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EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI  

EQQARTUUSSUTIP  

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN  

FOR  

SERMERSOOQ KREDSRET 

 

Ulloq 16. august 2016 Eqqartuussisoqarfik Sermersuumit suliami 

sul.nr. SER-NUU-KS 0528-2016 

       Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

Unnerluutigineqartoq 

Cpr.nr. 1960 

[…]. 

7700 Thisted 

 

Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5505-97377-00129-14 

 

oqaatigineqarpoq imaattoq 

 

 E Q Q A R T U U S S U T: 

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Unnerluussut 

Unnerluussissut 3. juni 2016-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 6. 

juni 2016. 

 

Unnerluutigineqartoq makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq 

Forhold 1: 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 84-kannguttaalliorfiginninneq 

Piffissami erseqqissumik taaneqanngitsumi 2013-imi augustip/septemberip akornanni Nuussuarmi […], 

Ilisimannittoq 1, inuusoq […], atisaata qaavatigut nalikkaavisa nalaatigut attuualaaramiuk, taamaalilluni 

ilisimannittoq 1 kannguttaalliorfigalugu. 

 

Forhold 2: 

Kriminallovense § 80, stk. 2 jf. § 79-forførelse af barn under 15 år 
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Ved i perioden mellem september 2013 og den 12. december 2013 i Nuuk og Nuussuaq, både på adressen […] samt 

på andre ikke nærmere oplyste steder, adskillige gange at have haft samleje med stedbarnebarnet Vidne 1 født [...], 

som var betroet tiltalte til opdragelse, idet tiltalte og dennes hustru var plejerfamilie for Vidne 1, mens denne var 

anbragt på børnehjemmet. 

 

Forhold 3: 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 80, imm. 2-tavatsitsineq 

2013-imi decemberip 13-iata aammalu 2014-imi februarip akornanni Nuummi Nuussuarmilu, […]-mi kiisalu 

sumiiffinnilu erseqqissumik taaneqanngitsumi, amerlasooriarluni ernutaasani Ilisimannittoq 1, inuusoq […], 

unnerluutigineqartumut paarsanngortinneqarsimasoq, atoqatigisaramiuk, unnerluutigineqartoq nuliani Ilisimannittoq 

1-imut meeqqat angerlarsimaffianni inissinneqarnerata nalaani angajoqqaarsiaagamik. 

 

Milattalliisimasutut 50.000 kr.-inik taarsiisussanngortinneqarnissaa piumasarineqarpo. 

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaateqarpoq ukiuni marlunni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiititsinissaq. 

 

Unnerluutigineqartoq pisimasuni 1,2 aamma 3-mi pisuunnginnerarpoq. 

 

Unnerluutigineqartup illersuisua Jens Paulsen piumasaqaateqarpoq pinngitsuutitsinissamik. 

 

Uppernarsaasiineq  

 

Nassuiaatit  

Suliaq suliarineqartillugu Unnerluutigineqartoq, Ilisimannittoq 1, Ilisimannittoq 3 aamma 

Ilisimannittoq 2 nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigineqartup […]-ip, ilisimannittullu 1, 2, kiisalu 3-ip nassuiaataat eqqartuussisut 

suliaannik allasiimaffimmi 16. august 2016-imeersumi tamakkiisumik issuarneqarput. 

 

Unnerluutigineqartoq inuttut atukkani pillugit ilisimatitsivoq, iffiorfimmi biilertuulluni 

qaamammut 10.000 koruunit missaani isertitaqarluni. Takornarianut biilertuunissaminut 

neqeroorfigineqarsimagaluarluni suliarli pillugu unitsikkallakkaminik. Meerarpoq, kisialli 

nulianilu meeraqarnatik. Nulia Ilisimannittoq 1-p aanagivaa. Nuliata oqarfiginikuuaa 

pisuutitaassappat avinniarlugu. Suliaq initusimaqaaq, aamma sukkortunngornikuuvoq, aamik 

naqitsineranik qullasittoortarluni, aammalu CT-scannertittussaalluni assigiinngitsunik 

misissugaavoq. 
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Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

