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Qeqqata Eqqartuussisoqarfia siullermik aalajangiisuulluni eqqartuussuteqarpoq ulloq 20. no-

vember 2018 (eqqartuussisoqarfiup sul.no. Qeqqa-703/2018).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa 

atuuttussanngortinneqassasoq.  

 

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutitsisoqassasoq, taamaattoqarsinnaanngippat ukiumi ata-

atsimi qaammatinilu arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsisoqassasoq.  

 

I1 piumasaqaateqarpoq mitagaanermut taarsiissutinik kr. 150.000-inik akiliisoqassasoq ki-

isalu taarsiissutinik amerlanernik piumasaqaateqartoqarsinnaanera sillimaffigineqassasoq.  

 

U piumasaqaateqarpoq taarsiissuteqarnissamik piumasaqaammut pinngitsuutitsisoqassasoq, 

taamaattoqarsinnaanngippat mitagaanermut taarsiissutit kr. 70.000-inut aalajangersarneqas-

sasut   
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Eqqartuussisooqataasut  

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 

 

Nassuiaatit 

U aamma ilisimannittut I3, I4, I2 aamma I1 siullermik aalajangiisuuffimmi nassuiaatigisima-

samik pingaarnertigut assinginik nunatta eqqartuussisuuneqarfianut nassuiaateqarput.  

 

U ilassutitut nassuiaavoq, I1 kumaajarlugu qulinniarlugu marluullutik tamataqaratik uffarta-

riaqarsimallutik. I1 torsusoorujussuarnik nujaqarpoq aamma ukiup ataatsip ingerlanerani ar-

finillit-arfineq-marloriarluni kumappoq. Uffartillutik kinguaassiuutimigut I1-mit attorneqa-

rami uffaqatigiunnaarpaa.  

 

I1 siniffimmi marluuttarissami saniani akulikitsumik sinittarpoq. X5 inimi sinittarpoq un-

nuakkut makilluni pujortariartarami. I1 nammineq siniffeqarpoq, taannali atortanngilaa. I1-p 

tutittarpaa 17-inik ukioqalernissami nuunnissamilu tungaanut. Taamaalluni nammineq 

uneqquaa, I1 nammineq sinissammat. Tutillugu I1-p sinittarnera ileqquulerpoq.  

 

Taanna tagiartorniarini pillugu eqqartuussisoqarfimmut nassuiaatigisimasaminik sanilliussi-

vigineqarluni nassuiaavoq, nammineq ikiaquteqarlunilu uinequteqarsimalluni. Marluullutik 

innarniaramik nammineq atisami ilaannai atorpai. Malugivaa makisimmigut nukinnik eqit-

toorsimasoq, taamaattumillu tagiartorpaa. Taassuma unnerluutigineqartoq kinguaassiuutaa-

sigut ataasiaannarluni attornikuuaa. Nammineq tamanna nuanniitsutut isumaqarfigaa.  

 

Siniffimmiillutik usuni I1-p attorsimagaa pillugu politiinut nassuiaatiminik sanilliussivigi-

neqarluni nassuiaavoq, I1 sinittoq taamaattoqarsimasoq. Taassuma assani unnerluutigi-

neqartup usuanut pisittoorpaa. I1 aqaguani itermat tamanna pillugu oqaluttuuppaa taavalu il-

lakusuutigilaarpaat.  

 

Tissarsinnaannginnini pillugu nakorsani oqaloqatiginikuuaa. Tartumi sanilequtaani patimigut 

ukiuni tallimani kræfterpoq piumassuseerukkualuttuinnarlunilu. Nakorsaata eqqissisarpaa 

oqarfigalugulu piumassuseqaleqqissaqqaartoq. Paasissutissat nakorsap allattugaanit er-

sinngillat, tamannami nakorsap tungaaniit taamaallaat oqaasiummat.  

