
Den 26. februar 2019 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen. 

Midlertidig kredsdommer Sikkerninnguaq H. Lorentzen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

 

 

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

 

Rettens nr. 920/2018 

Politiets nr. 5505-97380-00003-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T/U 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

T forklarede på dansk blandt andet, at han ikke kan huske fra selve dagen, den 17. juni 2017. Han 

husker da han blev afhørt af politiet i november samme år.  

Om hvordan Superchat fungerer, forklarede han, at alle kan se chatsamtalen, indtil man er inviteret. 

Man kan også skrive direkte, uden invitation, men det er god kutyme at invitere først. Han har brugt 

superchat meget, hvor han logger ind med forskellige brugernavne for eksempel ”stonefree”, 

”Copyright”, ”bulubulu” med tegnet c i en bolle. Han kan ikke huske andre brugernavne, som han 

har brugt. Brugernavnet ”bum” kan han heller ikke huske. Han kan heller ikke huske brugernavnet 

Taboo. 

Han er superbruger, så han kan smide folk af, der opfører sig dårligt. 

Foreholdt sin forklaring til politiet af den 15. november 2017, bilag D2 side 3, afsnit 5, om at han 

under navnet ”bum” havde skrevet sammen med ”biangut aasiaat”, bekræftede han sin forklaring til 

politiet, at det er rigtigt at han havde forklaret sådan, men det fordi at han var helt rundt på gulvet, på 

det tidspunkt. Nu kan han ikke huske om han har brugt brugernavnet ”Bum”.  

 

Adspurgt hvorfor han ikke bruger sit eget navn forklarer han, at det er dumt at bruge sit eget navn, 

for så folk kalde en for dum, eller de kan finde ud af hvor man bor.  

Han bruger flere brugernavne. Han mener ikke at han har brugt navnet ”bum”. Nu husker han, at han 

også har brugt ”Taannamaa”, som brugernavn.  

Han har ikke oploadet noget ulovligt, ikke af hvad han ved.  

De havde 4 eller 5 pc’er, plus 3 iPads og en del mobiltelefoner. Nu er de i politiets varetægt. Konen 

og datter bruger iPad til Facebook. De er 3 derhjemme, datteren, konen og ham selv. Der kommer 

ikke nogen udefra og bruger deres pc’er.  

I Superchat er der en afdeling for personer der har en relation til Grønland. Der er ofte en gruppe af 

gamle kendte, og nogle nyere, som ikke er der så tit. Nogle er der hver dag, flere timer.  

T har været bruger af superchat siden 1999. Siden 2001 og frem til 2006 var han admin., en slags 

opsynsmand. Hvor han kan logge folk ud hvis de skriver om noget som de ikke må. For eksempel må 

der ikke være noget børneporno. Man bliver ikke ansat som admin, det er frivilligt arbejde. Det er 

dem der er længe i chat og som ved hvordan folk er i chat, som bliver admin. Når man logger folk ud 



er de logget ud i en halv time, så kan de logge ind igen, bliver de logget ud igen kan de ikke logge 

ind i en uge. De kan ikke logge ind igen, fordi det er deres IP adresser man logger ud, så de kan ikke 

hoppe på igen med et nyt bruger navn. 

Ip adresser har han et godt kendskab til, da han har arbejdet i Tele. Han hjalp til med mailsystemer, 

eller give folk forbindelse overhovedet til internet. Han kender til overvågning over alle forbindelser 

ud og ind i landet, og om internettet kører optimalt.  

Ip adresse er en adresse ligesom adresser.  

 

U qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq, ullormit tassannga eqqaamasaqarnani, ullqo 17. juni 2017. 

Eqqaamavaa ukioq kingulleq novemberimi politiinit apersorneqarami.  

Superchat qanoq atorneqartarnera pillugu nassuiaavoq, allaqatigiittarfimmi allatat tamanit 

takuneqarsinnaasut, qaaqquneqarnissap tungaanut. Aamma toqqaannartumik allattoqarsinnaavoq 

qaaqquneqanngikkaluarluni, kisianni pissuserissaarnissaq pillugu qaaqquseqqaartoqartarpoq. 

