoqatiginninnissatut isikkulimmik. Taamatuttaaq tunuatiinnarneqarsinnaanani misissugaq assigi-

inngitsutigut kanngunartuliorumatuujusoq, nassaarineqarmammata assit inuit perusuersartarfimmiit-

tut aamma inuit uumasunik kinguaassiutitigut atoqateqartut kiisalu inuusuttuaqqat/arnat sinittut 

(ukiui nalorninartut). Pisimasup tamatuma ilatinneqarluni misissukkap ajornartorsiutaa aamma im-

minut nassuerutiginninnera aamma pisinnaaffiginngimmagu imaluunniit soqutigisarinngimmagu 

ukioqatiminik tiinganiarnikkut attaveqarsinnaaneq kiisalu aalaakkaasumik ilinniagaqarsinnaanngin-

nera aamma suliffeqarsinnaannginnera annertuumik aarlerinaqutigivai assingusumik pinerluute-

qaqqissinnaanerminut.” 

Tarnip pissusaa pillugu nalunaarusiaq pineqarlun U, Aarhus Universitetshospital Psykiatrienimiit, 

suliarineqarsimavoq nakorsamit tarnit pissusaannik immikkut ilinniagaqarsimasumit I1-init ulloq 

20. juni 2021. Inerniliinertaa tamakkiisumik uppernarsaasiissutigineqarpoq: 

"U tarnimigut napparsimasuunngilaq, aamma piffissami pasilliutigineqartut iliuuserinerisa nalaanni 

taamaassimasorneqarani. Nalinginnaasumik silassorissuseqarpoq, takussutissaqanngilaq qaratsami-

gut ajoqusersimanera. Piffissami pasilliutigineqartut iluuserinerisa nalaanni imigassamik aala-

koornartulimmik sunnerteqqasimanngilaq allatullu aanngaajaarniutinik. Misissugaq ajorpallaan-

ngitsumik aalakaasutut oqaatigineqarsinnaasumik meeraasimavoq peroriartorsimalluni anga-

joqqaamini inooqatigiittuni, taakkua sulisarsimapput, naak imingaatsiarsimasutut isumaqarnaraluar-

lutik. Peroriartorsimavoq qatanngutigiit tallimat akornanni aamma qatanngutiminit attavigi-

neqarluarluni ikorfartorneqarlunilu. Meeqqat atuarfiat misilitsinnertalimmik naammassinikuuvaa, 

qaapiartumik sivikitsumillu sulisimalluni. Misissugaq ukioqatimi akornaniissinnaanermik ajornar-

torsiuteqarsimavoq. Iluamik aappaqarnikuunngilaq aamma annertuumik qinngasaarneqartarsimal-

luni. Misissukkap nakorsamit oqaloqateqarnermi meeqqanik atoqateqartarnermut atatillugu oqalut-

tuarpoq ukiuni arlalinni taamatut soqutigisaqarsimalluni. Sukumiisumik oqaluttuarivaa meeqqanut 

tunngasunik porno qarasaasiaq aqqutigalugu aallertarsimalluni aamma tamatumunnga atatillugu 

kinguaassiutitigut qanoq iliuuseqartarnini pillugit. Piviusorsiortumik nassuerutiginngilaq pasiul-

liutigineqartut iluuserisami qanoq ilungersunartiginerinut imaluunniit nammineq atoqatigiittarneq 

pillugu inuttut ajornartorsiutiminik. Misissugaq inuttut allaassuteqarpoq, meerarpalulluni, inuit allat 

eqqarsaataat misigissusaallu soqutiginagit paasisinnaanagillu miserrasinnaallunilu, qaangiataaral-

uni, akisussaaffimminik qimarratiginnittuulluni aamma uukapaatitsisuulluni. Tarnimigut 

misilitsinnerminut atatillugu eqqarsartaatsimigut misissorneqarnermini misissukkap atoqatigiinner-

mut tunnasut imminut tunngassuteqartut eqqartussallugit itigartitsissutigisarsimavai. Naak taamaak-

kaluartoq RSVP-mi (The Risk for Sexual Violance Protocal) isumaqarfigineqarsimalluni annertu-

umik aarlerinaateqartoq assingusumik pinerluuteqaqqinnissaminut. Misissugaq isumaqarfigineqan-

ngilaq inunnut pinerluttulerinermi inatsimmi § 156-mi ilaasoq. Misissukkallu kinguaassiutitigut 

meeqqanik soqutigisaqartuunnera tunngavigalugu, aamma maannakkut pasilliutigineqartut iliuuse-

risimasai tunngavigalugit tamatumunngalu qanoq isummeqqanera tunngavigalugu, ilimanaate-

qartinneqarpoq inuit allat inuunerannik, peqqissusaannik imaluunniit inuunerissarnissaannulluunniit 

navialisitseriataarsinnaasoq, taamaattumillu pinerluttulerinermi inatsimmi § 161 atorneqartaria-

qarsorinarluni.” 

 

Nakorsat eqqartuussinermi siunersiortagaasartut oqaaseqaataat 21. juli 2021-meersoq, U pillugu, 

ilaatigut ersersinneqarpoq: ” Nakorsat eqqartuussinermi siunersiortagaasartut isumaqarput U inuttut 
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allaassuteqartoq, kisiannili pinerluttulerinermi inatsimmi § 156, imm. 1-imi inunnut taaneqartunut 

ilaanani. Nakorsat eqqartuussinermi siunersiortagaasartut ataatsimut paasissutissanik maanna 

pasillutigineqartut pissusaannik nalilersuereernermikkut, kiisalu taassuma inuttut paasissutis-

sartarsigut, tassunga ilannguneqarluni inuttut kinguaassiutit tungaasigut allaanerussuteqarnera, 

tunuartinneqarsinnaanngitsoq inuit allat inuunerannik, peqqissusaannik imaluunniit inuunerissarnis-

saannulluunniit navialisitseriataarsinnaasoq, aamma immikkut isumagisassanngortitsernissami pi-

nerluttulerinermi inatsimmi § 161 naapertorlugu, ilimanartoq pisariarluni ulorianaassutsip tamatuma 

pinngitsoortinneqarnissaanut. Suliap suliarineqarnerani klinikchef X2, professor X3 aamma nakor-

saaneq X4 peqataapput.” 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuunngilaq. 

 

U kiffaanngissusiiagaaqqavoq 12. juli 2020-miilli suliap suliarineqarnerani. U suli tigummigalla-

gaaqqavoq naammassinninnissamut imaluunniit suliap suliareqqitassanngortinneqarnissaanut.  

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, suliap matuma suliarineqarneranut atatillugu paasilersimal-

lugu, nalisimanagu meeqqanut atatillugu kukkusumik iliorsimalluni. 

 

U inuttut allanngorusuppoq. U inuunerisimasani uterfigeqqikkusunngilaa.  

 

U unitsitserusuppoq niviarsiaqqanik ukiukitsunik kinguaassiutitigut attaveqartarnerminik, tamanna 

pinngitsoortinniarlugu sulilerusuppoq, takorloorsinnaavaa ujarussiornermik suliaqarsinnaanissani 

imaluunniit kilisaatersorluni.  

  

 

U paasivaa pingaaruteqarmat avatangiisitoqqani qimattariaqarlugit aamma avatangiisinut nutaanut 

pisariaqarluni.  

  

 

U takorloorpaa kilisaammiittuugaluaruni aalisartutut aningaasarsinnaalluni akiitsunilu akilersor-

lugit.  

  

 

U takorloorpaa ujarassiorsinnaaneq kuultisiorsinnaassagami.  

 

Nakorsat nalunaarusiarisimasaanni nakorsat isumaqarput U taamaallaat meeqqanut kajungertuusoq, 

kisianni aamma arnanut inersimasunut kajungertuuvoq. Nakorsap aperimmani ima sukkatigisumik 

ingerlagami allaat nammineq oqaluttuutinngitsoorlugu aamma arnanik inersimasunik so-

qutigisaqartuulluni aamma arnanik inersumasunik pornografiinik isiginnaartarluni. U arnat nersima-

sut assut isiginnaartarnikuuvai, X5 aamma X6 tissassutigisarpai, taakku arnaapput inersimasut por-

nafilmiliortartut. 

 

 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

Suliami U tunngasumi pineqarput pisimasut tallimat.   
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Suliami pisimasoq 1-mi U unnerluutigineqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 

77, imm. 1, nr. 3 aamma § 84, imm. 1, aamma § 94, nr. 4, meeqqamik 12-it inorlugit ukiulimmik 

pinngitsaaliineq, kannguttaatsuliorfiginninneq aamma eqqissiviilliortitsineq.  

 

U pisimasoq 1-mi ilaannakortumik psiuunerarpoq. 

 

Eqqartuussisut pisimasoq 1-mi nalilersuinerminni pingaartippaat, U eqqartuussivimmi nassuiaanera, 

tassani nssuiaagami P1 pulaartorisimallugu, siullermik 2019-mi, nassuerutigalugulu taanna atisaasa 

qaavisigut aamma atisaasa iluisigut attualaartarsimallugu. 

 

U nassuerpoq sisamariarluni P1-mut usuni tissassartissimallugu inernissami tungaanut. Taamatullu 

aamma U nassuerutigivaa P1 kinguaassiutitigut atoqatigisarsimallugu 10-it 20-illu akornannik. 

 

Tassani U kiseqataatippai P1-mut usumminik tissassartittarsimanini, sinnerilu imaassimallutik U 

nammineerluni P1-mik attualaarinnittarnerullutik. U nassuerutigivaa ataasiarluni P1 utsuisigut alut-

torsimallugu. U nassuiaavoq P1 pulaartarnerini siullerni akunnerminni atoqatigiinnermik pisoqart-

arsimanngitsoq, U mamakujuttunik aamma sodavandimik tunisarsimavaa.  

 

U eqqartuussivimmi nassuiaavoq P1 nammineq siniffimmini immini tukkunikuusoq.  

  

 

U aamma eqqartuussivimmi nassuiaavoq P1 nammineq angerlarsimaffimmini uffaqatiginikuullugu.  

  

 

U eqqartuussivimmi nassuerutigivaa arlaleriarluni P1 usuni tissassaraa filmiliarinikuullugu.  

Eqqartuussisunit oqaatigineqarpoq P1 pinerliinerup nalaani 9-nik ukioqarsimasoq, U 23-24-inik 

ukioqarsimalluni.  

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 3-mi ersersinneqarpoq: ”pinngitsaaliinermut 

eqqartuunneqassaaq kinaluunniit kajunnittoq imaluunniit allatut meeqqamut 12-it inorlugit ukiulim-

mut atoqatiginnittoq”. 

Eqqartuussisunut uppernarsineqarpoq qularnarunnaarsinneqarluni, U sisamanik ikinnerunngitsumik 

P1-mut 9-nik ukiulimmut allatut kinguaassiutitigut atoqatiginnissimasoq.  

Aamma eqqartuussisunut uppernarsineqarpoq U pisuusoq P1-mut kannguttaatsuliorfiginninnermut 

arleriarluni atisaata qaavisigut aamma atisaata iluisigut utsuisigut attualaartarsimagamiuk, aamma 

ataasiarluni P1 nalikkaavisigut aluttorsimallugu.  

 

U aamma pisuuvoq eqqissiviilliortitsinermut, P1 mobiliminik filmiliarisimagamiuk taassuma usuni 

tissassaraa.  

 

Aamma uppernarsineqarpoq unnerluussissummi piffissaq oqaatigineqartumi aamma sumiiffiani 

pisimasut pisimanerat. 

 

Eqqartuussisunit U pisuutinneqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 

1, nr. 3, sisamanik iknnerunngitsumik meeqqamik 12-it inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliinermut, 

aamma pisuutinneqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 84, imm. 1, kanngut-

taatsuliorfiginninneq aamma pinerluttulerinermi inatsimmi § 94, imm. 1, nr. 4, eqqissiviilliortitsineq 

unnerluussissutip pisimasuani 1-mi allaaserineqarneratut.  

  

Suliami pisimasoq 2-mi U unnerluutigineqarpoq unioqqutitsinermut inerluttulerinermi inatsimmi § 

85, imm. 2, meeqqanut tunnasunik pornografiinik tigumiaqarneq. 
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U pisimasumi pisuunerarpoq. 

 

Eqqartuussisut pisimasoq 2-mi pisuunermik nalilersuinermi pingaartippaat U tamakkisumik nas-

suermat, eqqartuussivimmi nassuerutigimmagu unnerluussissummi oqaatigineqartunik meeqqanik 

tunngasunik pornografiinik tigumiaqarsimalluni.  

 

 

Eqqartuussisunit uppernarsineqarpoq U pisuusoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi 

§ 85, imm. 2, unnerluussissutip pisimasuani 2-mi allaaserineqarneratut. 

Suliami pisimasoq 3-mi, U unnerluutigineqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi 

§ 84, imm. 1, kanngutaatsuliorfiginninneq.  

 

U pisimasumi pisuunerarpoq.  

 

Eqqartuussisut pisuunermik nalilersuinermi pingaartippaat U eqqartuussivimmi nassuiaataa, taman-

nalu ikorfiiffigineqarpoq videokkut apersuinernit meeqqanik P2 aamma I4-mik eqqartuussivimmi 

takutinneqartunit. 

 

Eqqartuussisut U pisuutippaat unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 84, imm. 1, un-

nerluussissutip æisimasuani 3-mi allaaserineqarneratut. 

 

Suliami pisimasoq 4-mi, U unnerluutigineqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi 

§ 85, imm. 2, meeqqanut tunngasunik pornografiinik tigumiaqarsimanermut.  

 

U pisimasoq 4-mi pissutsit piviusut nassuerutigivai. 

  

Eqqartuussisut pisuunermik nalilersuinerminni pingaartippaat U nassuiaataa, nassuernera ikorfi-

iffigineqarpoq pisimasumi suliap pappialartaani uppernarsaasiissutigineqartunit. Ilaatigut assit kate-

goriilersukkat, assit inerniliinertai, tassani allaaserineqarmata assit qassiuneri aamma filmiliat nas-

saarineqarsimasut kiisalu kategori sorliunersut. Taamatullu aamma uppernarsaasiissutigineqarlutik 

assersuutit kategoriit assigiinngitsut meeqqanut tunngasuni pornografiit pillugit. 

 

 

Eqqartuussisunit uppernarsineqarpoq U pisuusoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi 

§ 85, imm. 2, ullormi 11. juli 2020, najukkami Nappartsivimmut […] i Tasiilaq qarasaasiap 

harddiskiani tigumiaqarsimanermut meeqqat pillugit pornografiinik, qarasaasiami nammineq sa-

naami, aamma mobilimini. Katillugit assit 1090-it aamma filmiliat 102-t meeqqat pillugit porno-

grafiinik imallit.  

 

Kategoriilersuinermi uppernarsaasiissutigineqartut aamma assit inerniliiffigineqarnerisigut upper-

narsineqarpoq U tigumiaqarsimasoq unnerluussissutip pisimasuani 4-mi oqaatigineqartutut amerlas-

susilikkanik assinik aamma filmilianik.  

 

U pisuutinneqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 85, imm. 2, unnerluussis-

summi pisimasoq 4-mi allaaserineqarneratut.  

 

Suliami pisimasoq 5-mi, U unnerluutigineqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi 

§ 77, imm. 1, nr. 3, meeqqamik 12-it inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliineq, aamma § 94, imm. 1, 

nr. 4 eqqissiviilliortitsineq. 