Suliaq nalunaarutigineqarpoq april 2014-imi unnerluutigineqartorlu pasineqalerpoq ulloq 16. april 

2014. Unnerluutigineqartoq maj 2014-imi Danmarkimut nuuppoq unnerluussissullu 

ullulerneqarsimavoq 3. juni 2016. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik naliliineq 

Eqqartuussisut unnerluutigineqartoq pisuutippaat pisimasuni 1,2 aamma 3-mi pinerluttulerinermi 

intsimmi § 84 – kannguttaatsuliorneq, pinerluttulerinermi inatsimmi § 80, imm. 2 tak. § 79 – 

meeqqamik 15-it inorlugit ukiulimmik atoqatiginninneq. 

Unnerluutigineqartoq […] pisuunnginnerarpoq, kisiannili nassuerutigalugu sms-it kingulliit marluk 

pinerlisamut Ilisimannittoq 1-imut nassiussimallugit, nassuiaaserlugu Ilisimannittoq 1 

kamaakkamiuk sallulluni unnerluutigisimammani. 

Eqqartuussisut Unnerluutigineqartoq-p nassuiaanera tunuartippaat, Ilisimannittoq 1-llu eqqortumik 

oqaluttussaatitaalluni nassuiaataa uppernartutut isigalugu, tamannalu eqqartuussisut 

isumaqarfigivaat piffissat taaneqartut, pissutsillu kiisalu ilisimannittut 3-ip aamma 2-ip 

maluginiarsimasaat nassuiaataallu uppernassusermut ikorfartuutaallutik. 

Pisimasoq 1-mi eqqartuussisut pingaartippaat Ilisimannittoq 1-p nassuiaataa, tassalu 

unnerluutigineqartup qaninniartalersimagaani anaanami toqunerata kingorna. Pisullu 

aallartivillutik 2013-imi 14-inik ukioqarluni, mobiltelefonini unnerluutigineqartumut aasimavaa, 

taanna aatagivaa/aatassarivaa kisimiippullu, unnerluutigineqartup atisami qaavaatigut 

attualaarmani, aatsaallu unilluni qialerami, tamannalu ilisimannittumik 

kanngutaatsuliorfiginninnertut isigineqartariaqarpoq. 

Taamatullu aamma eqqartuussisut pingaartippaat Ilisimannittoq 1-p pisimasoq 2-mi nassuiaatai, 

tassalu piffissami ukiakkumiit juullinngitsiarneranut 2013-mi unnerluutigineqartoq ullut 

tamangajaasa, fritimernerani, ullup-qeqqarnerani imaluunniit atuarnerata nalaani aasarsimallugu. 

Unnerluutigineqartullu najugaqarfiani atoqatigisarsimallugu, aanaavata sulinerata nalaani, 

imaluunniit unnukkut taxaminik biiliminilluunniit aasarsimallugu, mittarfiullu eqqaani 

suliffeqarfiit eqqaanni imaluunniit illoqarfimmi piffinni assigiinngitsuni unnerluutigineqartup 

inoqanngitsorsiorluni pinerlisaq atoqatigisarsimallugu. 

Pisimasut pingajuanni taamatuttaaq aamma eqqartuussisut pingaartippaat Ilisimannittoq 1-p 

nassuiaataa, tassa unnerluutigineqartup amerlasoorpassuariarluni atoqatigisarsimagaani, 

aningaasanillu tusind-inik arlalinnik 300-niit annerpaamik 600-nut agguataakkanik 

atoqatigineranut akiliutitut tunisittarsimalluni, peqquneqartarlunilu atoqatigiinnerit iluminni 

isertugatigissagitik. 

 

Eqqartuussivimmut oqaatigineqarpoq Unnerluutigineqartoq tassaasoq Ilisimannittoq 1-p 
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Aataava/aatassaa aataviginngilaali, Unnerluutigineqartoq-p nuliarivaa Ilisimannittoq 1-p aanavia, 

Ilisimannittoq 1-lu aanakkuminut qanittuaraasimasoq taakkua aamma børnehjemmemiit 

inissinneqarfiani angajoqqaarsiaatut attaveqaatitullu inissisimammata.  