 

I1-mut allakkaminik sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq, I1 itertikkusukkamiuk allakkat al-

lassimallugit. I1 taamanikkut ikiaroortartuuvoq, ikiaroortarunnaartinniarlugulu iliuuserisin-

naasani tamaasa iliuusererusuppai. Taamanikkut X5 amerlasoorpassuarnik akiitsoqarfigaa, 

akilersukkaminik. Paasigamiuk I1-p nalunaarutigisimagaani allakkat allappai. Qularinngilaa 
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taanna ikiaroornartutortartoq aamma anaanamisut ilertikkusunngikkaluarpaa. Akiitsoqarun-

naarniassammat aningaasanik akilerusukkaluarpaa.  

 

Isumakkeerfigeqquvoq ataataanerluttutut misigigami. Taanna Kalaallit Nunaannut juullisio-

riaqqugaluarpaa, tamannali aningaasassaqartinnginnamiuk taamatut pisoqanngiinnarpoq. 

Tamanna pissutigalugu utoqqatserpoq. Sumiginnarlugu ilumut misigivoq.  

 

Pisinnaasani malillugit akiitsuerutsinnissaanut ikiorusuppaa. Oqaasertaliinissani pikkoriffi-

ginngilaa. Allakkani allatani tamaasa eqqaamanngilai. Allakkat I2-p I1-llu suliffigisaannut 

nassiuppai. Allakkat imminoornissaq pillugu allakkatut paasineqassappata paasisinnaavaa. 

Tupattorujussuuvoq suullu tamaasa unittoorutigai. Paasisinnaavaa allakkat paasineqassappata 

soorlulusooq I1-mut nalunaarutigeqqunngitsoq. Nalunngilaa I1-p nalunaarutai ilumuunn-

gitsuusut.  

 

Qularinngivippaa aningaasat pissutigalugit I1-p nalunaarutigisimagaani. I4, I1-p najugaqar-

fia, assut naalagaaniartuuvoq I4-llu suut tamaasa aqukkusuppai. Taakku tikeraaramigit 

misigaa I4 assut aalajangersimasuusoq oqqaterusaartuarpullu. Taassuma oqaluttuaa I4-ap atu-

arsimagunarpaa I4-lu taanna tatillugu nalunaarutiginnitsissimagunarpaa. 3.000 kr. katersor-

sinnaasani nuuppai, naammanngillalli. Taamaattumik tunuarterpoq.   

 

Atoqatigiinnernut atasunik I1 pillugu misigisaqarnikuunngilaq aamma atoqatigiinnermut 

tunngasunik iliuuseqartoq takunikuunngilaa. I1-p illortaami peqaami usua taamaalluni milus-

simagaa killisiorneqarnermini politiinut nassuiaatigisimasaminik sanilliussivigineqarluni 

nassuiaavoq, tamanna nammineq takusimanagu. X5-mit oqaluttuutsippoq. X14 X5-p illortaa-

raa X5-llu qatanngutaata X15-ip taakku anartarfimmi imminnut pinnguarisut naammattoor-

simavai. Tamanna tissinarsoringilaa, kisianni oqaluttuutsikkami pisoq qungujuutigilaarpaa.  

 

I1-mut allakkamini allappoq ”utoqqatserpunga […]”. Taamaaliorpoq assut aliasukkami. 

Misigisimavoq Kalaallit Nunaannut aallarnermigut sumiginnarsimallugu aamma taanna 

ikiaroortarsoralugu ernumassutigaa. I1 najugaqarfigisimasamini tamani akiligassaqarpoq 

aamma I2-lu tamaasa akiligassaqarfigai.  