 

U suliami pisimasoq 5-mi pisuunerarpoq.  
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Eqqartuussisut pisuunermik nalilersuinerminni pingaartippaat U-ip eqqartuussivimmi nassuernera, 

U pisimasoq pillugu oqaaseqarumanngilaq, taamaallaat pisimasoq pillugu nassuerluni aamma nam-

miusoq eqqartuussivimmi videomi takutinneqartumiittoq.  

 

Video eqqartuussivimmi takutinneqartoq tassaavoq U filmiliarisimasaa, najukkami ilisimaneqan-

ngitsumi Sermiligaani ulloq 6. juni 2019-imi, takuneqarsnnaavoq P3 pallorluni sinittoq, aamma 

takuneqarsinnaavoq U P3 kinguaassiutai atisaasa qaavisigut pinnguarigai. Tamaaliorpoq minutsit 

arlallit. 

Eqqartuussisut isumaqarput videokkut takuneqarsinnaasoq, naak U P3-p kinguaassiutaatigut 

atisassa qaavisigut pinnguarigaluaraa, inuai utsuisa iluanut pulatinneqarpoq. 

 

P3 pinerliinerup nalaani 10-nik ukioqarpoq, taamaalillunilu 12-it inorlugit ukioqarluni.  

U kinguaassiutai pinnguariinnannglai aamma inussani utsuinut manguinnanngilaa, kisianni aamma 

filmiliarivaa.  

 

Taamaammat eqqartuussisunit qularnaatsumik uppernarsineqarpoq U pisuusoq unioqqutitsinermut 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 3-mik, meeqqamik 12-it inrlugit ukiulimmik pin-

ngitsaalineq, aamma pisuuvoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 94, imm. 1, nr. 4, 

eqqissiliiviilliortitsineq, unnerluussissummi pisimasoq 5-imi allaaserineqarneratut. 

 

Taamaalilluni U suliai pisimasuni tallimani tamani pisuutinneqarpoq, taamaallaat suliami pisimasoq 

1-mi amerlassusilinnermi, pisuutinneqarpoq sisamanik ikinnerunngitsunik pinngitsaaliinermut, un-

nerluussissutip pisimasuani 1-mi oqaasertarisaatuunngitsoq 10-20-riarluni. 

 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisarnermi pineqaatissiissummik aalajangersaasarnermi periusiuvoq, pinerluttulerinermi 

inatsimm aalajangersakkat malillugit meeqqamik 12-it inorlugit pinngitsaaliinermi, kanngut-

taatsuliorfiginninnermi aamma eqqissiviilliortitsinermi, meeqqat pillugit pornografiinik sanaar-

tornermi, aallaavittut pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsisarneq.  

 

Suliami unnerluussisussaatitaasunit piumasaqatigineqarpoq U eqqartuunneqassasoq aalajangersi-

masumik piffissaligaanngitsumi immikkut isumagisassanngortinneqassasoq, tak. pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 161. 

 

Illersuisumit piumasaqaatigineqarpoq U eqqartuunneqassasoq aalajangersimasumik piffissalikka-

mik unissinneqassasoq, piumasaqaatigineqarluni ukiuni marlunniit pingajuata affaata tungaanut 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinissamik.  

 

Piumasaqaateqartoqarpoq mitagaanermut ajunngitsorsiassaliisoqarnissaanik aamma ar-

saarinnittoqarnissaanik, taakkua sulianeqassapput immikkoortortap matuma naggataani.  

 

U pisuutinneqarpoq arlaleriarluni pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 3-mik un-

ioqqutitsinermut pinngitsaaliineq meeqqamik 12-it inorlugit ukiulimmik allatut atoqateqarnermi, 

pisuutinneqarpoq arlaleriarluni kannguttaatsuliorfiginninnermut aamma meeqqanut, aamma 

meeqqanut eqqissiviilliortitsinermut, kiisalu meeqqanut tunngasunik pornografiinik sanaartorner-

mut aamma tigumiaqarnermut.  

  

Pineqartut tassaapput inatsisinik unioqqutitsinerit peqqarniitsorujussuit, meeqqat pineqartut 9-niit 

13-it tungaanut ukioqarmata.  
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Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatiminnut aalajangersimasumik sivisussusiligaangitsumik im-

mikkut isumagisassanngortitsisoqarnissaanut tapersiutitut uppernarsaasiissutigivaat tarnip pis-

susaanik immikkut ilinniagalimmit nalunaarusiaq Retspsykiatrisk afdeling på Aarhus Universi-

tetshospital Psykiatrien-meersoq, nalunaarusiaq suliarineqarsimasoq ulloq 20. juni 2021 na-

korsaanermit, speciallæge i psykiatri I2, kiisalu tarnikkut misissuineq  I1-mit, aamma nakorsat 

eqqartuussinermi siunersiortagaasartut oqaaseqaataat.  

 

Taakkunannga tamanit ersersinneqarpoq innersuussutigineqartoq U eqqartuunneqassasoq aalajan-

gersimasumik sivisussusiligaanngitsumik immikkut isumagisassanngortinneqassasoq, tak. pinerlut-

tulerinermi inatsimmi § 161.  

 

Taakkunannga ersarippoq U-ip nalilerneqarnera naammaannartumiit annertuumut aarlerinaate-

qarnerata assingusumik pnerluuteqaqqissinnaanera.  

 

Annertoorujussuarmik sakkortusaataavoq U meeqqat arlallit peqqarniitsumik kinguaassiutitigut 

atornerlussimammagit, meeqqanik qanillisaalluni tatiginnilersitsiniaariarluni kingornatigut 

kinguaassiutitigut atornerluttaramigit. U eqqartuussivimmi nassuiaataani ersersinneqarpoq P1 9-nik 

ukiullip pulaarnerini siullerni atornerluttarsimanngikkaa, mamakujunnik aamma sodavandinik tu-

nisarlugu, aamma qarasaasiamik atuisittarlugu taamaalillugu mminut tatiginnilersillugu.  

 

Sakkortusaataavoq U pisuutinneqarluni eqqartuunneqarmat tallimat ataannagit meeqqanik pin-

ngitsaaliinermut, meeqqanik kannguttaatsuliorfigiginnernut, taamatullu aamma meeqqanik 

kinguaassiutitigut atornerluinini mobilini atorlugu filmiliortarsimalluni.  

 

Suliap suliarineqarnerani U peqqissimssuteqarnermik takutitaqanngilaq, aperneqaraangami nassui-

aasarpoq aamma nalunngilaa meeqqanut tunngasut kukkunerusut aamma imminut allanngortik-

kusuppoq.  

Tarnip pissisiinik ilisimallit aamma nakorsat suliami oqaaseqarpoq, oqaatigivaallu U imminut nas-

suerutiginnissinnaassuseqanngitsoq, eqqartuussisullu naliliipput taamaattoqarneranik. U-ip eqqartu-

ussivimmi annikitsuararsuarmik imminut nassuerutiginera siunertamut sanarfisaarpasippoq, 

Eqqartuussisut uppernarsaasiissutigineqartut aamma nassuiaatigineqartut suliami tusareerlugit 

naliliipput, U ilorpiamigut takusinnaanngikkaa ajornartorsiut, aamma meeqqat pileris-

suseqarfigineri. Tamanna aamma ilaatigut takuneqarsinnaavoq piffissami sivisuumi kinguaassiutiti-

gut atornerluisarnerit maanna eqqartuussaassutigisai pisimammata. 

 

U eqqartuussivimmi nassuiaavoq P1- immini tukkutissimallugu nammineq siniffimmini. Nassui-

aavoq uffaqatigisimallugu, nassuiaavoq P1 ”nammineerluni imminut orniguttarsimasoq”, taamaalil-

luni nipeqalersitsiniarsaraluni P1 sumilluunniit U-imit pinngitsaaliissuteqarfigineqarsimanngitsoq. 

 

P1 piffissamik 9-nik ukioqarpoq U nassuiaaneratut, 9-nik ukiulittut sumilluunniit kinguaassiutitigut 

atoqatigiinnermut tunngassuteqartumik akuersissuteqartoqarsinnaanngilaq, pisimasunik U qanoq 

nassuiaateqarnerata, aamma qanoq P1 filmiliarsimallugu taassuma usuni tissassaraa oqaluttuarner-

migut, ersarissorujussuarmik takussutissaavoq U qanoq imminut nassuerutigisinnaanerata anni-

kitsineranik. 

 

Pisimasoq taanna U suliami pisimasoq 3-mi tigusarineqassutigisaa P2-mut tunngasumi, suliap 

suliarineqarnerani saqqummerpoq U P2-mut atatillugu taanna aapparisutupajaaq isigisimagaa.  

Pinerliinerup nalaani U 24-inik ukioqarpoq, P2 12-inik ukioqarluni. U nassuiaanermi pissusiler-

suutaatigut, tassa P2 taassumalu ikinngutai illoqarfimmi aneeqatigisarneri aamma immineeqatigi-
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sarneri pillugit, nassuiaagami taanna nammineq ujammimik tunisimanerarlugu il.il. ta-

kussutissaaqqippoq U meeqqanik atoqateqartarnissamik aamma meeqqanik soqutiginninnerminik 

imminut nassuerutiginissinnaanngilluinnarneranik. 

 

 

U eqqartuunneqarpoq P3-imut pinngitsaaliinermut aamma eqqissiviilliortitsinermut. P3 U soraluari-

vaa immini angajoqqaaminilu najugaqatigisaat. Eqqartuussisunit annertuumik sakkortusaataatinne-

qarpoq U ilquttami ilaat kinguaassiutitigut atornerlussimammagu, meeqqap P3 angamminut U qile-

rutaa aamma tatiginninnera taamatut atornerlunneqarluni. 

 

U pornografiinik meeqqanut tunngasuunik amerlasuunik tigumiaqarpoq, assitigut aamma filmilia-

tigut. Tamakkua qarasaasiakkut nammineq aasarsimavai aamma nammineq sanaartortarsimavoq. 

Meeqqanut tunngasuni pornografiini kategoriit tamarmik ilaapput, aamma eqqartuussisunit anner-

toorujussuarmik sakkortusaatitut isumaqarfigineqarpoq U meeqqanut tunngasunik pornografiinik 

tigumiaqaannarsimanngimmat, kisianni aamma nammineerluni sanaartortarsimalluni.  

 

Ilisimannittutut nassuiaateqartut I1 aamma I2 naapertorlugit, tamannalu ersersinneqarpoq 

oqaaseqaataannit aamma nalunaarusiaannit, U avatangiisiminut ulorianartuusoq, pingaartumik 

meeqqanut, tamanna ersarissorujussuarmik erseqqissaatigineqarpoq. Aamma saqunnerpoq U-itut 

meeqqanik atoqateqarnissamut pilerigisaqartuugaanni, taava allanngoriartulerneq aatsaat pis-

innaavoq annertuumik imminut nassuerutiginikkut aamma sivisoorujorujussuarmik katsorsartinnerit 

aamma allanut akulerussinnaajunnaarsinneqarnerit pereernerisigut. 

 

Eqqartuussisut naliliipput U nammineerluni nassuiaaneri, amma suliamut nassuiaatigineqartut, 

suliami pappialat uppernarsaasiissutigineqartut, aamma nalunaarusiat suliarineqarsimasut, tassunga 

ilanngullugit iliuuseqaqqissinnaanermik aarlerinaataanik naliliineq suliarineqarsimasoq aallaaviga-

lugit, U inuit allat inuunerannik, timaannik, peqqissusaannik kiffaanngissusaannilluunniit navi-

alisitseriataarsinnaanera, taamaattumillu immikkut isumagisassanngortitsinissaq pisariaqarluni 

taamatut navialisitsisinnaanera pinaveersimatinniarlugu. 

 

Suliap suliarineqarnerani pissutsinik sakkukillisaataasinnaasunik eqqartuussiviup U-imut pineqaa-

tissiissummik aalajangersaaniarnerani soqanngilaq.  

Illersup suliap suliarineqarnerani saqqummiuppaa U iliuuserisani pillugit unneqqarissuusimanera, 

aamma unnerluussissummi allaqqasut amerlanersaanik nassuerutiginninnera, taamaallaat pin-

ngitsaaliisimanermut unnerluussissutit pinnagit. Taamatut unneqqarinnera eqqartuussisunit 

nalilerneqarpoq pisariaqartumik imminut illersornertut, tassami U nassuerutigeqqarluinnarmagit 

”pakasarneqarluni paasineqarnini”, assersuutigalugu filmiliatigut, assitigut, meeqqanut tunngasumik 

pornografiini, P2 sinittarfimmiinneranik il.il. Taamaattumik eqqartuussisut isumaqanngilllat nassu-

erutiginninnerit, aamma unneqqarnnermik taasaq sukkulluunniit suliami sakkukillisaataanissanut. 

 

Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermi inatsimmi § 161 naapertorlugu, aalajan-

gersimasumik sivisussuligaanngitsumik immikkut isumagisassanngortinneqarnermik, un-

ioqqutitsinernut pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 3 meeqqamik 12-it inorlugit ukiu-

limmik allatut kinguaassiutitigut atoqateqarneq tallimanik ikinnerunngitsumik, § 84, imm. 1 araleri-

arluni kannguttaatsuliorfiginninneq, § 85, imm. 2 meeqqanut tunngasunik pornografiinik tigumi-

aqarneq aamma sanaartorneq, kiisalu § 94, imm. 1, nr. 4 arlaleriarluni eqqissiviilliortitsineq.  

 

U eqqartuunneqarpoq P1-mik sisamat ataannagit pinngitsaaliinermut, eqqartuunneqarpoq P1-mut 

kannguttaatsuliorfiginninnermut aamma eqqissiviilliortitsinermut. Takuneqarsinnaanngilaq U-ip 

meeqqanut tunngasuni pornografiini amerlasuunik allertarsimanermisut, aamma P1-mik ikkussisar-

simanersoq nunarsuarmioqatit allat aasinnaasaannik.  
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Eqqartuussisut naapertuuttut isumaqarfigivat U akilissagai mitagaanermut ajunngitsorsiassat P1, 

tak. taarsiissuteqarnissamut akisussaassuseqarnermik inatsimmi § 26a, naapertorlugu 100.000 kr.-

inik. 

 

U P2 kannguttaatsuliorfigivaa, naapertuuttullu isumaqarfigineqarpoq mitagaanermut ajunngitsorsi-

assat P2-mut akilissagai, tak. taarsiissuteqarnissamut akisussaassuseqarnermik inatsimmi § 26a, 

naapertorlugu 10.000 kr.-inik. 

 

 

U eqqartuunneqarpoq P3-imut pinngitsaaliinermut, kannguttaatsuliorfiginninnermut aamma 

eqqissiviilliortitsinermut ataasiarluni. P3 paasineqarsinnaanngilaq U P3-imik sanaaminik inter-

netsikkut ikkussisimanersoq, P3, U soraluarivaa kinguaassiutitigullu atornerlussimallugu. 

Eqqartuussisunit naapertuuttutut isumaqarfigineqarpoq U P3 mitagaaneranut ajunngitsorsiassat 

akilissagai, tak. taarsiissuteqarnissamut akisussaassuseqarnermik inatsimmi § 26a, naapertorlugu 

60.000 kr.-inik. 

 

 

U-imit arsaarinnissutigineqarput makkua tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 2, nr. 1, 2 

aamma nr. 3, 

Ekstern harddisk meqqetartoq Intenso, kosternummer 2. 