 

Unioqqutitsinernut ilisimannittoqannginneranut atatillugu, tamannalu suliani assingusuni 

qaqutigoortuuvoq, eqqartuussisut isumaqarput ilisimannittup 3-ip eqqortumik 

oqaluttussaatitaalluni nassuiaatai suliami Ilisimannittoq 1-p nassuiaataanut ikorfartuutasut. 

Ilisimannittoq 3 2005-imili IMP Børnehjemmemi, ilisimannittumut inissiiviusumi atorfeqarpoq. 

Eqqartuussivimmi nassuiaatigivaa ilisimannittoq meeraq piuminarlunilu nuannaartuusimasoq, 

ilaannilu eqqoruminaattarluni børnehjemmemut peqqaarami. Ilisimannittoq 1 nuannaarluni 

soqutiginnillunilu børnehjemmemi sammisassanut, meeraqatiminullu peqataasarsimavoq.  

Ilisimannittoq 1 pissusilersornermigut allanngorsimasoq, atuarfimmiit børnehjemmemiillu 

qimaasalerluni, Ilisimannittoq 1-lu matoqqasunngorpoq kamaqartorujussuanngorlunilu, 

akulikitsumillu inimi qiasoq siumugassaasarluni, sulisunulli suna peqqutaanersoq 

oqaluttuariumassanagu. 

Ilisimannittoq 3-ip aamma eqqartuussivimmi oqaluttuarivaa, sulisut eqquumigisimagaat 

unnerluutigineqartoq Ilisimannittoq 1-mut atatillugu børnehjemmep sammisassaqartitsinerinut 

peqataalluinnarmat aammalu unnerluutigineqartoq sianikulaartoq takkutikulaarlunilu. Aammattaaq 

maluginiarsimagitsik sianertarnera Ilisimannittoq 1-p sumiinneranik kalerriilluni sulisut 

ilisimannittumik tammaagaangata. 

Tamanna eqqartuussisut ikorfaatuutitut isigivaat Ilisimannittoq 1-p nassuiaataanut, tassalu 

unnerluutigineqartoq sumi tamaaniittarsimasoq, atuarfimmi, illoqarfimmi ilami sumiiffiini tamani. 

Ilisimannittoq 3-ip aamma eqqartuussivimmi nassuiarpaa nammineq sulisullu sinnerisa 

maluginiartarsimagitsik eqqartortarsimallugulu Ilisimannittoq 1-p aningaasanik atuinera, tamanna 

ilisimannittumut oqaatigisimallugu aningaasat suminngaaneernersut, tassami ilisimannittoq 

atuareernerup kingorna aningaasaateqarajuppoq mamakujunnik sodavandinillu pisikulaarluni 

tamakkulu tallimanngornerit tamaasa kaasarfimmiorsiai 100 kr-iusut sinnerujussuarlugit 

naleqartarlutik. 

Ilisimannittoq 1-p sulisut apeqqutaannut aningaasat mamakujuit sodavandillu pillugit iluamik 

akisinnaasanngilaq aningaasat suminngaaniik pisarnerlugit oqaannartarsimallunilu 

ilaquttamineersuunerarlugit. 

Tamannalu ataqatigiippoq Ilisimannittoq 1 nassuiaaneranut, sulisunut aningaasat pillugit 

salluliortarsimaneranut. 

Ilisimannittoq 3-ip aamma eqqartuussivimmi nassuiaatigivaa Ilisimannittoq 1 

pissusilersornermigut allanngornera, tassalu børnehjemmemiit qimaasalerluni atuarfimmiillu, 

kiisalu ilisimannittup aningaasanik atuinera pillugu malusarsimanermik kinguningaavatigut, 

suliffimmi naalagarisamik imminnut tusartitsinera Ilisimannittoq 1-p kinguaassiuutimigut 

atornerlunneqarsimanera sioqqullugu pisimasuusut. 
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Eqqartuussisuttaaq pingaartippaat Ilisimannittoq 1-p nassuiaataa, tassa børnehjemmemi 