 

I1 arfineq-pingasunik ukioqalersoq I1-p angaava X6 toquvoq. X5-mit sianerfigineqarpoq 

taannalu nilliallunilu suaartarluni oqaluttuarpoq X6 toqusimasoq. Biilerluni angerlapallap-

poq. X5-p angajoqqaavi qatanngutaalu isersimapput. Ilaqutariit ulluni arlalinni isersimapput 

unnerluutigineqartullu illuani katersuuttarlutik. X5-p qatanngutini X11 ilagalugu X6 […] […] 

aasussaavaat. I1 taamanikkut arfineq-pingasuinnarnik ukioqarpoq, taamaattumik kisimi an-

gerlarsimasinnaanngilaq. I3 ulluni taakkunani angerlarpoq.  X6 aaneqarsinnaasoq pillugu 

pappiaqqat tiguneqarnissaannut ullut pingasut ingerlagunarput.  
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Danmarkimut 2011-mi nuupput. Illussamik tigunissaata tungaanut I2-mi ullut 14-it miss. na-

jugaqaqqaarput. X5 I1-lu illumi najugaqatigai. X5 siornatigutulli inimi sinittarpoq I1-llu un-

nerluutigineqartoq qulaani sineqatigisarpaa.  

  

Taamaalluni I1 niviarsiaqqat sikkiliannik GT-mik meqqilimmik pisissuppaa. Taanna an-

gisuunik assakaasoqarpoq. I1 sikkilernissaminik ilinniartilluni amitsukujoortaanut arlaleriar-

luni kalluuttarpoq, taamaattumilluuna truusii aattaqartut. Tassaniinnaq truusiisa aattaqarnerat 

tusarpaa. Amitsukujooq arlaleriarluni eqqortarsimagunarpaa.  

 

Taassumunnga allakkamini ikioqqullusimalluni taannalu pilliuteqassasoq allannera ima isu-

maqarpoq sianerfigissagaani.  

 

I3 ilassutitut nassuiaavoq, 18-19-inik ukioqarluni angerlarsimaffimminniit nuussimalluni. I1 

arfineq-pingasut missaannik ukioqalernissaa tikillugu najugaqatigaa. Kalaallit Nunaannut nu-

uppoq I1 marluk missaannik ukioqartoq. Allakkat arlalialoriarlugit atuareerlugit isummani 

allanngortippaa. Nammineq mikisuulluni angumminit amerlasoorpassuarnik allagarsisar-

nikuuvoq, angutaami sakkutuujuvoq angalallunilu. I1 atoqatigiinnernut atatillugu taku-

nikuunngilaa. Taamaallaat taanna pillugu illoqarfimmi tusatsiakkanik tusagaqartarpoq. I1 ate-

ruseqarpoq taannalu tassaavoq ”[…]”.   

 

18-19-inik ukioqarluni Thulemut nuuppoq. Angerlarsimaffimminniit nuunnermi kingorna 

ataasiaannarluni Sisimiunut tikeraarpoq. Sap. akunnerani ataatsimi feriarpoq. […] (I1) taa-

manikkut namminerisaminik ineeraqarpoq. Ataataa X5-lu tamarmik angerlarsimapput. Sap. 

akunnerata ingerlanerani immikkut pisoqanngilaq. I1 taamanikkut qassinik ukioqarnersoq 

eqqaamanngilaa, kisianni meeqqat atuarfianni suli atuarpoq. Nammineq 23 missaannik 

ukioqarpoq. 22-23-nik ukioqarluni Danmarkimut nuuppoq, tamannalu Thulebase-meereerne-

rata kingorna pivoq. Danmarkimut nuunnissani sioqqullugu Sisimiuniippoq. Taamanikkut I1 

najugaqatiginngilaa. Aamma Nuummi Saviminilerinermik Ilinniarfimmiinnikuuvoq sap. aku-

nnera ataaseq, tassanngaanniillu Sisimiunukarpoq ilisiartorluni. X6-ip ilisaaneranut. Sap. 

akunnerani tassani angummini najugaqarpoq. I1 sap. akunnerani tassani anger-

larsimagunanngilaq. Ataatanilu kisimiipput. X5 I1-lu X5-p angajoqqaaviniinnerupput.  