Mobiltelefon meqqeqartoq Huawei model P, kosternummer 10.  

Videokamera meqqeqartoq Firefly USB kabelitalik, kosternummer 28.  

SD-kort, kosternummer 29.  

Qarassasiq nammineq ikkussugaq, tassanngalu  harddisket marluk, kosternummer 1 aamma 1 a. 

Micro sd-hukommelseskort meqqeqartoq Kingston, kosternummer 29.  

 

 

Suliap suliarineqarnerani tunngavissaqarsimavoq suliami aningaasartuutit akilerneqarnissaannut 

aallaaviusartumit allaanerusumik isummernissaq, taamaattumik suliami aningaasartuutit naalagaaf-

fiup karsianit akilerneqassapput tak. eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1. 

 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U aalajangersimasumik sivisussusiligaanngitsumik immikkut isumagisassanngortinneqarpoq. 

 

U P1 mitagaaneranut ajunngitsorsiassat 100.000 kr.-it akilissavai. 

 

U P2 mitagaaneranut ajunngitsorsiassat 10.000 kr.-it akilssavai. 

 

U P3 mitagaaneranut ajunngitsorsiassat 60.000 kr.-it akilissavai. 

 

U-imiit makkua arsaarinnissutigineqarput:   

Ekstern harddisk meqqeqartoq Intenso, kosternummer 2. 

Mobiltelefon meqqeqartoq Huawei model P, kosternummer 10.  

Videokamera meqqeqartoq Firefly USB kabelitalik, kosternummer 28.  

SD-kort, kosternummer 29.  

Qarasaasiaq nammineq ikkussugaq, taassumalu harddisketai marluk, kosternummer 1 aamma1 a. 

Micro sd-hukommelseskort meqqeqartoq Kingston, kosternummer 29.  

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 
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Pia Hjort Andersen 

Eqqartuussisoq 

 

 

 

*unnerluussissummi pisimasoq 4 unnerluussisussaatitaasup noqqaassuteqarneratigut aamma il-

lersuisumit uparuaanertaqanngitsumik eqqartuussinerup aallartinnerani iluarsiissuteqarfigineqarpoq, 

tak. eqqartuussisarnermi inatsimmi § 442, imm. 1.  

*** 

 
 

 
 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 11. februar 2022. 

 

Rettens nr. 1451/2021  

Politiets nr. 5516-97351-00136-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 1996 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Bemærk at dele af sagen er blevet behandlet for lukkede døre.  

 

Anklageskrift er modtaget den 14. december 2021. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Forhold 1 

 
5516-97351-00136-20 

Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3 og § 84, stk. 1 og § 94, nr. 4 - voldtægt af barn under 12 år, 

blufærdighedskrænkelse og fredskrænkelse 

ved i perioden mellem september 2019 og den 11.juli 2020, på et ikke frit tilgængeligt sted, på 

adressen Nappartsimavimmut […] i Tasiilaq, gentagne gange at have skaffet sig andet seksuelt for-

hold end samleje med F1, født den […] 2010, samt krænket hendes blufærdighed, idet tiltalte  

- en gang slikkede F1 i skridtet, 

- i ikke mindre end 10-20 tilfælde formåede F1 at manipulerer tiltaltes erigerede lem til han fik ud-

løsning, hvilket i ikke mindre end 4 tilfælde uberettiget blev optaget med tiltaltes mobiltelefon hen-

holdvis den 23. og 26. marts 2020, 

- i flere tilfælde ligeledes berørte F1 på hendes vagina både uden på og inden under tøjet. 

 

Forhold 2 
5516-97381-00006-20 

Kriminallovens § 85, stk. 2 - besiddelse af børnepornografi 
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ved en 11. juli 2020 ca. 10.40 på adressen, Nappartsimavimmut […] i Tasiilaq, på en ekstern hard-

disk af mrk. Intenso at have besiddet i alt 8 filmsekvenser af egne optagelser, herunder 4 unikke 

filmsekvenser, som var børnepornografisk materiale omfatte af kategori 2, idet filmene viste F1, 

født […] 2010, der i alle tilfælde onanerede eller på anden måde berørte T erigerede lem iført kon-

dom. 

 

 

Forhold 3 
5516-97377-00214-20 

Kriminallovens § 84, stk. 1 - Blufærdighedskrænkelse 

ved mellem den 10. juli 2020 ca. kl. 18.00 og den 11. juli 2020 ca. kl. 10.20 på adressen, Nappart-

simavimmut […] i Tasiilaq, at have befølt F2, født den […] 2007, idet T flere gange befølte F2 på 

brysterne og på hendes vagina uden på tøjet, ligesom han kyssede hende flere gange på munden, 

hvilket var egnet til at krænket F2 blufærdighed. 

 

Forhold 4 
5516-97381-00005-20 

Kriminallovens § 85, stk. 2 - besiddelse af børnepornografi 

ved den 11. juli 2020 på adressen, Nappartsimavimmut […] i Tasiilaq, på *henholdsvis en ekstern 

harddisk af mrk. Intenso og en hjemmebygge computer og mobiltelefon Huawei, at have besiddet i 

alt 1090 billeder og 102 filmsekvenser, der var børnepornografisk materiale, herunder 376 billeder 

omfattet kategori 1, 655 billeder omfattet af kategori 2, 59 billeder omfattet af kategori 3, 35 filmse-

kvenser omfattet af kategori 1. 51 filmsekvenser omfattet af kategori 2 og 16 filmsekvenser omfat-

tet af kategori 3 

 

Forhold 5 
5516-97361-00027-21 

Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3 og § 94, nr. 4 - voldtægt aff barn under 12 år og fredskræn-

kelse 

ved den 6. juni 2019 i tidsrummet mellem ca. kl. 13.20 og ca. 13.50, på et ikke frit tilgængeligt sted, 

på en ukendt adressen i Sermiligaaq at have skaffet sig andet seksuelt forhold end samleje med F3, 

født den […] 2008, idet tiltalte flere gange i flere minutter inden for det angivne tidsrum manipule-

rede F3 kønsdele uden på tøjet med sine fingre, alt imens han uberettiget optog episoden på et ka-

mera. 

 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

 

Forvaring på ubestemt tid i medfør af Kriminallovens § 161. 

 

Anklagemyndigheden nedlægger på vegne af F1 påstand om godtgørelse for tort på 100.000 kr. i 

medfør af erstatningsansvarslovens § 26a. 

 

Anklagemyndigheden nedlægger på vegne af F2 endvidere påstand om godtgørelse for tort på 

10.000 kr. i medfør af erstatningsansvarslovens § 26a. 

 

Anklagemyndigheden nedlægger på vegne af F3 endvidere påstand om godtgørelse for tort på 

60.000 kr. i medfør af erstatningsanvarslovens § 26a. 

 

Anklagemyndigheden tager endvidere forbehold for yderligere påstand om tort på vegne af F1, F2 

og F3. 
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Der nedlægges endvidere påstand om konfiskation af: 

- Ekstern harddisk af mrk. Intenso (kostenr. 2) 

- Mobiltelefon af mrk. Huawei model P (kostenr. 10) 

- Videokamera af mrk. Firefly m. USB-kabel (kostenr. 28) 

- SD-kort (kostenr. 29) 

- Hjemmebygget stationær computer (2 harddiske herfra) (kostenr. 1 og 1a) 

- MicroSD-hukommeslseskort af mrk. Kingston (kostenr.29) 

 

T har nægtet sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om at han findes skyldig i det omfang som han har erkendt, og at han idøm-

mes en tidsbestemt anbringelse i anstalten for domfældte i 2 til 2 1/2 år. Ligesom T kun skal betale 

godtgørelse for tort i det omfang som han har erkendt. 

T har ikke haft bemærkninger til anklagemyndighedens påstand om konfiskation.  

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

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

Deres forklaringer er gengivet i retsbøgerne af den 10. og 11. februar 2022.  

Der blev i retten afspillet videoafhøringer af F2 og V4.  

 

  

Dokumenter 

Retten har af de dokumenterede akter blandt andet lagt vægt på følgende:  

 Forhold 3, bilag A-1-1, anmeldelsesrapport af den 11. juli 2020, hvoraf det fremgår at gernings-

tidspunkt er anført som mellem 10. juli 2020 kl. 18.00 og 11. juli 2020 kl. 10.20. Der er sket an-

meldelse for blufærdighedskrænkelse på Nappartsimavimmut […], 3913 Tasiilaq. Mistænkt er 

angivet som T, og forurettet V4 født 2008 og F2 født 2007.  

Forhold 3, bilag A-1-2, anmeldelsesrapport fortsat, hvorfra man dokumenterede: "Ved henvendelse 

på adressen, var der ikke nogen, der besvarede døren, hvorfor vi gik ind og højlydt tilkendegav, at vi var fra politiet. 

I entreen til huset blev vi mødt af tre børn i alderen 8 til 12 år, der så ud til at bo på adressen. Inde i stuen lå en 

kvinde og sov i en seng. På 1. salen var der et aflåst værelse. Jeg forsøgte at kigge igennem nøglehullet, men kunne 

intet se, da hullet fremstod tildækket fra indersiden. Jeg bankede på døren og tilkendegav, at vi var fra politiet og at 

døren skulle åbnes. En mandlig stemme besvarede, at han ville åbne døren, hvilket han efterkom ca. et minut senere. 

Inde på værelset sad en mand i en kontorstol foran en computer. Imellem ham o gbagvæggen på en seng sad to min-

dreårige piger. På skrivebordet ved siden af manden lå der en kniv. Mundtligt identificerede manden sig som væ-

rende T med generalia som anført på forsiden." 

Forhold 3, bilag A-2-1, rapport vedrørende gerningsstedsundersøgelse, af den 11. juli 2020, 

hvoraf der blev dokumenteret: "Gerningsstedsundersøgelsen viste, at der på selve døren til værelset tættest 

trappen indvendigt over nøglehullet var påmonteret et stykke rektangulært aluminiumsfolie, der afskærmede hullet. 

På computerbordet stord der en to PC-monitorskærme, der var tilkøblet en stationær PC. PC'en var endvidere til-

koblet en ruter eller tilsvarende genstand, og var således forbundet af en blå fastmonteret ledning, der krydsede vin-

duet indvendigt, således at det skærmede for at vinduet kunne åbne helt og ubesværet. På computerbordet lå der 

endivdere en kniv samt et værktøjslignede aggregat, der ved nærmere undersøgelse fungerede som en interimistisk 

lås til døren." 

Forhold 3, bilag B-1-1, anholdelsesrapport, hvoraf det fremgår at T, den 11. juli 2020 blev an-

holdt kl. 10.43, og sigtet for blufærdighedskrænkelse.  

Forhold 3, bilag F-1-1, fotomappe vedrørende gerningsstedsundersøgelse. Dateret den 11. juli 

2020, fotos der viser nøglehullet til T værelse, og fotos der viser T værelse og blandt andet den 

omtalte kniv og aggregat til døren.  

Forhold 3, bilag F-4-4, kosterrapport af den 16. juli 2020, af hvilken koster nummer 1 til 53 er 

beskrevet, alle taget hos T.  
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Forhold 4, bilag E-1-1, af den 28. oktober 2020, IT-teknisk erklæring, hvoraf det fremgår at 

NCCC har undersøgt koster med numre 1, 1a, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, 10A, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 

23, 26, 27, 29, 32, 33, 34, 35, 36, 37 og 40. og det fremgår at sagens person er T. Af den samlede 

konklustion fremgår det at der er fundet 1090 billeder omfattet af kriminallovens § 85. Bille-

derne er fordelt på kosterne i forskellige kategorier. Der var fundet 110 filmsekvenser omfattet af 

kriminallovens § 85. Filmsekvenserne var også fordelt i forskellige kategorier. "Der fandtes hvad 

der skønnes som egenoptagelser af seksuelle overgreb begået af sagens person mod "F1" på koster nr. 2, 1/1a og 

10. Optagelserne er medregnet i ovenstående sammentælling. Der fandtes hvad der skønnes som egenoptagelser af 

intim berøring på sovende uidentificerede personer på koster nr. 2 og 1/1a. Der fandtes hvad der skønnes som egen-

optagelser af sagens person i bad med "F1" på koster nr. 2, 29. Der fandtes filmsekvenser af hvad der fremstod som 

børn siddende på skødet af en person, der skønnes identisk med sagens person, på koster 2 og 1/1a. På en af disse 

filmsekvenser ses "sagens person" at have en pige på skødet, imens han har hvad der fremstår en tændt vibrator i 

sin bukselomme. Der fandtes 2 slettede filmsekvenser visende en mand have seksuel aktivitet med en hvid hund på 

koster 37. Der fandtes i sagen filmsekvenser med tidsstemplinger den 01/01/15 og i perioden umiddelbart efter. 

Disse tidsstemplinger skønnes ikke at være identiske med optagetidspunktet, men et udtryk for at kameraets dato/tid 

ikke er indstillet korrekt. " 

Af konklusionen vedrørende koster 2, blev der blandt andet dokumenteret: "Der fandtes desuden 85 

billeder, der skønnes af særlig interesse for sagen, idet de viste personer på et toilet. Der fandtes 527 billeder, der 

skønnes af interesse for sagen, idet de viste sovende personer, nærfotos af pigers skridt samt fotos af piger, der sid-

der på skødet af en person, der skønnes at være identisk med sagens person. "   "Der fandtes 643 billeder, der skøn-

nes af interesse for sagen, idet de viste hvad der fremstår som skjulte optagelser af børn, der befinder sig udendørs. 

Hovedparten af billederne skønnes optaget igennem et vindue. "   "8 af disse filmsekvenser skønnes at være egenop-

tagelser af seksuelle overgreb begået af sagens person mod "F1". På optagelserne ses "F1" blandt andet mastur-

bere et erigeret lem, der er iført et kondom. Der findes dubletter blandt de 8 filmsekvenser således at der kun er 4 

unikke filmsekvenser. Ud fra exifdata indikeres det, at 3 af optagelserne er skabt med en smartphone med operativ-

systemet Android, samt at optagelserne er optaget på følgende tidspunkt: 26/3/20 kl. 16:52:04, 26/3/20 kl. 18:36:54, 

26/3/20 kl. 19:06:12. 23/6/20 kl. 11:02:33." 

Af samme IT-teknisk erklæring blev der dokumenteret hvordan man ved Rigsadvokaten har ud-

færdiget retningslinier for kategorisering af seksuelle misbrugsbilleder/filmsekvenser af børn. 

Der er 3 kategorier.  Kategori 1: "Fremstillinger uden seksuel aktivitet: Omfatter fotografier, filmsekvenser og 

andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor barnet er alene på billedet, og hvor der ikke 

foregår seksuel aktivitet med andre, herunder billeder med fokusering på kønsdelene, onani og anden egen seksuel 

berøring, jf. dog nedenfor under kategori 2, sidste punktum. " Kategori 2: "Fremstillinger med seksuel aktivitet: 

Omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår som under 18 år, hvor der er 

to eller flere aktører på billedet, og hvor der er seksuel aktivitet, herunder samleje og andet seksuelt forhold med 

barn under 12 år, jf. straffelovens §§ 222 eller 225, jf. § 216, stk. 2, samt tilfælde, hvor barnet udsættes for berørin-

ger omfattet af straffelovens § 232. Fremstillinger, hvor barnet er alene på billedet, og hvor barnet indfører fingre 

eller redskaber i egne kønsåbninger (vaginalt/analt), er tillige omfattet. " Kategori 3: "Fremstillinger af særligt 

grove seksuelt forhold: Omfatter fotografier, filmsekvenser og andre visuelle gengivelser af børn, der fremstår un-

der 18 år, hvor barnet fremstilles som udsat for voldtægt, tvang, trusler eller lignede, eller hvor barnets liv fremstil-

les som udsat for fare eller fremstilles som udsat for grov vold eller som udsat for alvorlig skade. Tilfælde, hvor bar-

net fremstilles som udsat for seksuel omgang med dyr, og tilfælde, hvor den seksuelle aktivitet involverer et barn, 

der fremstår som mellem 03 år, er ligeledes omfattet." 