ikinngutiminut N-mut taassuma qarasaasiaatigut angallattakkakkut Kuunnguani illuaqqamiitillutik 

imatut allaffigimammagu ”Hej N. Uanga nalunngilara kammalaatinnik soqutigineranngilanga illit 

kisivit nalussanngilat.aataama susarsimaneraanga. n. aataap pinngitsaalillunga 

ilaginikuuaanga.maanakkullu suli ilagisarlunga.taamaammat ooriuteqaruloortarpunga.aanaaga 

toqummat ataa uannut saappoq. Illit usornaqaatit anaanaqaravit.ullut arlaanni paasissava 

imminorsimasunga.inuunera qatsukkakku neriuppunga paasissagit. 

All: Ilisimannittoq 1” 

Ilisimannittoq 1 nangilluni nassuiaavoq, N-mut allareerluni N kamaatilersimallugu N-up 

luderiunerarmani. Aliasulersimalluni sulisorlu T-mik atilik oqaluttuussimagaluarlugu taassumali 

soqutigisimanngikkaani. Qiatillunili atsani Ilisimannittoq 2 sianeriataarsimasoq taannalu tamanik 

oqaluttuussimallugu. Ilisimannittoq 1-llu nassuiaatai Ilisimannittoq 2-ip nassuiaaneratigut 

ikorfartorneqarput, taanna nassuiaammat soralussaminut sianersimalluni, taanna Kuunnguami 

illuaqqamiittoq, Ilisimannittoq 1-llu qialluni telefoni tigusimavaa unnerluutigineqartullu qanoq 

iliortarsimaneri oqaluttuarisimallugit, namminerlu børnehjemmemut nalunaarutigisimavai 

taakkualu politiinut ingerlatitseqqillutik nalunaarutiginnissimapput. 

Tamanna eqqartuussisut ikorfartorneqartutut isigivaat unnerluussisussaatitaasuuniit 

uppernarsaatigineqarmata Ilisimannittoq 1-p N-mut allagai. 

Eqqartuussisut aamma pisuutitsinerminnut uppernarsaatitut toqqammavigaat unnerluutigineqartup 

mobilianiit normoqartoq […] sms-it Ilisimannittoq 1-mut nassiunneqarsimasut assilineqarneri 

imatut nipaqartut  

”Hej Vidne 1 Par de er mig der vil boller med Dim så vil bar købe tussa til dej plus de løse hils 

os her i Thisted Hej Hej din fammli.”  Unnerluutigineqartup sms-i siulleq nassiussimanera 

miserratigivaa, nassuerutigaluguli sms-it marluk imatut allanneqarsimasut nassiusimallugit   ” Hej 

Vidne 1 jeg har savne dim men de er godt du kom hjem til din far og du få en kærester hils os 

Tiltalte og aanaa ” kiisalu ”nå han kan liger og boller dej så kun han par betel din tussa Hej 

Hej”  

Eqqartuussisut nalilerpaat sms-it uppernarsaatigineqartut inummit ataatsimit allanneqarsimasut, 

tassami sms-ini taakkunani tamani oqaatsit dim, dej, tussa aamma Hej Hej atorneqarmata. 

Eqqartuussisut isumaqarput ilisimannittup nassuiaatai ikorfartorneqartut, unnerluutigineqartup 

nalunaarutigineqareernermi kingorna ilisimannittoq attavigisimammagu, sms-illu ikorfartuisuupput 

Ilisimannittoq 1-p eqqartuussivimmi nassuiaataanut, tassalu kinguaassiuutitigut 

atoqatigiittoqarsimasoq aningaasanik akiliinertalimmik, unnerluutigineqartup Ilisimannittoq 1-llu 

akornannai. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

Aallaavittut kanngutaatsuliorfiginninnermi pisimasuni ataasiakkaani pineqaatissiisoqartarpoq 

pinerluttulerinermi inatsimmi § 84-imik unioqqutitsinermi utaqqisitamik eqqartuussuteqarneranik 
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imaluunniit sivikinnerusumik ullut 20-it qaammatillu pingasut akornanni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiititsinermik. 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 79 unioqqutinneqartillugu ataasiakkaanilu 

naapertuilluanngitsuliornermi ataasiaanaq pisuunngitsuni – amerlanertigut atoqatigiinnertalimmik 

imaluunniit atoqateqariaraluarnertalimmi – pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimiititsineq 

ukiut 1 ½ - 2 ½  akornaniittarpoq, allanik sakkortusaataasinnaasunik pisoqarsimangippat. 