Nammineq superchat atortorujuunikuuaa, atuisut atiinik assigiinngitsunik atuilluni isertarluni, soorlu 

makkuninnga;”stonefree”, ”Copyright”, ”bulubulu” ammalortup iluani c-talik atorlugu. Allat 

atuisutut taaguutit atortarnikuusani eqqaamanngilai. Atuisutut ateq ”bum” aamma 

eqqaamasinnanngilaa. Eqqaamasinnaanngilaattaaq atuisutut ateq Taboo. 

Superbrugeriuvoq, taamaalilluni inuit pissulluttut anisissinnaavai. 

Politiinut nassuiaatiminit ulloq 15. november 2017, ilanngussaq D2, quppernerit pingajuanni 

immikkoortut tallimaannit issuaavigineqarluni, ”bum” atorlugu ”biangut aasiaat” allaqatigisimallugu, 

uppernarsarpaa politiinut nassuiaatigisani taamaattoq, kisianni paatsiveerulluinnaqqasimalluni 

piffissap tamatuma nalaani. Massakkut eqqaamanngilaa atuisutut ateq ”Bum” atorsimanerlugu.  

 

Aperineqarluni soormi nammineq atini atuinnartannginnerlugu, nassuiaavoq nammineq atip 

atornissaa isumatusaarnerunngitsoq inunnit sianiinnerartissinnaagami, imaluunniit sumi 

najugaqarnera paasineqarsinnaalluni. 

  

Atuisutut atit arlallit atortarpai. Isumaqarpoq atuisutut ateq ”bum” atorsimallugu. Massakkut 

eqqaamavaa, aamma ”Taannamaa”, atuisut atiatut atortarnikuullugu.  

Unioqqutitsilluni ikkussinikuunngilaq, ilisimasaminik naamik.  

Sisamanik tallimanilluunniit angallattakkanik qarasaasiaqarput, iPadillu pingasut aamma 

oqarasuaatit angallattakkat arlallit. Massakkut politiit tigummivaat. Nuliata paniatalu iPad 

Facebookimut atortarpaat. Angerlarsimaffimminni pingasuupput, paniat, nulia namminerlu. 

Avataaneersunik takkuttoqarneq ajorpoq qarasaasiaannik angallattakkanik atuisartunik.  

Superchatimi immikkoortortaqarpoq inunnut Kalaallit Nunaannut attuumassutilinnoortumik. 

Akulikitsumik eqimattaqartarpoq ilisarisimasariilluartunik, aamma nutaanerusunik, 

tassaniikulanngitsunik. Ilai ullut tamaasa akunnerni arlalinni isersimasarput.  

U superchatimik 1999-imili atuisuuvoq. 2001-imiit 2006-imut aqutsisuuvoq, 

nakkutilliisuupajaarluni. Inuit allaatigeqqusaanngisaminnik allattut anisissinnaallugit. Soorlu 

pornonik meeqqanik inuttalinnik peqaqqusaanngilaq. Aqutsisutut atorfinittoqarneq ajorpoq, 

kajumissutsimik suliaavoq. Taakkuupput sivisuumik allaqatigiittarfimmiittartut, aamma inuit 

allaqatigiittarfimmiittartut qanoq ittuunerinik ilisimannittut, aqutsisunngortartut. Inuit 

anisinneqaraangamik akunnerup affaani aneqqasarput, taavalu iseqqissinnaanngortarlutik, 

anisinneqaqqikkaangamik sapaatip akunnera ataaseq isersinnaajunnaartarput. 



Iseriaqqissinnaanngillat, IP adresse atorlugu anisinneqartaramik, taamaattumik atuisutut atermik 

allamik atorlutik iseqqiinnarsinnaanngillat.  

Ip adressit ilisimasaqarfigilluarpai, Telemi sulinikuugami. Mailinik ataqatigiimmik 

aaqqissuussinermut ikiortaanikuuvoq, imaluuniit inuit Internetsimut attaveqalersinnissaannut 

ikiuulluni. Nakkutiginninnermut ilisimasaqarpoq attaveqaatinut tamanut nunap iluani nunanilu allani, 

aamma Internetsip naammaginartumik ingerlaneranut tunngasunut.  

Ip adressi tassaavoq najukkamut assigusoq. 

 

[…] 

 

Retten traf 

 

Beslutning 

 

[…] 

 

derfor bestemmes: 

 

[…] 

 

Efter votering afsagde retten dom. 

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 11.10. 

 

 

Sikkerninnguaq H. Lorentzen 

Midlertidig kredsdommer 

 

 