Bemærk, at der i denne erklæring kan være nævnt fund af seksuelle misbrugsbilleder/filmsekvenser, som endnu ikke 

er kategoriserede hos Nationalt Cyber Crime Center, hvorfor politikredsen selv skal foretage gennemsyn og katego-

risering af disse." 

Forhold 4, bilag E-4-1, viser fotos af eksempler på de forskellige kategorier.  

Psykologisk undersøgelse af T, udarbejdet af Cand. Psyk. V1, autoriseret psykolog, specialist i 

psykoterapi, af konklusionen blev der dokumenteret følgende:   "Det drejer sig om en 24 årig grøn-

landsk mand, der aktuelt er sigtet for voldtægt, blufærdighedskrænkelse samt produktion og besiddelse af børne-

porno. Undersøgelsen er foretaget med brug af tolk. "            "Recidiv risiko. Vurdering af RSVP (The Risk for 

Sexual Violance Protocol) er baseret på interview af observanten samt vidneudsagn og oplysninger fra andre. RSVP 

er baseret på antagelsen af, at observanten kendes skyldig i det påsigede. Såfremt observanten ikke findes skyldig i 

det påsigtede eller kun delvist skyldig i det påsigtede, frafalder denne vurdering helt eller delvist. Observanden vur-

deres på kort og på lang sigt at have moderat til høj risiko for recidiv til ligeartet kriminalitet. Observandens histo-

rik med seksulle overgreb mod 2 børn i alderen 9-13 år i perioden fra 2019-2020 samt den fundne mængde af bør-

nepornografisk materiale type 1, 2, 3 på hans digitale medier, herunder egenproduktion af video og fotos vidner om 
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en omfattende og sandsynligvis varig seksuel interesse for børn i form af en formodentlig afvigende seksualitet af 

pædofil karakter. Yderligere kan det ikke udelukket, at observanden er mulitpervers, da der er fundet materiale, der 

kunne tyde herpå i form af billeder af personer på toilet og billeder af personer, der har sex med dyr samt muligt af 

sovende teenagere/kvinder (alder usikker). Dette forhold udgør sammen med observandens problemer med selver-

kendelse og manglende evne til eller interesse for at skabe intime relationer til jævnaldrende samt manglende evne 

til at indgå stabilt i uddannelsesforløb og beskæftigelse som værende de mest betydeligt risikofaktorer for genta-

gelse af ligeartet kriminalitet."   

Retspsykiatrisk erklæring vedrørende T, fra Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, udarbejdet 

af ledende overlæge, speciallæge i psykiatri V2 den 20. juni 2021. Konklusionen blev dokumen-

teret i sin helhed: "T er ikke sindssyg og kan ikke antages at have været det på tidspunkterne for de nu påsigtede 

handlinger. Han er normalt begavet, og der intet, der tyder på organisk hjerneskade. Han var ikke på tidspunkterne 

for de påsigtede handlinger under indflydelse af alkohol eller andre rusmidler. Observanden har haft en nogenlunde 

stabil barndom og opvækst hos samlevende forældre, som var i arbejde, omend de synes at have drukket en del. Han 

er opvokset i søskendeflok på 5 og har altid god kontakt og støtte fra sine søskende. Han har bestået folkeskolens 

afgangsprøve, men har kun sporadisk og kortvarigt fungeret på arbejdsmarkedet. Observanden har haft svært ved at 

fungere blandt jævnaldrende. Han har ikke rigtig haft kærester, og han er blevet mobbet en del. Observanden be-

skriver ved de lægelige samtaler pædofiler interesser gennem flere år. Han beretter detaljeret om downloadning af 

børneporno og seksuelle aktiviteter i forbindelse hermed. Han har ingen realistisk erkendelse af alvoren af de påsig-

tede handlinger eller egen seksuelle og personlighedsmæssige vanskeligheder. Personlighedsmæssigt fremtræder 

observanden afvigende, umoden, med ringe evne for og interesse i at sætte sig ind i andre mennesker tanker og fø-

lelser og en tilbøjelighed til at være benægtende, afglidende, ansvarsforflygtigende og manipulerende. I forbindelse 

med den psykologiske testning under mentalobservationen har observanden været afvisende over for at tale om sin 

seksualitet. Uagtet dette er han ved RSVP (The Risk for Sexual Violance Protocal) funder at have moderat til høj 

risiko for recidiv til ligeartet kriminalitet. Observanden findes ikke at tilhøre den personkreds, som omtales i krimi-

nallovens § 156. På baggrund af observandens pædofili, de nu påsigtede handlinger og hans forholden sig hertil 

findes det sandsynligt, at han udgør en sådan fare for andre menneskers liv, helbred eller velfræd, at kriminallovens 

§ 161 bør bringes i anvendelse. " 

Retslægerådets udtalelse af den 21. juli 2021, vedrørende T, fremgår det blandt andet at: "Retslæ-

gerådet finder T personlighedsmæssigt afvigende, men ikke omfattet af kriminallovens § 156, stk. 1. Retslægerådet 

kan ved en samlet vurdering af oplysninger om karakteren af det nu påsigtede, samt det om hans person oplyste, 

herunder hans personlighedsmæssige og seksuelle afvigelse, ikke afvise, at han frembyder en nærliggende fare for 

andres liv, legeme, helbred eller frihed, og at anvendelse af forvaring, jævnfør kriminallovens § 161, muligvis er 

påkrævet for at forebygge denne fare.  I sagens behandling har klinikchef X2, professor X3 og overlæge X4 delta-

get." 

 

Personlige oplysninger 

T er ikke tidligere foranstaltet. 

 

T har været frihedsberøvet siden den 12. juli 2020 og under sagens behandling. T er fortsat tilbage-

holdt til fuldbyrdelse eller eventuel anke af sagen.  

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han i forbindelse med behandlingen af denne sag, så 

er det gået op for ham, at han godt ved at det er forkert det med hensyn til børn.  

 

T vil gerne ændre sig som menneske. T vil ikke tilbage til det liv han har haft.  

 

T vil stoppe med at have seksuel kontakt med unge piger, for at undgå det vil han begynde at ar-

bejde, han kunne forestille sig at arbejde indenfor minedrift eller komme ombord på en trawler.  

 

T forstår at det er vigtigt for ham at komme ud af det gamle miljø som han har været i og komme 

ind i et nyt miljø.  

 

T forestiller sig at hvis han var på en trawler, kunne han godt tænke sig at tjene penge som fisker og 

betale af på sin gæld.  
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T forestiller sig med minedrift at han ville skulle søge efter guld.  

 

De erklæringer som lægerne har lavet, der mener lægerne at T kun er tiltrukket af børn, men han er 

også tiltrukket af voksne kvinder. Da lægerne stillede ham spørgsmål gik det så hurtigt, så han fik 

ikke fortalt at han også tænder på voksne kvinder og at han også ser på porno med voksne kvinder. 

T havde også set meget på voksne kvinder, han tænder på X5 og X6 som er voksne kvinder fra por-

nofilm.  

 

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

 

Sagen vedrørende T omhandler 5 forhold.  

 

I sagens forhold 1, er T tiltalt for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3 og § 84, stk. 1, 

og § 94, nr. 4, voldtægt af barn under 12 år, blufærdighedskrænkelse og fredskrænkelse.  

 

T har erkendt sig delvist skyldig i forhold 1.  

 

Retten har ved vurderingen af skylden i forhold 1, lagt vægt på T forklaring i retten, her forklarer 

han at han har haft besøg af F1, første gang i 2019, hvor han erkender at have befølt hende både 

udenpå og indenunder hendes tøj.  

 

T har erkendt at han fire gange har fået F1 til at onanere sit lem til han fik udløsning. T har i retten 

ligeledes erkendt at have haft seksuelt samkvem med F1 mellem 10 og 20 gange.  

 

Her tæller T de fire gange hvor han har fået F1 til at onanere sit lem med, og resten er gange hvor T 

selv har befølt F1. T har erkendt at han en gang har slikket F1 i hendes vagina. T har forklaret at de 

første gange F1 var på besøg skete der ikke noget seksuelt mellem dem, T gav hende ind i mellem 

slik, og sodavand.  

 

T har i retten også forklaret at F1 har sovet hos ham og overnattet i hans seng.  

 

T har også i retten forklaret at han har været i bad med F1 hjemme hos sig selv.  

 

T har i retten erkendt, at han flere gange har filmet F1 mens hun onanerede hans lem.  

 

Retten bemærker at F1 på gerningstidspunkterne har været 9 år gammel, og T har været 23-24 år 

gammel.  

 

Af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3, fremgår det at "For voldtægt dømmes den som har samleje 

med eller andet seksuelt forhold til et barn under 12 år.". 

Det er for retten bevist udfor enhver rimelig tvivl, at T ikke mindre end fire gange har haft andet 

seksuelt forhold til F1 som var 9 år gammel.  

Det er også for retten blevet bevist at T, er skyldig i at have krænket F1 blufærdighed i det han har 

befølte hende adskillige gange på hendes vagina både uden på og inden under tøjet, og for at have 

slikket F1 i skridtet en gang.  

 

T har er ligeledes skyldig i fredskrænkelse, da han har filmet F1 med sin mobiltelefon, mens hun 

onanerede hans lem.  
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Det er også bevist at det var i den i anklageskriftet omtalte periode og på det angivne sted at hæn-

delserne har fundet sted.  

 

Retten finder T skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3, voldtægt af barn under 

12 år i ikke mindre end fire tilfælde, og skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84, stk. 1, blu-

færdighedskrænkelse og kriminallovens § 94, stk. 1, nr. 4, fredskrænkelse som beskrivet i anklage-

skriftets forhold 1.  

 

I sagens forhold 2, er T tiltalt for overtrædelse af kriminallovens § 85, stk. 2, besiddelse af børne-

pornografi.  

 

T har erkendt sig skyldig i forholdet.  

 

Retten har ved vurderingen af skylden i sagens forhold 2, lagt vægt på T fulde erkendelse, idet han i 

retten erkendte at have været i besiddelse af de i anklageskriftet nævnte filer af børnepornografi. 

 

Retten finder det bevist at T er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 85, stk. 2, som beskrevet i 

anklageskriftets forhold 2.  

I sagens forhold 3, er T tiltalt for overtrædelse af kriminallovens § 84, stk. 1, blufærdighedskræn-

kelse.  

 

T har erkendt sig skyldig i forholdet.  

 

Retten har ved vurderingen af skylden lagt vægt på T forklaring i retten, denne blev støttet op af de 

videoafhøringer som blev afspillet i retten af børnene F2 og V4.  

 

Retten finder T skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84, stk. 1, som beskrevet i anklageskrif-

tets forhold 3.  

 

I sagens forhold 4, er T tiltalt for overtrædelse af kriminallovens § 85, stk. 2, besiddelse af børne-

pornografi.  

 

T har erkendt de faktiske forhold i forhold 4.  

 

Retten har ved vurderingen af skylden lagt vægt på T forklaring, hans erkendelse støttes op af de 

dokumenterede akter i forholdet. Blandt andet kategorisering af fotos, og fotokonklusion, som be-

skriver hvor mange fotos og filmsekvenser der har været fundet samt i hvilke kategorier de er. Der 

blev ligeledes dokumenteret foto eksempeler på de forskellige kategorier af børnepornografi.  

 

Retten finder det bevist at T er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 85, stk. 2, ved den 11. juli 

2020, på Nappartsivimmut […] i Tasiilaq at have været i besiddelse af børnepornografi på en eks-

tern harddisk, en hjemmebygget computer, og mobiltelefon. Ialt 1090 billeder og 102 filmsekvenser 

af børnepornografisk materiale.  

 

Det er udfra de dokumenterede kategoriseringer og fotokonklusion bevist at T var i besiddelse af de 

i anklageskriftets forhold 4 nævnte antal af fotos og filmsekvenser.  

 

T er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 85, stk. 2, som beskrevet i anklageskriftets forhold 

4.  
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I sagens forhold 5, er T tiltalt for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3, voldtægt af barn 

under 12 år, og § 94, stk. 1, nr. 4, fredskrænkelse.  

 

T har erkendt sig skyldig i sagens forhold 5.  

 

Retten har ved vurderingen af skylden lagt vægt på T erkendelse i retten, T har ikke ønsket at udtale 

sig til forholdet, andet end at han erkendte sig skyldig og at han det var ham som man kunne se på 

den video som blev fremvist i retten.  

 

Videoen fremvist i retten var en som T havde filmet, på en ukendt adresse i Sermiligaaq, den 6. juni 

2019, hvor man kan se F3 som ligger på maven og sover, og man ser T manipulere F3 kønsdele 

uden på hendes tøj. Dette fandt sted i flere minutter.  

Retten mener at man på videon kan se at selvom T manipulerer F3 kønsdel udenpå tøjet, at hans 

fingre kommer ind i hendes vagina.  

 

F3 var på gerningstidspunktet 10 år gammel, og dermed under 12 år.  

T ikke alene manipulerede hendes kønsdele og stak sine fingre ind i hendes vagina gennem hendes 

tøj, men han filmede det også.  

 

Derfor finder retten det for bevist udfor enhver rimelig tvivl at T er skyldig i overtrædelse af krimi-

nallovens § 77, stk. 1, nr. 3, voldtægt af barn under 12 år, og skyldig i overtrædelse af kriminallo-

vens § 94, stk. 1, nr. 4, fredskrænkelse, som beskrevet i anklageskriftets forhold 5.  

 

 

Således er T fundet skyldig i alle sagens 5 forhold, bortset fra at antal gange i sagens forhold 1, er 

han fundet skyldig i ikke mindre end fire tilfælde af voldtægt, i stedet for det i anklageskriftets for-

hold 1s ordlyd på 10-20 gange.  

 

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om 

voldtægt af barn under 12 år, blufærdighedskrænkelser og fredskrænkelser, besiddelse og produk-

tion af børnepornografi, som udgangspunkt med ubetinget anbringelse i anstalten for domfældte.  

 

Anklagemyndigheden har i sagen nedlagt påstand om at T idømmes forvaring på ubestemt tid, jf. 

kriminallovens § 161.  

 

Forsvareren har nedlagt påstand om at T idømmes en tidsbestemt anbringelse, og har påstået 2 til 2 

1/2 års anbringelse i anstalten.  

 

Der er nedlagt påstande om tortgodtgørelser og konfiskationer, de behandles til sidst i dette afsnit.  

 

T er fundet skyldig flere tilfælde af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3 som er voldtægt ved andet sek-

suel forhold til barn under 12 år, han er fundet skyldig i flere tilfælde af blufærdighedskrænkelser 

ligeledes mod børn, og fredskrænkelser af børn, samt besiddelse og produktion af børnepornografi.  