Pissutsit immikkut illuinnartut sakkortusaataasinnaapput – soorlu pinerlisaq ukiukitsuararsuuppat 

imaluunniit sivisuumik aamma/imaluunniit peqqarniitsumik atornerluinermi pineqaatissiissut 

ukiunut tallimanut qaffanneqarsinnaalluni. 

Suliami uani eqqartuussisut sakkortusaatitut isigivaat, pisimasup peqqarniitsuunera, pinerliisup 

pinerlineqartullu ukiumikkut annertuumik nikingassuteqarnerat, kiisalu pinerliisup aatatut 

aammalu tatigineqarluni børnehjemmemimit ilaquttatut attaveqarfittut inissisimanera. 

Eqqartuussisut tamarmiullutik isumaqarput suliap peqqarniissusaa aamma pissusaa isigigaanni 

tunngaviusinnaasumik pisimasunut sakkukinnerusumik pineqaatissiissutaasinnaasumik 

takusassaqanngilaq, pisunut taamatut isilikkulinnut unioqqutitsinermi pisarialittut 

isigineqartariaqarmat eqqartuussaassutigalugu pineqaatissiinissaq, tamatuma ataani ilanngullugu 

pineqarluni inuiaqatigiinni isiginneriaaseq. 

Taamaattumik pineqaatissiineq aalajangerneqarpoq utaqqisitaanngitsumik ukiuni marlunni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiititsinermik pinerluttulerinermi inatsimi § 146 imm. 1 

nr. 2 tak. 84 tak. § 80, imm. 2 tak. § 79 tak. § 80, imm 2 tunngavigalugit. 

 

Ilisimannittoq 1-ip kannguttaatsuliorfigineqarnera ataatsimut nalilersuiffigereerlugu, 

ataqatigiissaariffigineqarlutik ukiui, ukiumikkut nikingassusaat pissutsillu allat, mitagaaneranut 

taarsiissutissatut piumasaqaatigineqartut 50.000 kr.-iusut taarsiissuteqarnissamut 

akisussaassuseqarnermik inatsimmi § 26 tunngavigalugu ataani oqaatigineqartutut malinneqarpoq. 

 

 

 T A M A A T T U M I K   E Q Q O R T U U T I N N E Q A R P O Q: 

 

Unnerluutigineqartoq, […], eqqartuunneqarpoq ukiuni marlunni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. 

 

Unnerluutigineqartup Ilisimannittoq 1-imut, […] 3905 Nuusuaq akilissavai kr. 50.000-it. 

 

Suliami aningaasartuutigineqartut naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

*** 
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Den 16. august 2016 blev af Sermersooq Kredsret i sagen 

sagl.nr. SER-NUU-KS 0528-2016 

 

       Anklagemyndigheden 

mod 

Tiltalte 

Cpr.nr. 1960 

[…] 

7700 Thisted 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5505-97377-00129-14. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 3. juni 2016 og modtaget i retten den 6. juni 2016.  

 

Tiltalte er tiltalt for overtrædelse af 

Forhold 1: 

Kriminallovens § 84-blufærdighedskrænkelse 

Ved på et ikke nærmere præciseret gerningstidspunkt i perioden mellem august/september 2013 i Nuussuaq, på 

adressen […], at have befølt Vidne 1, født […], ved skridtet udenpå tøjet, hvilket var egnet til at krænke Vidne 1-1 

blufærdighed. 

 

Forhold 2: 

Kriminallovens § 80, stk. 2 jf. §79 – forførelse af barn under 15 år. 