 

I1-p nammineq inimini sooq sinittannginnera pillugu angummi I1-llu oqaloqatigiinnerat 

tusaagamiuk inimi issiavoq. Naluaa I1-p angunni sineqatigisaraa. Angutaata I1-mut allagai 

oqaasertalersornerlugaapput.  
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I4 ilassutitut nassuiaavoq, U tikeraaraangat I1 pissangarpasittutut pissusilersortarsimasoq. I1 

isiginnaartitsillaqqissuuvoq, suullu tamaasa pisinnaasaminik naammassiniartarpai. I1-p U nu-

annarisorujussuaa, kisianni taassumani arlaatigut pisoqarpoq U Kalaallit Nunaannut nuum-

mat aningaasivimmillu mattummani. I1-p qarasaasiaani 2015-imi takusaa tassaavoq taanna 

kannguttaalliorfigineqarsimasoq. Ilaannaa takuaa, eqqiaagamimi. Atinik takusaqanngilaq. 

Ukioq eqqaamanngilaa, kisianni novembarimiuvoq. Allakkat tamaasa atuanngilai. I1-mit nas-

suiaanneqarpoq U allakkani pineqartoq. Taanna arlaleriarlugu aperaa, upperinngilaami. 

Taamaattumik aperaa ilumoornersoq. I1 sallutoorujussuuvoq. I1 kamaatinngilaa, kisianni 

oqaloqatigiissutissaqarfiginngilaa. I1 nalunaarutiginnimmat ilisimannittoq politeeqarfimme-

eqataavoq. Aamma politeeqarfimmi nassuiaavoq nalullugu I1 upperinerlugu.    

 

Ilumoorsinnaavoq 2016-imi novembarimi allakkat takugini. 2017-imi januaarimi nalunaaru-

tiginnipput. Eqqaamavaa allakkani ”taakku” allaqqasoq allaqqanngitsorlu ”taanna”. I1 

ukiualunni ilisimannittumi najugaqarpoq. Aamma I1 ilisimannittumi namminerisaminik ine-

eraqarpoq. I1 maluginiaqqusuuvoq aamma toqqissisimanermik ujartuisorujussuuvoq. 

Aamma toqqissisimanermik ilisimannittoq pissarsiffigerusuttarpaa, tunineqartanngilarli. Al-

lakkat taassumalu peroriartornera eqqartoraangamikkit I1 annikitsualuit ilanngullugit oqalut-

tuartanngilaq. Ilaannikkut aliasussinnaasarpoq ilasserarnanilu, taavalu tassanngaannaq nuan-

naaqqilersinnaasarpoq. Annikitsualuit ilanngullugit oqaluttuarnikuunngilaq. Suliaq Sisimiuni 

suliarineqarmat ilisimannittup I2 oqaluutinngilaa. I2 eqqartuussivimmi qanoq oqassanersoq 

qaqugukkulluunniit oqarfiginikuunngilaa.  

 

I1-lu anaanatut-panittut attaveqarlutik eqqartuussisoqarfimmut nassuiaatigisimasaminik sa-

nilliussivigineqarluni nassuiaavoq, qangatsiarli taamaattoqarsimasoq. I1-p assigiinngitsut 

”fake”-rtalermagit tamanna annikillivoq. I1 taamaalluni napparsimmavimmut unippoq nakor-

sallu oqarput ajoquteqanngitsoq. Taamaallutik Klitgaardimik atilimmi najugaqarput. I1 inik-

kut ingerlasinnaasarpoq tassanngaannarlu niui nukillaajusallutik anniarujussualertarpoq. Am-

bulancimit arlaleriarluni aaneqartarpoq tassanilu nakorsap ilisimannittoq oqaluttuuppaa I1 

ajoquteqanngitsoq. I1-p piumasani pinngikkaangamiuk nuna tukkartarpaa. Sukangasumik 

pineqanngikkuni sangutinneqartarpoq. Naameertikkaangami nuna tukkartarpaa.  

 

Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaanikuunngilaq I1-p oqaluttuunnikuugaani U-p taanna nerfall-

artilluni innartissimagaa. Nassuiaavoq I1 U-p naavisa qaaniittoq aamma U-p taanna nalikkaa-

visigut attorsimagaa. I1 aamma oqaluttuarnikuuvoq X5-p suut tamaasa ajortunngortik-

kaangagit ajortut I1-mut tutsinneqartartut. Susoqarsimaneranik annikitsualuit ilanngullugit 

oqaluttuarnikuunngilaq.  