 

Der er tale om meget grove lovovertrædelser hvor de forurettede er børn i alderen fra 9 til 13 år.  
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Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden om forvaring på ubestemt tid, dokumenteret rets-

psykiatrisk erklæring fra Retspsykiatrisk afdeling på Aarhus Universitetshospital Psykiatrien, er-

klæringen afgivet den 20. juni 2021 af ledende overlæge, speciallæge i psykiatri V2, samt psykia-

trisk undersøgelse af V1, og udtalelse fra Retslægerådet.  

 

Af alle disse fremgår det at man anbefaler at T idømmes forvaring på ubestemt tid jf. kriminallo-

vens § 161.  

 

Af disse er det tydeligt at det vurderes at T har en moderat til høj risiko for recidiv til ligeartet kri-

minalitet.  

 

Det er yderst skærpende at T har begået grove seksuelle overgreb af flere børn, børn som han på sin 

vis har groomet for herefter at misbruge dem seksuelt. Det fremgår af T forklaring i retten at han de 

første gange F1 på 9 år var på besøg hos ham, ikke forgreb sig på hende, han gav hende slik og so-

davand, og lod hende bruger internettet og på den måde vandt hendes tillid.  

 

Det er skærpende at T er dømt skyldig i voldtægt af børn i ikke under 5 tilfælde, og blufærdigheds-

krænkelser af børn, ligesom han har filmet nogen af sine overgreb på børn med sin mobiltelefon.  

 

Under sagen har T ikke udvist anger, han har forklaret når han blev spurgt at han godt ved det med 

børn er forkert og at han gerne vil ændre sig.  

Psykologerne og lægerne som har udtalt sig i sagen har oplyst at T mangler selverkendelse, det er 

også rettens vurdering at det er tilfældet. Den forholdsvis lille selverkendelse som T kom med under 

retsmøderne, virker konstrueret til formålet og retten vurderer at det er tydeligt udfra det dokumen-

terede og udfra forklaringerne hørt i sagen, at T inderst inde ikke kan se problemet i at han tænder 

på børn. Dette kommer til dels også til udtryk når man ser på den lange periode som de overgreb 

som han nu er dømt for, er sket hen over.  

 

T har også forklaret i retten at han har haft F1 at sove hos ham, sammen med ham i hans seng. Han 

har forklaret at han har været i bad med hende, han har forklaret at F1 "selv plejede at komme hen 

til ham", han har på den måde forsøgt at give udtryk for at F1 ikke er blevet tvunget af T til noget.  

 

F1 var 9 år på tidspunkterne som T forklarede om, som 9 årig er man ikke i stand til at give sam-

tykke til noget som helst af seksuel karakter, men måden som T forklarede om episoderne på og den 

måde han fortalte om at han havde filmet F1 mens hun onanerede hans lem på, giver et tydeligt bil-

lede af hvor lidt selverkendelse T.  

 

Den episode som ledte til anholdelsen af T var sagens forhold 3 med F2, under behandlingen af sa-

gen er det kommer frem at T havde betragtet det han havde sammen med F2 som et slags kæreste-

forhold.  

T var på gerningstidspunktet 24 år, og F2 var 12 år. Den måde T har forklaret at han hang ud med 

F2 og hendes veninder ude i byen og hjemme hos ham selv, og det han forklarede med at han havde 

givet hende en halskæde m.m. tyder igen på at T mangler selverkendelse omkring sin pædofili og 

forkærlighed til børn.  

 

T blev dømt for voldtægt og fredskrænkelse af F3. F3 er T niece, som bor hjemme hos ham og hans 

forældre. Retten finder det yderst skærpende at T har misbrugt den familiære kontakt, det bånd og 

den tillid som barnet F3 har til sin onkel T på den måde.  
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T var i besiddelse af en masse børnepornografi, i form af fotos og filmsekvenser. Ting som han 

havde downloadet på nettet og som han selv havde produceret. Der var børnepornografi i alle kate-

gorier, og retten finder det yderst skærpende at T ikke alene har været i besiddelse af børneporno-

grafi, men at han også selv har produceret.  

 

Under vidneudsagnene fra V1 og V2, blev det som fremgår af deres udtalelser og erklæringer, at T 

er farlig for sine omgivelser, og især for børn, fremhævet tydeligt. Det kom også frem at såfremt 

man er pædofil som T han er, så skal der utrolig meget selverkendelse, og meget meget lang tid med 

behandlinger og fysisk afskærmning til før at man kan begynde at ændre sig.  

 

Retten vurderer udfra T egne forklaringer, udfra de forklaringer der i øvrigt er afgivet i sagen, og 

udfra de dokumenterede akter, de erklæringer som der har været udarbejdet, herunder den risiko for 

recidiv vurdering som der er lavet, at T frembyder nærliggende fare for andres (især børns) liv, le-

geme, helbred eller frihed og forvaring nødvendig for at forebygge denne fare.  

 

Der har ikke under sagen været nogen omstændigheder som kunne være formildende i fastsættelse 

af rettens foranstaltning for T.  

Forsvaret har under sagen fremført at T har været ærlig omkring sine handlinger, og erkendt det me-

ste af hvad der står i anklageskrifterne, bortset fra tiltalerne om voldtægt. Denne ærlighed vurderer 

retten som at være et nødvendigt selvforsvar, da T kun i nød og næppe har erkendt de ting som han 

er "blevet taget på fersk gerning i", f.eks. filmoptagelserne, fotografierne, børnepornografien, F2 på 

hans værelse osv. Derfor mener retten ikke at erkendelserne, og den såkaldte ærlighed på nogen 

måde kan være formildende i sagen.  

 

 

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 161, og derfor som forvaring på ubestemt tid, for 

overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3 voldtægt af barn under 12 år ved anden seksuel 

kontakt i ikke under 5 tilfælde, § 84, stk. 1 blufærdighedskrænkelse i flere tilfælde, § 85, stk. 2 be-

siddelse og produktion af børnepornografi, samt § 94, stk. 1, nr. 4 fredskrænkelse i flere tilfælde.  

 

T er dømt for voldtægt af F1 i ikke under 4 tilfælde, han er dømt for blufærdighedskrænkelse og 

fredskrænkelse af F1. Det er ikke til at side om T ligesom han har downloadet en masse børnepor-

negrafisk materiale, om han selv har uploadet noget af F1 så andre i verden kunne downloade det.  

Retten finder det passende af T skal betalte en godtgørelse for tort til F1, jf. erstatningsansvarslo-

vens § 26a, på 100.000 kroner.  

 

T er dømt for at krænket F2 blufærdighed, og finder det passende at han skal betale godtgørelse for 

tort til F2, jf. erstatningsansvarslovens § 26 a, på 10.000 kroner.  

 

T er dømt for voldtægt, blufærdighedskrænkelse og fredskrænkelse af F2 i et tilfælde. Det er som i 

F1 tilfælde ikke til at side om T har uploadet det materiale som han har lavet med F3 på internettet, 

og F3 er T niece som han har forgrebet sig på.  

Retten finder det passende at T skal betale godtgørelse for tort til F3, jf. erstatningsansvarslovens § 

26a, på 60.000 kroner.  

 

Hos T konfiskeres følgende, jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1, 2 og nr. 3, 

Ekstern harddisk af mærke Intenso, kosternummer 2. 

Mobiltelefon af mærke Huawei model P, kosternummer 10.  

Videokamera af mærke Firefly med USB kabel, kosternummer 28.  

SD-kort, kosternummer 29.  

Hjemmebygget stationær computer, 2 harddiske derfra, kosternummer 1 og 1 a. 

Micro sd-hukommelseskort af mærke Kingston, kosternummer 29.  
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Der har ikke ved behandling af sagen, været grunde til at fravige udgangspunktet med hensyn til be-

taling af sagens omkostning, hvorfor statskassen skal betale sagens omkostninger retsplejelovens § 

480, stk. 1. 

 

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes forvaring på ubestemt tid.  

 

T skal til F1 betale 100.000 kroner i godtgørelse for tort.  

 

T skal til F2 betale 10.000 kroner i godtgørelse for tort.  

 

T skal til F3 betale 60.000 kroner i godtgørelse for tort.  

 

Hos T konfiskeres følgende: 

Ekstern harddisk af mærke Intenso, kosternummer 2. 

Mobiltelefon af mærke Huawei model P, kosternummer 10.  

Videokamera af mærke Firefly med USB kabel, kosternummer 28.  

SD-kort, kosternummer 29.  

Hjemmebygget stationær computer, 2 harddiske derfra, kosternummer 1 og 1 a. 

Micro sd-hukommelseskort af mærke Kingston, kosternummer 29.  

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Pia Hjort Andersen 

Kredsdommer 

 

 

 

*anklageskriftets forhold 4 er efter anmodning fra anklagemyndigheden og uden bemærkninger fra 

forsvareren, berigtiget ved starten af retsmødet, jf. retsplejelovens § 442, stk. 1.  

 

 

*** 

 

 

Den 10. februar 2022 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret offentligt retsmøde i retsbygningen. 

Kredsdommer Pia Hjort Andersen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 1451/2021 

Politiets journal nummer 5516-97351-000136-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 
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T 

Cpr.nummer […] 1996 

 

[…] 

 

T forklarede på grønlandsk vedrørende forhold 1 og forhold 2, blandt andet, at F1 kender han igen-

nem F3 som kom hjem til dem en dag sammen med F1. F3 er T niece, der bor hjemme hos Ts for-

ældre hvor han også bor.  

Det var i år 2019 at F1 første gang kom hjem til dem, T ved ikke hvor gammel F3 var dengang, han 

ved ikke om F3 og F1 var lige gamle dengang.  

F3 og F1 kom hjem til T, han ved ikke helt hvorfor, men de kom ind på hans værelse begge to.  

Mens T var hjemme og var på internettet og så youtube, var F1 og F3 inde på hans værelse. 

Første gang F1 var på besøg var T ikke alene med hende, og heller ikke de næste par dage hvor hun 

kom på besøg var han heller ikke alene med hende.  

Men efterfølgende har T været alene med F1, T husker ikke helt præcist hvad de lavede sammen når 

de var alene.  

Første gang at F1 bad T om at beføle F1, havde T befølt hende.  

T forklarer at når han var alene med F1, så hun vist nok youtube på internettet og så på de ting som 

hun gerne ville se på på nettet.  

Det var ikke normalt for T at have besøg af piger på den alder.  

Der hvor T bor, der bor hans forældre, hans tre søskende, og fire af hans niecer og nevøer. T sø-

skende er lillebror født 1999, storesøster fra 1993, og der er søskende fra 1992 og 1991.  

T ved ikke hvad hans familie tænkte om at han havde besøg af en pige på 9 år, de snakkede faktisk 

ikke om det.  

F1 har overnattet hos T, fordi hun spurgte om hun måtte sove der, hun ville ikke tage hjem selvom 

T bad hende om at tage hjem.  

Så sov hun i T seng, han sov vist nok selv ved siden af F1 i sengen på hans værelse. 

F1 har første gang bedt T om at beføle sig, hvor han så gjorde det, og hun startede selv med at prøve 

at tage hans bukser af for at se hans penis.  

Det var F1 selv, som tog initiativ til det, i startede forsøgte T ellers at skjule sin penis og ville ikke 

vise den til F1.  

Men efter nogen dage, hvor F1 selv bad om at blive rørt ved, begyndte hun selv at spørge om hun 

måtte røre ved T lem.  

F1 ville måske vist ellers bare se T lem til at starte med.  

F1 sagde ikke noget, hun prøvede bare at tage hans bukser ned, hun sagde ikke noget, men prøvede 

bare at se T penis.  

Det gjorde F1 ud af det blå, ingenting havde ledt op til det.  

T forsøgte at skærme for sin penis første gang F1 prøvede at se hans penis, da han skærmede for sin 

penis, så var F1 stoppet med at prøve at tage hans bukser ned og han havde bare trukket sine bukser 

op igen.  

På et tidspunkt rørte F1 ved T lem, det var mens han sad op mod væggen hvor hun kom ved siden 

af ham og bad T om at han skulle røre ved hende.  

F1 havde ikke sagt noget, men havde med sine hænder vist at hun gerne ville beføles af ham.  

F1 ville beføles det gjorde hun ved at tage T hånd og placere den i sit skridt. Da F1 gjorde det, 

havde hun tøj på, T har ikke haft en kæreste i lang tid dengang, og han ville ellers gerne have en 

kæreste.  

De fleste kvinder som han kunne være interesseret i, plejede at kalde ham bøsse, men det er han 

ikke, han har jo lyst til at have en kæreste og vil gerne have samleje med nogen. Da han har behov 

for det som F1 også har.   

T befølte F1 fordi hun selv bad ham om at gøre det.  

F1 har vist mere end en gang onaneret T lem, det er måske to gange F1 har gjort det.  
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Det udviklede sig til at F1 onanerede T lem ved at hun selv ville have T til at beføle sig, og T havde 

så spurgt F1 om hun kunne onanere hans lem.  

Første gang svarede F1, at hun ikke så gerne ville gøre det. F1 gjorde det så ikke den pågældende 

dag, men hun gjorde det en anden dag.  

T havde en anden dag spurgt F1 igen om hun ville onanere hans lem, og det havde F1 gjort.  

T havde en anden gang igen spurgt F1 om hun ville onanere hans lem, og hun havde gjort det igen.  

T husker ikke om det virkelig kun er sket to gange, det er fordi han jo ikke heller ikke har forsøgt at 

skulle huske præcist alt hvad der er sket.  

Det er jo ikke ting som han sådan har tænkt meget over, og derfor husker han det ikke præcist med 

hensyn til antallet af gange F1 har onaneret hans lem.  

T har filmet F1 to gange hvor hun har onaneret hans lem, det var de to gange hvor F1 gjorde det 

som han har beskrevet.  

Filmene skal være optaget den 23. og den 26. marts 2020, men de skulle være optaget på forskellige 

tidspunkter på dagen, hvor der har været flere timer imellem tidspunkterne. Der har ikke været for-

skellige tidspunkter på dagen hvor F1 har onaneret T lem.  

Foreholdt afhøringsrapport forhold 1, bilag C-1-1, af den 11. juli 2020, side 3, andet øverste afsnit:  

”Afhørte forklarede hertil, at han havde seksuelt samkvem med F1 et sted imellem 10 og 20 gange. 

Afhørte var dog ikke sikker på det præcise antal gange.” 

T har forklaret sådan til politiet, det er rigtigt at han har forklaret sådan.  

T husker at han blev afhørt af politiet, han har gennemlæst afhøringen, og han genkender sin under-

skrift på afhøringsrapportens side 8.  

”Afhørte forklarede, at der udelukkende var tale om onani, og han således ikke har haft fuldbyrdet 

samleje med hende.” 

Det er korrekt at han har forklaret sådan til politiet.  

T forklarer at det muligvis er mere end to gange at F1 har onaneret hans lem, og de imellem 10 og 

20 gange han har sagt til politiet om seksuelt samkvem, så er de gange hvor han har befølt F1 talt 

med.  

T har været i bad sammen med F1, han husker ikke alt hvad de har lavet sammen. T er tiltalt for at 

have slikket F1 i skridtet en gang, og det er rigtigt at han har gjort dette. Det skete ved at han 

spurgte F1 om han måtte slikke hende i skridtet, hun havde sagt ja og han havde så gjort det.   

T havde plejet at beføle F1 udenpå og indenunder hendes tøj. T har gjort det fordi F1 bad ham om at 

gøre det. Det var mere noget hun bad om med sine handlinger, og ikke med sine ord, hun kunne 

f.eks. tage hans hånd og føre den derhen hvor hun gerne ville berøres. 