Ved i perioden mellem september 2013 og den 12. december 2013 i Nuuk og Nuussuaq, både på adressen 

[…] samt på andre ikke nærmere oplyste steder, adskillige gange at have haft samleje med stedbarnebarnet 

Vidne 1, født […], som var betroet tiltalte til opdragelse, idet tiltalte og dennes hustru var plejefamilie for Vidne1, mens denne 

var anbragt på børnehjem. 

 

Forhold 3: 

Kriminallovens § 80, stk 2 – forførelse 

Ved i perioden mellem den 13. december 2013 og februar 2014 i Nuuk og Nuussuaq, både på adressen […] samt andre ikke 

nærmere oplyste steder, adskillige gange at have haft samleje med stedbarnebarnet Vidne 1 født […], som var betroet tiltalte til 

opdragelse, idet tiltalte og dennes hustru var plejefamilie for Vidne 1, mens denne var anbragt på børnehjem. 
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Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om 

 

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1, 2 og 3.  

 

Tiltaltes forsvarer Jens Paulsen har nedlagt påstand om frifindelse. 

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af Tiltalte, Vidne 1, Vidne 3 og Vidne 2. 

 

Forklaringen fra tiltalte, […], og vidnerne, 1, 2, samt 3, er gengivet i retsbogen af den 16. 

august 2016. 

 

Tiltalte har om sine personlige forhold oplyst, at han er ansat som chauffør i et bageri og tjener 

10.000 før skat om måneden. Han var ellers blevet tilbudt som turistchauffør, men har sagt nej på 

grund af sagen. Han har børn fra tidligere forhold, men ikke med sin nuværende kone, som er 

Vidne 1-s bedstemor. Han kone har sagt at hun vil skilles hvis han bliver kendt skyldig. Sagen har 

taget hårdt på ham. Han har fået sukkersyge, og for højt blodtryk og skal CT-scannes. 

 

Sagsbehandlingstid  

Sagen var blevet anmeldt i april 2014 og tiltalte var blevet sigtet den 16. april 2014. Tiltalte 

flyttede til Danmark i maj 2014 og anklageskriftet er dateret den 3. juni 2016. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

Retten finder tiltalte skyldig i forhold 1, 2 og 3 for overtrædelse af kriminallovens § 84 -  

blufærdighedskrænkelse, Kriminallovens § 80, stk. 2 jf. § 79 – forførelse af barn under 15 år samt 

kriminallovens § 80, stk. 2 – forførelse. 

Tiltalte […] har nægtet sig skyldig, men har erkendt at have sendt de to sidste sms’er til forurettede 

og vidne 1, med den forklaring, at han var gal på Vidne 1 på grund af hendes løgne anmeldelser.  

Retten tilsidesætter Tiltaltes øvrige forklaring og finder Vidne 1-s forklaringer under 

sandhedsansvar troværdigt, som retten fandt støttes af det omstændigheder, tidspunkter samt 

vidnernes 3 og 2-s observationer og forklaringer. 

I forhold 1 lagde retten vægt på Vidne 1-s forklaringer om, at tiltalte begyndte at gøre tilnærmelser 
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efter hendes mors død, og at da hun i 2013 var 14 år, hentede sin mobiltelefon hos tiltalte, som er 

hendes aataa/papbedstefar og de var alene, at tiltalte befølte hende i skridtet udenpå tøjet, og 

stoppede først da vidnet begyndte at græde, hvilket var egnet til at krænke vidnets blufærdighed.  

Retten lagde ligeledes vægt på Vidne 1-s forklaring i forhold 2, at tiltalte i perioden fra efterår frem 

til før jul 2013 hentede hende næsten hver dag under hendes fritimer og frokostpauser eller midt i 

skoletiden og havde samlejer med hende i tiltaltes adresse mens bedstemoren var på arbejde, eller 

også om aftenen hvor han samlede hende op i sin taxa eller bil og kørte hende til industriområdet 

ved lufthavnen eller til forskellige steder i byen, hvor tiltalte fandt ugenerte steder for at dyrke 

samlejer.  