Nalunaaruteqarnermut atatillugu X10 ataasiaannarlugu pisoq pillugu oqaluuppaa.  

 

Sisimiuni eqqartuussineq sioqqullugu I1 oqaluuppaa, kisianni suliaq eqqartunngilaat.  
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I2 ilassutitut nassuiaavoq, ilumoortoq angunni suliaq pillugu oqaluunnikuugini. Susoqarner-

soq pillugu oqaloqatigiipput. Eqqumiikkamimi. Angunni aperinikuunngilaa oqaatigi-

neqartutut iliorsimanersoq. Taanna taamaaliorsinnaanngivippoq. Taassumali ilisimannittoq 

aperinikuuaa taamaaliorsinnaasorineraani. Nammineq atornerlutsinneri ataatassaata piliarai. 

Angutaata qinnuigaa I1 allaffigeqqullugu, taamaattumillu taakku I1-mut nassiuppai. I1-p 

ilaquttani tununnikuuai aamma facebookimiit, msn-imiit, instagramimiit snapchatimiillu 

peernikuai. Allakkat atuaramigit eqqarsarpoq arlaannik pisoqarsimasinnaasoq. Aammali ima 

atuarneqarsinnaapput ataataata Kalaallit Nunaannut nuunneranut ataassuteqarsinnaasoq.  

 

Msn-ikkut allassimasaminik sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq, I1 oqaloqatigerusussimal-

lugu. Paasinngilaa sooq I1-p orninngikkaani, namminermi tamakku tamaasa aqqusaarnikuai. 

Angummi allagai I1-mut nassiutsinnagit atuarpai. I1 oqaloqatigerusukkamiuk msn-ikkut 

taamatut allappoq. Aatsaat maanna angunni attaveqarfigivissulernikuuaa. Angummi allakka-

mini utoqqatsernera tupigusuutigaa. Allakkat nassiukkamigut nalunaaruteqartoqarsimanera 

ilisimavaa. I1-p nalunaarutiginninnerminik tunuartitseqquneratut allakkat paasineqarsin-

naanngillat.  

 

I1 ikiaroornartutortarnerarlugu eqqartuussisoqarfimmi nassuiaatiminik sanilliussivigineqar-

luni nassuiaavoq, I1 sukkasuumik sanigortorujussuusimasoq. 20 kg katapallappai I1-lu ti-

migissariartarfimmukarajuttuunngilaq. I1 angumminit aningaasanik taarsigassarsisinnaajun-

naarmat taassuma angumminut attaveqarnera unippoq. I1 nukatsitarujussuuvoq. I1 angum-

minnik pissutissaqarani nalunaarutiginnissinnaasoraa, aningaasanik taarsigassarsiffigisinnaa-

junnaaramiuk. Animiniit nalunngilaa angummik I1 aningaasanik nassinnikuugaa.  

 

Illersuisumit aperineqarluni nassuiaavoq, I1 siornatigut najugaqatiginikuullugu. Taamanikkut 

imminnut qanitariittorujussuupput. Fynimi suligami ullormut arlaleriarlutik oqaloqatigiittar-

put. I1 atornerlutsinnerminik oqaluttuunnikuuaa. Annikitsualuit ilanngullugit sunik tamanik 

oqaluttuunnikuunngilaa, sorpassuimmi ukiut ingerlanerini puigorniarneqartarput. Paasiga-

miuk I1-p angutsik nalunaarutigisimagaa assut aliasulerpoq. I1 imminut eqqaasaqarsi-

manngimmat assut tupigusuppoq. I1 ilisimannittumut Lemvigimut nuuppoq, najugaqarfim-

mini tusaamanerlugaalersimagami. Tusaamanerlunneqaleraanni tusaamanerlunneqarunaar-

nissaq ajornakusoortarpoq. Taamaattumik atoqatigiinneq tamatumunnga atatillugu eqqartor-

paat.  