T filmede F1 ind imellem, han ved ikke hvorfor han gjorde det, det var noget som han selv fandt på 

at gøre.  

T kan ikke sige hvordan F1 reagerede når han filmede hende, hun gjorde ikke noget.  

T husker ikke præcist hvornår det startede med F1, men i 2019 eller i 2020.  

Afhøringsrapport side 3, øverste afsnit: 

”Afhørte forklarede, at det måske fandt sted i september måned 2019. ” 

Til dette siger T at det passer vist nok det var det tidspunkt.  

Den sidste gang T havde noget seksuelt med F1, der husker han ikke om det var lige i starten i 

2020.  

T har forklaret at det var meget F1 som bad ham om at røre ved hende med sine handlinger. Når T 

befølte hende i hendes skridt, lod F1 ham bare gøre det.  

T lærte F1 at kende igennem hans niece F3, der var nogen gange hvor F1 kom alene for at besøge T.  

T ved ikke hvorfor, men F1 kom altid selv.  

T gav hende ind imellem sodavand, og lidt snolder ind i mellem.  

Da F1 sov hos ham, gav han hende også morgenmad.  

T ved ikke om F1 kom fordi han gav hende sodavand og han kan ikke sige hvorfor hun kom og be-

søgte ham.  

Når T befølte F1 på hendes vagina, var det først ovenpå tøjet han gjorde det. T har befølte F1 

udenpå hendes vagina uden at putte fingrene ind i hende.  
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T kan ikke sige præcist hvor mange gange han har rørt ved F1 på den måde. Han har befølt hende 

flere gange.  

T mener at hans lem er blevet masturberet af F1, 2, 3 eller måske 4 gange, det kan være op til 4 

gange at det er sket.  

Grønlandsk: 

U pisimasoq 1 aamma pisimasoq 2 pillugit kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq, P1 ilisarisimavaa P3 

aqqutigalugu, taassuma ilaanni P1 imminnut angerlatigivaa. P3 U soraluarivaa, taanna U angajoq-

qaavini nammineq aamma najugaqarfigisamini najugaqarpoq. Siullerpaamk P1 imminnukarpoq 

2019-mi, U naluvaa taamanikkut P3 qassinik ukioqarnersoq, naluvaa taamanikkut P3 aamma P1 

ukioqatigiinnersut. P3 aamma P1 U angerlarsimaffianukarput, iluamik naluvaa sooq, kisianni mar-

luullutik ineeqqaminut iserput.  

U angerlarsimalluni internetsikkut youtubemik isiginnaartoq, P1 aamma P3 ineeqqaminiipput.  

Siullerpaamik P1 pulaarmat U kisimeeqatiginngilaa, aamma ulluni tulliuttuni pulaarnerani aamma 

kisimeeqatiginngilaa.  

Kingornatigut U P1 kisimeeqatiginikuuvaa, U iluanik eqqaamalluanngilaa kisimiikkaangamik sule-

risarnerlutik.  

Siullerpaamik P1 U-imut attualaaqqummat U attualaarnikuuvaa.  

U nassuiaavoq, P1 kisimeeqatigigaangamiuk internetsikkut youtubekkut isiginnaartarunartoq nam-

mineq internetsikkut isiginnaarusutani isiginnaarlugit.  

Nalinginnaasuunngilaq U niviarsiaqqanik taamatut ukiulinnik pulaartoqartarnera. 

U najugarisaani najugaqarput angajoqqaavi, qatanngutai pingasut, aamma soraluai niviarsiaqqat nu-

kappiaqqallu. Qatanguteqarpoq nukaa 1999-imi inunngortoq, aleqaa 1993-nisaq, aamma qa-

tanngutai 1992-imi aamma 1991-imi inunngortut.  

U naluvaa ilaquttani qanoq eqqarsartarnersut niviarsiaqqamik 9-nik ukiulimmik pulaartoqa-

raangami, eqqartorneqarneq ajorpoq. 

P1 U-imi tukkunikuuvoq, aperinikuugami tamaani sinissinnaanerluni, U angerlaqqugaluaraani an-

gerlarusunnginnami.   

Taava U siniffiani sinippoq, nammineq siniffimmi P1 saniani sinigunarpoq nammineq ineeqqamini.  

Siullerpaamik P1 U-imut attualaaqquvoq, taamaaliorporlu, nammineerluni aallartilluni qarlii peerni-

arsaralugit usua takuniarlugu.  

P1 nammineerluni taamaaliornissamut iliuuseqaqqaartuuvoq, U usuni P1-mut takutikkusunnagu 

toqqorterniarsarigaluarpaa.  

Ullualuilli qaangiunneranni P1 nammineerluni attuuaqquvoq, nammineerlunilu aperisalerluni U 

usua attuuasinnanerlugu.  

P1 immaqa aallaqqaammut U usua takorusuinnarsimagunaraluarpaa.  

P1 oqaaseqanngilaq, qarlingerniarsariinnarpaani, oqaaseqanngilaq, U-illu usua takuniarsariinnar-

lugu. 

P1 taamaaliuinnarpoq taamaaliornissaminik iliuuseqartoqanngitsoq.  

Siullerpaamik P1 usuni takuniarsarimmagu usuni assersorniarsarigaluarpaa, usuni assermagu P1 

qarlingiiniarsarinini unitsippaa taavalu nammineq qarlini majorteqeqqippai. 

Piffissap ilaani P1 U-ip usua attorpaa, nammineq issialluni iikkamut tulanngulluni eqqaminut pivoq 

U-mullu attuuaqqulluni.  

P1 oqaaseqanngilaq, kisianni assamminik takutippaa attuuatikkusulluni.  

P1 attuuatikkusuppoq U assaa tigoriarlugu nalikkaaminut inissillugu.  

P1 taamaaliorami atisaqarpoq, taamanikkut U sivisuumik aappaqarnikuunngilaq, aappaqarusukkalu-

arluni.  

Arnat amerlanerit nammineq soqutigisinnaasami anguteqatiminoortuunerartarpaanni, kisianni 

taamaattuunngilaq, aappaqarusukkaluarpormi aamma atoqateqarusuttaraluarpoq. Pisariaqartikka-

miuk allatuulli.  

U P1 attualaarpaa nammineerluni taamaalioqqummat.  

P1 ataasiaannarani U usua tissassarnikuuvaa, immaqa marloriarluni taamaaliornikuuvoq.  
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Piartuinnarluni P1 U usua  tissassartalerpaa imminullu U-mut attuuaqqusalerluni, aamma U P1 ape-

rinikuuvaa usuni tissassarsinnaaneraa. 

Siullerpaamik P1 akivoq taamaaliorusuppallaaran. Ullorlu taanna P1 taamaalunngilaq, kisianni aqa-

guani taamaaliorpoq.  

Ullu alla U P1 apereqqippaa usuni tissassarusunneraa, P1-lu taamaaliorpoq.  

U eqqaamanngilaa ilumut marloriaannarluni taamatut pisoqarsimanersoq, pissutigalugu qanorpiaq 

pisoqarsimanera eqqaamaniarsarisimannginnamiuk.  

Aamma tamakkua eqqarsaatigisorujussuuneq ajoramigit taamaammat eqqaamaqqissaanngilaa qas-

seriarluni P1 usuni tissassarnikuunera.  

U marloriarluni P1 usumminik tissassaasoq filmiliarinikuuvaa, taakkuupput P1 taamaaliorneri oqa-

luttuarinikuusani.  

Filmit immiunneqarput ulluni 23. aamma 26. marts 2020-mi, kisianni ullup ingerlanerani piffissani 

assigiingitsuni immiussaaneragaallutik, nalunaaquttap akunnerinik arlalinnik akunneqarlutik.  

Ullup ingerlanerani piffissani assigiinngitsuni P1 U usuanik tissassaanikuunngilaq.  

Persorneqarsimanerminik nalunaarusiamik issuaaffigineqarluni pisimasoq 1, ilanngussaq C-1-1, 11. 

juli 2020-meersumik, qupperneq 3, qulaaniit immikkoortut aappaat:  

”tamatumunnga apersorneqartoq nassuiaavoq, nammineq P1 kinguaassiutitigut atoqatigisarsimal-

lugu 10-t 20-illu ajornanni. Apersorneqartulli qasserpiaaneri qularnaatsumik ilisimanngilai.” 

U taamatut politiinut nassuiaanikuuvoq, aamma ilumoorpoq taamatut nassuiaanikuugami. 

U eqqaamavaa politiinit apersorneqarnikuugami, apersuineq atuarnikuuvaa, aamma apersuinermi 

nalunaarusiami qupperneq 8-mi atsiornini ilisarisinnaavaa.  

”Apersorneqartoq nassuiaavoq taamaallaat tissassaaneq pineqarmat, taamaalilluni inerluni atoqatigi-

nikuunngilaa.” 

Ilumoorpoq taamatut politiinut nassuiaanikuugami.  

U nassuiaavoq ilimanartoq P1 marlunniit amerlanerusunik usuni tissassarnikuugaa, kinguaassiutiti-

gut atoqateqarnermi 10-inik aamma 20-nik politiinut oqarnikuunermini, nammineq P1 attualaarin-

nittarneri kisitsisinut ilaapput.  

U P1 uffaqatiginikuuvaa, eqqaamalluanngilaa suleqatigiinnerlutik. U unnerluutigineqarpoq P1 ataa-

siarlugu nalikkaavisigut aluttorsimallugu, aamma ilumoorpoq taamaaliornikuugami. Taamatut 

pisoqarpoq nammineq P1 aperigamiuk nalikkaavisigut aluttorsinnaanerlugu, angernikuuvoq 

taamaaliorpaalu.  

U P1 atisaasa qaavisigut aamma atisaasa iluisigut attualaartarnikuuvaa. P1 taamaalioqqusigaangat 

taamaaliortarpoq. Iliuuseqarnermigut taamaalioqqusisarpoq oqaatsini atornagit, assersuutigalugu 

assani tigusarpaa attuuatikkusuffimminullu pisittarlugu.  

Ilaannikkut U P1 filmiliarisarpaa, naluvaa sooq taamaaliortarnerluni, nammineq taamatut iliornis-

sani isumassarsiarinikuuvaa.  

U oqaatigisinnaanngilaa P1 filmiliaritikkaangami qanoq qisuariartarnersoq, suneq ajorpoq.  

U eqqarmarpianngilaa qangilaa P1-mut tunngasoq aallartinnersoq, kisianni 2019-mi imaluunniit 

2020-mi.  

Apersuinermi nalunaarusiaq qupperneq 3, immikkoortoq qulleq:  

”Apersorneqartoq nassuiaavoq immaqa tamanna pisoq septemberip qaammataani 2019-mi.” 

Tamatumunnga U oqarpoq ilumoorunartoq piffissap taannaanera.  

Kingullermik U P1 kinguaassiutitigut atoqatigigamiuk eqqaamanngilaa 2020-ip aallartinneraniuner-

soq.  

U nassuiaavoq P1 assut piumaffigisaraani iliuutsimigut takutillugu attuuaqqulluni. U nalikkaamigut 

attualaartikkaangami P1 taamaaliortiinnartarpaani.  

U P1 soralussani P3 aqqutigalugu ilikkarpaa, ilaannikkut P1 kisimiilluni U-mut pulaarluni takkut-

tarpoq.  

U naluvaa sooq, P1 nammineerluni takkuttuaannarpoq. 

Ilaannikkut U sodavandimik tunisarpaa, ilaannikkullu mamakujuttuminernik.  

P1 tukkuffigimmani aamma ullaakkorsiortinnikuuvaa.  
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U naluvaa P1 takkuttarnersoq sodavandimik tunisittarnini pissutigalugu aamma oqaatigisinnaanngi-

laa sooq pulaartarneraani.  

U P1 utsuisigut attualaaraangamiuk, siullermik atisaasa qaavisigut taamaaliortarpaa. U P1 utsuisa 

silataatigut attualaarnikuuvaa inussani pulatinnagit. U oqaatigisinnaanngilaa qasserpiaanersut 

taamatut P1 attuuannittarnini.  

Arlaleriarlugu attualaartarnikuuvaa. 

U isumaqarpoq P1-miit usuni tissassarneqarnikuusoq marloriarluni, pingasoriarluni imaluunnit im-

maqa sisamariarluni, sisamariarluni pisimasinnaavoq.  

 

 

[…] 

 

T forklarede vedrørende forhold 3, blandt andet at han kender F2 igennem F1 som havde hende som 

gæst hjemme hos T en gang.  

Da de to piger kom hjemme hos T, hang de bare ud og de var inde på T værelse og gik igen.  

T ved ikke hvorfor de besøgte ham derhjemme. De spurgte ikke efter T niece, de kom bare brasende 

ind på hans værelse, det var første gang F2 var der. T var bare på sin computer mens de sad på gul-

vet på hans værelse.  

Dengang var der ingen stole på hans værelse,  

T og pigerne snakkede ikke sammen, pigerne sad bare på gulvet han ved ikke helt hvad de lavede 

fordi han kiggede ikke på dem.  

F2 kom vist nok igen sammen med F1.  

F2 har vist kun været på besøg hos T sammen med andre, han husker ikke de andres navn, T mener 

det var F1 veninder, de er børn.  

T vidste ikke hvor gammel F2 var da hun var på besøg hos ham. T mener at F2 er en smule ældre 

end F1. Når F2 og hendes veninder kom på besøg hos T, lånte de mest hans computer hvor de så 

sammen så på youtube og kiggede på de ting som pigerne ville se på.  

F2 og hendes veninder er en del yngre end T, han ville være sammen med dem fordi han ikke har 

nogen andre venner selv. 

Pigerne lånte ind imellem T mobil, hvor de så på tictoc eller brugte snapchat og ind imellem kig-

gede de på nyhederne i hans facebook profil.  

T ved ikke hvorfor de kom hjem til ham for at være på tictoc osv., han spurgte dem ikke. T har ikke 

undret sig over at de kom på den måde.  

T ven X7 begyndte at komme og besøge T ind imellem, X7 er 2 år yngre end T.  

Den dag hvor T blev anholdt, var F2 hjemme hos T.  

Den pågældende dag husker T at da pigerne kom ind var de på youtube og om aftenen havde T el-

lers bedt dem om at tage hjem.  

Det var F2 og V4 som kom på besøg hos T den dag, han kender ikke de andre der kom med hjem til 

ham. Det var vist omkring 4 eller 5 piger som kom og besøgte ham, nogen af pigerne gik ved syv 

tiden og andre gik ved otte eller halv ni tiden, også var der kun F2 og V4 tilbage hos T.  

Foreholdt samme afhøringsrapport, side 5: 

”Afhørte forklarede at da han kiggede ud, så han F2, V4, X8 og X9. Afhørte var ikke sikker på X8 

og X9 efternavne.” 

Han har vist nok forklaret sådan til politiet, han kender ikke X8 og X9, men de var med oppe hos T 

på hans værelse.  

T ved ikke hvorfor pigerne kom hjem til ham, de plejede selv at komme og besøge ham.  

De så youtube, og nogen af pigerne sad på sengen, og T sad på en stol.  

F2 havde han bedt om at sætte sig på hans skød, det havde hun så gjort.  

T havde tidligere lagt mærke til at F1 godt kunne lide T, idet hun havde kysset T på munden.  

En dag hvor de var ude sammen ved siden af den lille butik, havde F2 sat sig ved siden af T, og ta-

get hans hånd og lænet sig op mod T.  