I forhold 3 lagde retten ligeledes vægt på Vidne 1-s forklaring om, at tiltalte havde dyrket rigtig 

mange samlejer med hende og havde givet hende flere tusinde kroner fordelt fra 300 kroner til 

højst 600 kroner som betaling for samlejerne og for at de skulle være deres hemmelighed. 

 

Det er for retten oplyst, at Tiltalte er Vidne 1-s aataa/bedstefar men ikke biologisk, Tiltalte er gift 

med Vidne 1-s biologiske bedstemor, og at Vidne 1 havde et tæt forhold til sine bedsteforældre der 

også fungerede som plejefamilie mens vidnet var anbragt på børnehjem.  

 

Henset til, at der ikke var vidner til overtrædelserne, hvilket var sjældent i lignende sager, finder 

retten, at især vidnet 3-s forklaringer under sandhedsansvar understøtter Vidne 1-s forklaringer 

vedrørende sagen. 

Vidne 3 der er ansat i IMP børnehjem siden 2005, som vidnet var anbragt i, har for retten forklaret, 

at vidnet havde været et nemt og glad barn, der engang imellem kan være lidt svær at tilfredsstille, 

da hun blev anbragt i børnehjemmet. At Vidne 1 deltog glad og villigt til aktiviteterne sammen 

med andre børn i børnehjemmet.  

At Vidne 1 ændrede karaktær, og begyndte at flygte fra skolen og børnehjemmet, samt at Vidne 1 

begyndte at lukke af og havde meget vrede i sig, hvor hun tit er at finde i sit værelse grædende, 

men nægtede at fortælle personalet om grunden.  

Vidne 3 har ligeledes forklaret retten, at personalet havde undret sig over, at tiltalte deltog meget 

aktivt i børnehjemmet hvad angår Vidne 1 og tiltalte ofte ringede og fortalte personalet om hvor 

Vdine 1 befandt sig, når personalet ikke kunne finde vidnet.  

Dette finder retten understøtter Vidne 1-s forklaring om, at tiltalte var alle vegne, både ved skolen, 

i byen og i det hele taget steder hvor hun færdes. 

Vidne 3 har også for retten forklaret, at hun og resten af personalet havde lagt mærke til, og drøftet 

Vidne 1-s pengeforbrug, og havde konfronteret vidnet om, hvor hun får alle sine penge fra, da 

vidnet efter skoletid havde tit penge og har købt slik og sodavand som overstiger langt de 100 

kroner som vidnet får i lommepenge hver fredage.  

At Vidne 1 havde til personalets spørgsmål vedrørende penge, slik og sodavand ikke har kunnet 

rigtigt forklare hvor hun får pengene fra, men har bare sagt at det var fra familien. 
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Vidne 3 har overfor retten også forklaret, at vidnets ændrede karakter, løben 

hjemmefra/børnehjemmet, og skolen samt deres observationer med hensyn til vidnets 

pengeforbrug skete i en periode forud for deres leders informering om anmeldelse om seksuelt 

misbrug mod vidnet begået af tiltalte.  

Retten lagde endvidere vægt på Vidne 1-s forklaring, at hun havde skrevet til sin 

børnehjemsveninde N via hendes bærbar mens de opholdt sig ved børnehjemmets hytte ved 

Kuunnguaq, med ordlydene ” Hej N. Jeg ved godt at mine venner er ligeglade med mig, du er den 

eneste der får at vide hvad min bedstefar har gjort ved mig. N, min bedstefar har med tvang været 

sammen med mig (har haft tvunget seksuelt samleje med hende), og stadig er sammen med mig. 

Det er derfor jeg altid har masser af penge. Da min bedstemor døde vendte min bedstefar sig til 

mig. Hvor misunder jeg dig for at du har en mor. En dag får ham/hende (ukendt person) at vide at 

jeg har begået selvmord. Da jeg er træt af mit liv, håber jeg du forstår det. ”  

Vidne 1 forklarede endvidere, at efter at hun skrev til N var hun blevet uvenner med N fordi N 

kaldte hende for en luder. At hun var blevet meget ked af det og fortalte ellers en medarbejder ved 

navn T, som ikke tog hende alvorligt. Men at hendes faster Vidne 2 lige pludseligt ringede til 

hende mens hun græd, hvorefter hun fortalte hende det hele. Vidne 1-s forklaring understøttes af 

vidnet 2 der forklarede, at hun ringede til sin niece der opholdt sig i hytten i Kuunnguaq, og at 

Vidne 1 tog telefonen grædende og fortalte om tiltales overtrædelser som hun så meldte til 

børnehjemmet som så meldte til politiet. 

Dette finder retten understøttet af anklagemyndighedens dokumenterede brev til N fra Vidne 1 

samt udskrift af sms’er sendt fra tiltaltes mobilnr. […] med ordlydende ”Hej Vidne 1 Par de er mig 

der vil boller med Dim så vil bar købe tussa til dej plus de løse hils os her i Thisted Hej Hej din 

fammli. ” tiltalte har nægtet at have sendt den første sms, men har erkendt at have sendt 

efterfølgende sms’er, med ord lydene ” Hej Vidne 1 jeg har savne dim men de er godt du kom hjem 

til din far og du få en kærester hils os Tiltalte og aanaa ” samt ”nå han kan liger og boller dej så 

kun han par betel din tussa Hej Hej”  

Retten skønner, at de dokumenterede sms’er er skrevet af den samme person da ordene dim, dej, 

tussa og Hej Hej fremgår begge steder. Disse finder domsmandsretten understøtter vidnets 

forklaringer om at det var tiltalte der kontaktede hende, efter at han var blevet anmeldt, og at 

sms’erne understøtter Vidne 1-s forklaringer for retten, at der er sket seksuel samvær med 

efterfølgende betalinger mellem tiltalte og Vdine 1. 

 

Om foranstaltningen 

Som udgangspunkt i blufærdighedskrænkelser foranstaltes enkeltstående forhold for overtrædelse 

af kriminallovens § 84 enten betinget dom eller kortere anstaltsanbringelser fra 20 dage til 3 

måneder. 

Ved overtrædelse af kriminallovens § 79 i mere end enkeltstående overgreb i over en periode – der 

ofte vil indebære samlejer eller forsøg herpå – vil ligge på et niveau fra anstalt i 1 ½ - 2 ½ år, når 
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der ikke foreligger andre skærpende omstændigheder.  

Ved særligt skærpende omstændigheder – f. eks forurettedes meget unge alder eller meget 

langvarige og/eller grove misbrug kan foranstaltningen stige op til 5 år. 

I den nærværende sag finder domsmandsretten som skærpende omstændigheder, forholdets 

grovhed, stor aldersforskel mellem gerningsmand og forurettede, samt gerningsmandens rolle som 

bedste fader og betroede rolle som kontaktfamilie fra børnehjemmet. 

Henset til sagens grovhed og karaktær finder et enigt domsmandsret at der ikke foreligger sådanne 

særlige omstændigheder, at der er grundlag for at idømme en mildere foranstaltning for disse 

forhold, da det normalt må anses for påkrævet ved overtrædelser af det omhandlede karakter, at der 

idømmes en foranstaltning, herunder ud fra et samfundsmæssigt synspunkt. 

Foranstaltningen findes herefter at burde fastsættes i medfør af kriminallovens § 146 stk. 1 nr. 2 jf. 

84 jf. § 80, stk. 2 jf. § 79 jf. § 80, stk. 2, til ubetinget anstaltsanbringelse i 2 år. 

 

Efter en samlet vurdering af den krænkelse, som Vidne 1 har været udsat for, sammenholdt med 

hendes alder, aldersforskellen og det omstændigheder, tages påstanden om tort erstatning på 

50.000 kroner i medfør af erstatningsanvarslovens § 26 til følge som nedenfor bestemt. 

 

 

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

 

Tiltalte, […], idømmes anstaltsanbringelse i 2 år. 

 

Tiltalte skal betale 50.000 kr. til Vidne 1, […], . 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Virna Fencker 