T havde været ude sammen med F2, fordi hun havde lyst til at gå en tur.  
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Han havde det fint med at gå tur med hende selvom hun er yngre end ham, der var også andre med 

dem da de var ude at gå.  

Da F2 lænede sig ind mod T, der forstod han det som om at hun godt kunne lide ham.  

T kunne også godt lide F2.  

T så F2 flere gange om ugen dengang. De var aldrig kun de to sammen, F2 havde for det meste X9 

med sig når de var sammen.  

Da X7 stoppede med at besøge, så begyndte nogen af pigerne at komme på besøg hos T igen. 

Blandt andet F2 og X9. T havde det helt fint med at de kom på besøg.  

Da F2 havde siddet hos T, havde hun taget T hånd og placeret den ved sit bryst. Det var F2 som 

havde taget T hånd og lagt den på sit bryst. T synes det var lidt mærkeligt at hun gjorde det.  

T har som alle andre behov for at have kærester, men kvinder på hans alder er ikke interesserede i 

ham.  

T følte sig tiltrukket af F2. 

Efter det, var nogen af pigerne som var med på besøg gået fra stedet, så det var F2 og V4 og X9 

som vist nok var tilbage på T værelse. Det var nok ved syv tiden om aftenen.  

Det var der hun lagde T hånd på sit bryst, så havde hun efterfølgende rejst sig op.  

T husker ikke hvad hun så gjorde.  

Det næste T husker er at pigerne så på youtube, og ved otte eller ni tiden gik X9, så havde spurgt F2 

og V4 om de ikke ville tage hjem, men det ville de ikke. T ved ikke hvorfor pigerne ikke ville tage 

hjem den aften, han husker ikke om han undrede sig over dette.  

I løbet af aftenen havde T og F2 ellers ligget og puttet i sengen. Hvor de lå T, så V4 lå i midten, 

også F2. De havde ligget sammen i sengen på T værelse.  

De lå der i sengen fordi de skulle sove, T husker ikke hvad tid det var for han kiggede ikke på uret.  

Det må have været meningen at V4 og F2 skulle sove hos T, fordi de ville jo ikke tage hjem derfra. 

T havde ikke talt med pigernes forældre om at de skulle sove der. T havde heller ikke snakket med 

sin egen familie om pigerne skulle sove der.  

T ved ikke om familien vidste at han havde besøg af pigerne.  

De havde alle tøj på da de lå i sengen, de lå alle under dynen sammen.  

Der var T begyndt at beføle F2, til at starte med kun på brysterne, og derefter udenpå hendes tøj ved 

hendes skridt.  

F2 reagerede ikke til at starte med, men havde vendt sig imod T og var begyndt at kysse med T.  

T husker ikke om der havde været optakt det.  

Da F2 havde placeret T hånd på sit bryst, og han så var begyndt at røre ved det, havde hun fjernet 

hans hånd.  

T ved ikke hvorfor F2 fjernede hans hånd fra sit bryst der mens de var på stolen.  

F2 fjernede ikke T hånd fra sine bryster og kønsdele da de lå i sengen.  

Foreholdt samme afhøring, side 7, afsnit 6: 

”Adspurgt om afhørte på noget tidspunkt har befølt F2 bryster, hvortil hun har fjernet hans hænder 

forklarede afhørte, at han ikke var sikker, idet han ikke kan huske det.” 

Det har han forklaret til politiet.  

T rørte F2 igen i sengen, og fordi hun ikke fjernede hans hænder derfor befølte han hende bare.  

Han kan ikke sige hvordan F2 og V4 humør var da de var hos ham. 

De plejede at hygge sig når de var hos T. 

T var begyndt at blive glad for F2 og hun var vist også glad for ham, han vil betegne deres forhold 

sådan lidt kæreste agtigt.  

T følte ellers sådan som om at de var kærester agtigt.  

Grønlandsk: 

U pisimasoq 3 pillugu ilaatigut nassuiaavoq P2 P1 aqqutigalugu ilisarisimallugu, ataasiarluni taas-

suma U-imut pulaartorinikuugamiuk.  

Niviarsiaqqat taakkua marluk U-imiikkamik U inaaneerujuuginnarput taavalu ingerlaqqillutik.  
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U naluvaa imminnut pulaarsimaneraanni. U soraluaa apersuutiginngilaa P2 siullerpaamik tamaane-

eqqaarmat nammineq ineeqqamigut isiinnavillutik iserput. U qarasaasialeriinnarpoq taakkua inimini 

natermi issiasut.  

Taamanikkut ineeraani issiaveqanngilaq. 

U niviarsiaqqallu oqaluutinngillat, niviarsiaqqat natermi issiaannarput sulererpiarnersut naluvai isi-

ginnginnamigit. 

P2 P1 ilagalugu takkuteqqunarpoq. 

P2 taamaallaat allanik ilaqarluni U-mut pulaarnikuugunarpoq, ilaasa atii eqqaamanngilai, U P2-mut 

ikinngutaasorivai, meeraapput.  

U P2 pulaarmat ukiui naluvai. U P2 P1 utoqqaanerulaarsorivaa. P2 ikinngutaalu U-imut pulaa-

raangamik qarasaasiani atornerusarpaat youtubemi isiginnaartarput niviarsiaqqat takorusutanik isi-

ginnaarlugit. 

P2 ikinngutaalu U-imiit nukarliungaatsiarput, taakkualu nammineq ilagerusuttarpai nammineq alla-

nik ikinnguteqannginnami. Ilaannikkut niviarsiaqqat U mobilia atortarpaat, tictoci isiginnaarlugu 

imaluunniit snapchaterlutik ilaannikkullu facebookkimi profilianiit nutaarsiassanik isiginnaartarlu-

tik.  

U naluvaa sooq imminukartarnersut tictocerniarlutik il.il. aperineq ajorpai. U taamatut takkuttarneri 

eqqumiiginikuunngilai.  

U ikinngutaa X7-li ilaannikkut U-imut pulaartalerpoq, X7 U-imiit ukiunik marlunnik nukarliuvoq.  

Ulloq taanna U tigusarineqarmat P2 U angerlarsimaffianiippoq. 

Ulloq taanna U eqqaamavaa niviarsiaqqat iseramik youtuberput unnukkullu U angerlaqqugaluarpai.  

Ulloq taanna P2 aamma I4 takkupput U-imut pulaarlutik, ilai imminukartut naluvai. Niviarsiaqqat 

sisamaanngikkunik tallimaapput imminut pulaartut, niviarsiaqqat ilai arfineq marluk eqqaani inger-

lapput ilaalu arfineq pingasut imaluunniit qulinguat qeqqata missaani, taavalu P2 aamma I4 U-imiit-

tuulerlutik. 

Apersorneqarsimaneranit tassannga nalunaarusiamik qupperneq 5-mi issuaaffigineqarpoq: 

”Apersorneqartoq nassuiaavoq silammut itsuarami takuvai P2, I4, X8 aamma X9. Apersorneqartup 

X8 aamma X9 kinguliaqutaat qularnaatsumik oqaatigisinnaanngilai.” 

Taamatut politiinut nassuiaanikuugunarpoq, X8 aamma X9 ilisarisimanngilai, kisianni tappikane-

eqataapput U ineeraani.  

U naluvaa sooq niviarsiaqqat imminukartarnersut, namminneerlutik pulaartarpaanni.  

Youtubemik isiginnaartarput, niviarsiaqqat ilai siniffimmi issiasut U issiavimmi issialluni.  

P2 sarliaqqunikuuvoq, taamaaliorlunilu.  

P2 siusinnerusukkut maluginikuuvaa P2 nuannarigaani, U-imi qaniatigut kuninnikuugamiuk.  

Ullut ilaanni pisiniarfeeqqap eqqaaneeqatigiiput, P2 U sanianut ingippoq, assaalu tigoriarlugu U tu-

latserluni.  

U P2 silameeqatigisimavaa taanna pisuttuarusummat.  

Ajoriffssaqartinngilaa pisuttuaqatiginissaa naak imminiit nukarliunerugaluartoq, aamma allat 

ilagivaatsik pisuttuaqataallutik.  

P2 U-imut tulatsermat nammineq imatut paasivaa nuannarigaani.  

Aamma U P2 nuannaraa.  

Taamanikkut U P2 sapaatip akunneranut arlaleriarlugu takusarpaa. Marluinnaanngisaannarput, P2 

amerlanertigut X9 nassartarpaa ilagiikkaangamik.  

X7-i pulaassaarmat niviarsiaqqat ilai U-imut pulaartaleqqipput. Ilaatigut P2 aamma X9. U pulaar-

tarneri ajorinngilai.  

P2 U-imi issiatilluni U assaa tigunikuuvaa iviangiminullu inissillugu. P2 U assaa tiguvaa ivi-

angiminullu inissillugu. U taamaaliornera eqqumiigilaarpaa. 

U allat assigalugit aappaqarnissaminik pisariaqartitsivoq, kisianni arnat ukioqatimi soqutiginngi-

laanni.  

U P2-mut kajungertutut misigisimavoq.  

Tamatuma kingorna niviarsiaqqat piffimmi pulaaqataasut ingerlasimapput, taamaalillutik P2, I4 

aamma marluugunarpoq U inaani kiserngurullutik. Unnukkut arfineq marluk eqqaaniugunarpoq.  
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Tassa tassani U assaa iviangiminut pisippaa, taavalu kingorneratigut nikuilluni.  

U eqqaamanngilaa taava sunersoq.  

U eqqaamasaata tullia tassaavoq niviarsiaqqat youtubemi isiginnaarnerat, arfineq pingasut imaluun-

niit qulingiluat eqqaanni X9 ingerlavoq, taamaammat U P2 aamma I4 aperivai ingerlassannginner-

sut, kisianni piumanngillat. U naluvaa sooq niviarsiaqqat unnuk taanna ingerlarumannginnersut, 

eqqaamanngilaa tamanna eqqumiigisimanerlugu.  

Unnuup ingerlanerani U aamma P2 siniffimmi innangaqatigiilaaraluarput. Imatut innangapput, U, 

I4 qeqqani taavalu P2. U sinittarfiani siniffimmi innangaqatigiipput.  

Tassani innangapput sininniarlutik, U eqqaamanngilaa qassinngornersoq nalunaaqutaq qivianngin-

namiuk.  

Imaassimassaaq I4 aamma P2 U sinittuusaasimasut, tassanngaaniimmi angerlarumanngimmata. U 

niviarsiaqqat angajoqqaavi oqaluunnikuunngilai tamaani tukkunissaannik.  

Aamma U nammineq ilaquttani oqaluunnikuunngilai niviarsiaqqat tukkunissaat pillugu.  

U naluvaa ilaquttami nalunnginneraat niviarsiaqqanik pulaartoqarnini.  

Siniffimmi innagamik tamarmik atisaqarput, tamarmillu qipimmik qipeqqallutik.  

U aallartittuuvoq P2 iviangiisigut attualaalerlugu taavalu atisaasa qaavisigut nalikkaavisigut.  

Aallaqqaammut P2 qisuariaateqanngilaq, kisianni U-imut saariarluni U kunissulerlugu.  

U eqqaamanngilaa tamanna sioqqullugu aallarniutaasinnaasoqarnersoq.  

P2 U assaa iviangimut inissakkamiuk, taavalu attuuaneqalerami, assaa peerseqqissimavaa.  

U naluvaa sooq P2 assani iviangiminiit peersinneraa issavimmi issiatillutik. P2 siniffimmi innan-

ganerminni U iviangimigut aamma kinguaassiutimigut attuuammani assai peersinngilai.  

Nalunaarusiamik tassannga issuaaffigineqarpoq, qupperneq 7, immikkoortoq 6: 

“Aperineqarluni qaqukkulluunniit apersorneqartup P2 iviangiisigut attualaarsimaneraa, taassumalu 

assai peersissimagai, apersorneqartoq nassuiaavoq, qulaatsumik oqaatigisinnaanagu eqqaamanngin-

namiuk.” 

Taamatut politiinut nassuiaanikuuvoq.  

U P2 siniffimmi attoqqippaa, assanilu peersinngimmagit attualaaginnarsimavaa. 

Oqaatigisinnaanngilaa P2 aamma I4 imminiikkamik nuannaassusiat qanoq innersoq.  

U-imiikkaangamik nuannisarput.  

U P2 nuannariartulersimavaa aamma taassuma nuannarigunarpaani, ataqatigiinnertillu immannguaq 

aappariipajaarnertut oqaatigineqarsinnaalluni.  

U imatut misigisimagaluarpoq aappariipajaarlutik. 

 

 

[…] 

 

T forklarede vedrørende forhold 4, blandt andet at det er rigtigt at han har børnepornografisk mate-

riale på sin computer og mobil. Det kan godt passe at det antal som er nævnt i forhold 4. T vidste 

også godt at der var tale om børn og ikke personer over 18 år på det materiale.  

Grønlandsk: 

U pisimasoq 4 pillugu ilaatigut nassuiaavoq, ilumoortoq meeqqanut tunngasunik pornografinik 

qarasaasiamini aamma mobilimi peqarluni. Ilumoorsinnaapput pisimasut sisamaanni amerlassusaat 

oqaatigineqartut. U nalunngilaa taakkunani meeqqat pineqarneri, imaanngitsorlu inersimasut 18-it 

sinnerlugit ukiullit. 

 

[…] 

 

T forklarede vedrørende forhold 5, blandt andet at F3 er hans niece og de har bor i samme hus i Ta-

siilaq og i Isertoq og i Sermiligaaq hjemme hos T forældre.  

T har også boet med F3 i Sermiligaaq. De boede i et hus.  

T husker ellers godt til episoden, men ønsker ikke at udtale sig om episoden med F3.  

T oplyser dog at det er ham som man kan se på optagelsen med F3 som prikker hende på ryggen.  
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Grønlandsk: 

U pisimasoq 5 pillugu ilaatigut nassuiaavoq, P3 nammineq soraluaralugu aamma illumi najuga-

qatigiissimapput Tasiilami aamma Isertumi aamma Sermiligaani U angjoqqaavini.  

U aamma P3 najugaqatiginikuuvaa Sermiligaani. Illuinnarmi najugaqarput.  

U pisimasoq eqqaamagaluarpaa, kisianni kissaatiginngilaa pisimasoq P3 tunngasoq oqaaseqarfigis-

sallugu. U oqaatigivaa immiussami nammineq takuneqarsinnaalluni P3 tunumigut toortaraani.  

 

[…] 

 

V3 forklarede på grønlandsk blandt andet, at dengang i juli 2020, havde hun ringet til politiet fordi 

hendes datter V4 skulle have været kommet hjem kl. ni om aftenen, hun havde ledt efter hende i en 

time ude i byen og havde ikke fundet hende. V3 havde så ringet til politiet og social vagten.  

V3 kunne ikke finde sin datter, og havde først dagen efter fundet ud af hvor V4 var. De havde taget 

hen til huset og spurgt efter hende, og havde fået at vide at hun ikke var i huset. Men en anden pige 

havde sagt at V4 var inde i huset.  

V3 havde ringet til V4 veninde og spurgt efter V4, V3 kendte ikke T i forvejen. V3 fandt først ud af 

at V4 var hos T dagen efter. 

V3 vidste ikke hvem T var, hun vidste hvor han boede fordi V4 veninde havde fortalt V3 hvor V3 

var henne.  

V3 havde kontaktet politiet og socialvagten, hun havde ringet før hun fandt V3, men politiet kunne 

ikke gøre noget, så V3 ledte efter hende hele natten. V3 fandt først ud af at V4 var hos T om morge-

nen. V3 havde banket på døren og spurgt efter V3, en lille pige havde åbnet døren og sagt at hun 

ikke var der.  

V3 havde ringet til V4 veninde, som havde sagt V4 er hos T og veninden havde forklaret hvor hun 

skulle gå hen og hun gik hen og bankede på huset.  

V3 var henne ved T hus da politiet kom. Da politiet bankede på, kom der to piger ud. Den ene var 

V4 datter V3, og den anden var en veninde.  

V3s datter så bange ud da hun kom og begyndte at græde, V3 lagde mærke til at den anden pige 

også så bange ud og prøvede at løbe væk fra sin mor. Den anden piges mor var også kommet hen til 

huset.  

Efter V3s datter V4 kom ud af huset, havde hun krammet hende og hun havde fortalt hende at hun 

var derinde hele huset og var bange for at bevæge sig eller gå ud af døren.  

V4 var bange fordi hun kunne se at dynen bevægede sig mens den anden pige og T var under dynen 

i sengen.  

V4 kunne ikke røre sig fra stolen og havde ikke sovet hele natten fordi hun var bange.  

V4 havde fortalt V3 at da de kom ind havde de fået slik og set fjernsyn og i løbet af natten kunne 

hun ikke røre sig fordi hun kunne mærke der var noget galt, fordi hun kunne mærke dynen bevæge 

sig.  

V4 mente at han pillede ved hendes veninde.  

Alt det havde V4 fortalt til V3 da de kom hjem, hvor hun havde fortalt hvad der var sket, og hun 

havde spurgt hende om T havde rørt ved hende, det havde han ikke gjort.  

Foreholdt sin afhøringsrapport af den 13. juli 2020, forhold 3, bilag D-7-1, side 3, afsnit 3: 

”Afhørte spurgte da V4, om hun også var blevet befølt, hvilket V4 afviste. V4 fortalte efterfølgende, 

at hun var blevet meget bange, da hun igennem vinduet så afhørte gå forbi cafeen om morgenen, 

ligesom hun så politiet ankomme til stedet, idet hun troede, at hun ville få skældt ud. Afhørte forkla-

rede hende da, at hun aldrig måtte blive væk på sådan vis, idet afhørte havde været meget bekym-

ret.” 

V3 har forklaret sådan til politiet.  

”Adspurgt havde V4 ikke givet udtryk for, at hun generelt var bange, da hun var hjemme hos T, el-

ler at hun var bange for ham som person.” 

V3 har forklaret sådan til politiet.  

Grønlandsk: 
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I3 kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq, taamanikkut juli 2020-mi, politiinut sianersimalluni panini I4 

unnukkut nal. 9 angerlartussaagaluarmat, illoqarfimmilu nalunaaquttap akunnera ataaseq ujarsima-

galuarlugu nassaarisimanagu. Taava I3 politiinut aamma inunnik isumaginnittoqarfiup pigaartuinut 

sianersimavoq.  

I3 panni nassaarisinnaanngilaa, aatsaallu aqaguani paasisimavaa I4 sumiinnersoq.  

Illumut ornigussimavoq apersuutigalugulu, paasitinneqarporlu illumiinngitsoq. Kisianni nivarsiaraq 

alla oqarsimavoq I4 illup iluaniittoq.  

I3 I4 ikinngutaanut sianersimavoq I4 apersuutigalugu, I3 U tamanna sioqqullugu ilisarisimanngilaa. 

Aatsaat aqaguani I3 paasivaa I4 U-imiittoq.  

I3 U kinaanersoq naluvaa, nalunngilaa sumi najugaqarnera I4 ikinngutaata oqaluttuunnikuummani 

I4 sumiinnersoq.  

I3-ip politiit aamma inunnik isumaginnittoqarfik attavigivai, I3 suli naninagu sianerpoq, kisianni 

politiit qanoq iluuseqarsinnaanngillat, taamaammat I3 unnuaq naallugu ujaasivoq. I3 aatsaat ullaak-

kut paasivaa I4 U-imiittoq. I3 matukkut kasuttorsimavoq I4-lu apersuutigalugu, niviarsiaraaran-

nguup matu ammarsimavaa oqarlunilu tamaaniinngitsoq.  

I3 I4 ikinngutaanut sianersima, taannalu oqarsimavoq I4 U-imiittoq aamma ikinngutaa oqaluttu-

arsimavoq sumunngassanersoq taakunngarporlu matukkullu kasuttorluni.  

I3 U illuata eqqaaniilluni politiit takkupput. Politiit kasuttormata niviarsiaqqat marluk anillapput. 

Aappaa I3 pania I4 aappaalu ikinngutaa.  

I3 pania annilaangarpasippoq anillakkamilu qialerluni, aamma I3 niviarsiaqqap aappaa malugivaa 

annilaangarpasittoq anaanaminiillu qimaaniarsaraluni. Niviarsiaqqap aappaata arnaa aamma illumut 

tikiussimagami.  

I3 pania illumiit anillakkami eqitaarsimavaani oqaluttuarlunilu taqqamaniinnerarlugu aamma illup 

iluaniittut aalassannissaminnut annilaangasut anillassinnaanatilluunniit.  

I4 annilangavoq pissutigalugu takusimagamiuk qipik aalasoq niviarsiaqqap aappa U-ilu siniffimmi 

qipiup ataaniitillugit.  

I4 issiavimmiit aalaleriarsinnaasimanngilaq unnuarlu naallugu sinissimanani annilaanganini pissuti-

galugu.  

I4 I3-imut oqaluttuarsimavoq iseramik mamakujuttunik tunisissimallutik fjernsynimilu isigin-

naagaqarsimallutik, unnuaq naallugu aalaleriarsinnaasimanngilaq malugisinnaagamiuk ajortoqartoq 

pissutigalugu takusinnaagamiuk qipik aalasoq.  

I4 isumaqarsimavoq kinngutini attuuaneqarsimasoq.  

Tamakku tamaasa angerlaramik I4 I3-imut oqaluttuarisimavai, qanoq pisoqarsimanera oqaluttu-

aralugu, namminerlu aperisimavaa U attorsimaneraani, taamaaliorsimangilarli. 

Apersorneqarnerminit nalunaarusiamik issuaaffigineqarluni 13. juli 2020-meersumik, ilanngussaq 

D-7-1, qupperneq 3, immikkoortoq 3: 

”Apersorneqartup I4 aperivaa aamma nammineq attualaarneqarsimanersoq, I4-lli taammaattoqarsi-

mannginnerarpaa. Taavalu I4 oqaluttuarsimavoq annilangasorujussuanngorsimalluni ullaakkut 

igalaakkut takugamiuk apersorneqartup café saneqqukkaa aammalu politiit pffimmut takkullutik, 

isumaqarsimallunilu naveersissalluni. Apersorneqartup taamanikkut nassuiaappaa taamatut tam-

maqqissanngilluinnartoq, tassami apersorneqartoq assut aarlerissuteqarsimagami.” 

I3 taamatut politiinut nassuiaanikuuvoq. 

”I4 aperineqarluni oqaatigisimavaa nalnginnaasumik nammineq U ersigisimanagu U-imiikkami, 

imaluunniit inuttut ersigisimanagu.” 

I3 taamatut politiinut nassuiaanikuuvoq. 

 

[…] 

 

Sagen udsat til fredag den 11. februar 2022, kl. 9.00.  

 

Retten hævet.  
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Pia Hjort Andersen  

Kredsdommer 

 

 
 

*** 

 

Den 11. februar 2022 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret offentligt retsmøde i retsbygningen. 

Kredsdommer Pia Hjort Andersen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 1451/2021 

Politiets journal nummer 5516-97351-000136-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Cpr.nummer […] 1996 

 

[…] 

 

V1 forklarede på dansk blandt andet at hun har lavet en psykologisk undersøgelse i sagen om T.  

V1 har studeret psykologi på Århus universitet og blev færdig i 1999, har arbejdet i psykiatrien for-

skellige steder, siden 2005 har hun været i Risskov ved voksenpsykiatri. I 2017 begyndte hun i 

Retspsykiatrisk ambulatorium, hvor hun de sidste 5 år har lavet mentalundersøgelser. Det har været 

primært på danske observanter, hun har en gang været på Grønland og lave undersøgelser.  

Det har primært været Århus området, V1 har lavet fire mentalundersøgelser på Grønland.  

V1 husker ikke præcist om hun har undersøgt nogen grønlandske personer i ambulatorium.  

V1 kan ikke sige hvor mange undersøgelser hun har lavet de sidste 5 år, hun laver ikke en om ugen, 

en mentalundersøgelse kan tage flere uger, de laver mange tests og flere samtaler med personerne.  

Det kan tage op en til måned at lave en mentalundersøgelse.  

V1 kom ind i sagen vedrørende T ved at hun blev spurgt om hun kunne tage med til Grønland og 

lave mentalobs, fordi der var pres pga. corona.  

V1 havde sagt ja til at komme med til Grønland og kom med på turen. Selve opgaven er ikke ander-

ledes end det hun plejer at gøre.  

V1 forklarer at det kan være lidt svært at tale med en observant igen efter første samtale, når de er 

på Grønland. 

V1 havde en samtale med T, og den var af normal varighed.  

De anvender ofte tolk i deres undersøgelser også i Danmark, V1 synes at det samarbejdet med tol-

ken i T sag gik rigtig godt synes hun.  

V1 har den psykologiske undersøgelse vedrørende T med sig, og der står blandt andet ”nu er hans 

største hemmelighed afsløret”, det lyder som om at T erkender at det er en hemmelighed som han 

har afsløret hun ved ikke om det er forkert at sige at han erkender det han har gjort er forkert.  

De anvendte psykologiske test nederst side 4 i undersøgelsen, dem relaterer de i forhold til skandi-

naviske normer, de har ikke grønlandske normer at forholde sig til.  

V1 har dog drøftet resultaterne med dem som normalt laver de her undersøgelser.  

V1 har lavet to tests på T, RSVP er også relateret til alle de normer som de har, den er skruet sam-

men på en anden måde.  
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For nogen år siden brugte man i Danmark amerikanske normer, fordi man ikke havde andet.  

RSVP testen er bedre når man laver en mere professionel og klinisk metode.  

RSVP er et klinisk interview, man bruger ikke tal længere i den test. Det her er mere for at sige no-

get omkring risikoen for om man laver ny kriminalitet fremover.  

22 items som hun har brugt fremgår af undersøgelsens side 9, de hører ind under RSVPen.  

Det er så V1 vurdering ud fra en manual hvor man skal svare, ja, nej eller måske. Det er en aner-

kendt metode til at lave risikovurdering af seksuel kriminalitet.  

De vidneudsagn som de har brugt i sagen, det er dem som de har fået fra politiet.  

Oplysningerne fra andre, kan være hvis man indhenter notater fra f.eks. hvis vedkommende har væ-

ret til psykolog eller lignende.  

I T sag var der vist ingen informationer vedrørende T fra andre, muligvis har hun taget nogen oplys-

ninger med fra V2 undersøgelse.  

De 22 items, er det som ligger sig mest op af en struktueret erklæring, hun har også fået vejledning 

af en ekspert i forbindelse med denne her vurdering. Det er en som superviserer V1, hun hedder 

X10, som blandt andet er specialist i risikovurderinger.  

Adspurgt forklarer vidnet, at det kan være rigtig svært at lave en adfærdsændring, hvis man har en 

forkærlighed for børn, det er faktisk lige meget om man har været dømt før eller ej, men måske kan 

det have en betydning for recidivrisiko.  

Hvis man arbejder med T og hvis hans selverkendelse bliver større, vil recidivrisikoen måske kunne 

blive mindre.  

Adspurgt om psykologsamtaler vil virke på T, forklarer vidnet at psykolog samtaler virker på nogen 

personer, men om det vil virke på T kan hun ikke sige.  

Adspurgt oplyser vidnet, at hvis man har et arbejde, en uddannelse, og nogen andre relationer end 

dem som T hidtil har haft, så kan det have en beskyttende virkning.  

Hvis disse ting ændres, så vil man måske kunne lave en ny risikovurdering.  

V1 har haft én samtale med T, samtalen bliver skrevet ind i den psykologiske undersøgelse og kom-

mer med i mentalerklæringen. Det er hende selv som skriver samtalen ned.  

V1 bliver foreholdt noget fra side 3 i undersøgelsen, 10.øverste linie: 
”da han var 24 år, var han kæreste med X11 i cirka en måned så skændtes de, og forholdet sluttede…så var der F2 som 

han har haft sex med flere gange…” 

V1 synes det lyder bekendt når det bliver læst op. 

I undersøgelsens side 7, ”det vurderes at observantens ….” 

Den del af undersøgelsen, bygger på alt det materiale der har været vedlagt, og det er den vurdering 

som V1 har lavet.  

Side 8, andet øverste afsnit: ”i de påsigtede forhold….” 

Det med at anvende psykologisk tvang, er magtforholdet mellem en voksen og et barn på 8 eller 9 

år som der menes, hvor man som voksen lokker børn med slik eller gaver, som gør at nogen børn 

får tillid til den voksne, som så senere bryder tilliden ved at misbruge dem.  

Grooming, er et udtryk for at man som voksen opbygger tillid til et barn, som man misbruger senere 

hen.  

 

 

[…] 

 

V2 forklarede på dansk blandt andet at hun er ansat som ledende overlæge hvor hun har lavet men-

talobservationer siden 2005, også på Grønland og har lavet dem siden 1998.  

Det er V2 som tager til Grønland 2 til 4 gange om året og laver den lægelige del af mentalobservati-

onerne.  

De har deres egen tolk som er ansat i Århus og rejser med dem til Grønland.  

Retspsykiatrisk erklæring side 5, fremgår det i første afsnit:” observanten synes, at det er et problem, at han 

har denne seksuelle interesse for børn….” 

Den udtalelse som observanten kom med her, siger noget om at han et eller andet sted godt er klar 

over at det er forkert og er et problem.  



 47 

Den erkendelse kan godt danne grundlag for at man kan arbejde med problemet, det kan man da 

håbe på at han kan gøre.  

T er ikke tidligere dømt for lige artet kriminalitet, hvis han bliver fjernet fra sit miljø og sat ind i et 

nyt miljø som er meget stabilt og meget sikkert, så kan han måske ændre sig, men så er det noget 

som kan ske over meget lang tid.  

Der er behov for meget lang tid for T, for at kunne ændre sig. Det kommer også helt an på, hvilket 

miljø han bliver flyttet hen til, om han overhovedet kan ændre sig. Så skal han være et sted hvor han 

overhovedet ikke har mulighed for at gå ud at lave noget igen, hvor det er fysisk umuligt for ham at 

komme ud og lave noget igen.  

Det er T psykiske tilstand som spiller ind hos V2 og hendes vurdering, i hendes konklusion skriver 

hun at T ikke er omfattet af kriminallovens § 156, men hun mener dog at det kan være nødvendigt 

at han kommer i forvaring.  

Retslægerådet har sagt at det muligvis kan komme på tale med forvaring, det kan være svært for 

retslægerådet at se ligeså meget som V2 har set.  

V2 mener at T kan gøre det igen, og hvis han ikke skal gøre det igen, så kan det kun ske langsomt.  

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 14.47.  

 

 

Pia Hjort Andersen  

Kredsdommer 
 

 

 