 

I1 ikiaroornartutortartoq takusinnaavaa. Qaqugukkullunniit arlaannit qinnuigineqar-

nikuunngilaq eqqartuussivimmi arlaannik nassuiaassasoq nassuiaassanngitsorluunniit. I1-p 

pineqarnerminik eqqartuussivimmi oqaluttuai ilisimannittup pineqarsimanerisa assigai. Oqa-

luttuat imminerminiit ilisarai. Uffarfimmi pisoq ilisimannittup angutissaata ilisimannittumik 
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atornerluinerata aallarniutigaa. Tamakkulu I1-p maanna tassaanerarpai unnerluutigineqartup 

imminerminut iliuuserisimasai.   

 

I1 (siusinn. X12) ilassutitut nassuiaavoq, unnerluutigineqartup innartikkaangamini at-

tuaasarsimagaani. Tamanna tunuatigut nuluisgullu ammut ingerlasumik tagiartuinertut aall-

artippoq. Ilaannikkut aamma utsuisa oqaasartaatigut ingerlaqqittarpoq.  

 

Naluaa sooq fjernsynertillutik U-p usuni takuteriasaarneraa. Qularinngilaa arfineq-pingasunik 

ukioqalernermi kingorna ukiup ataatsip ingerlanerani suut tamarmik pisut. Arfineq-

pingasunik ukioqalernerata aqaguani aallartippoq.  

 

Truusini aattaqartut anaanami paasimmagu oqaluttuarpoq sakkortuumik qaarlisaarsimalluni. 

Nalunngilaa U-p iliuusai ajortuusut. Kisianni susoqarsimaneranik oqaluttuarami anaanani sal-

loqittarpaa. Aamma susoqarsimaneranik oqaluttualermat U-p nipangersarpaa. U-p 

taamaaliornera nuanniigaa eqqaamavaalu uumitsaallugu.  

 

Ataasiarluni atoqatigiittoqarpoq tamannalu nalaasaarfimmi pivoq. Eqqaamanngilaa as-

sammik tissarsaanerit usummilluummiit milussinerit annerusumik minnerusumilluunniit ullut 

tamaasa pisarnersut. Arfineq-pingasunik ukioqalerluni inuuissiorneraniit angerlarsimaffim-

minniit nuunnissaata tungaanut taamatut pisoqartarpoq. Taamaallaat eqqaamavaa ataasiarluni 

anisoortoq tamannalu atoqatigiinnerminni pisoq. Sisimiuni Danmarkimilu pisoqartarpoq. 

Aatsaat nalunaarutiginninnerup kingorna allanut oqaluttuarpoq.  

 

Nammineerluni sinilersinnaakuttoorpoq. Ilumuunngilaq sinilissaguni tagiartualaarneqartari-

aqarsimasoq. Nammineq ineeqqamini sininniaraangat U ajorsisarpoq. Inuit nuanniilliortin-

nissaat isumalutsilernissaalluunniit nuannarinngilaa, taamaattumik taanna sineqatigisarpaa.  

 

Tuimigut ataasiakkaatigut tagiartoqqusarnikuuvoq. Tamatigut inimi taamaattoqartarpoq. Ma-

kisimmigut tagiartorteqqunikuunngilaq, taamaattoqarmallu U siniffimmi tamatuminnga aal-

larniivoq. Nuluisigut U-p tagiartorsinnaasarpaa ammaneralu qanillillugu. Tamanna nuanniil-

liutigisarpaa.  

 

U-p allagai imminornissaq pillugu allakkatut paasivai. Oqarnikuunngilaq aningaasanik tu-

nippani nalunaarutiginiarnagu. Aningaasat pillugit akerleriissuteqartoqarnikuunngilaq oqqat-

toqarnikuunaniluunniit. Akiliukkumanngikkaangani kamaannikuunngisaannarpaa.  

 

I3 atuarnermini angerlarsimaffianni najugaqarpoq. Eqqaamanngilaa I3 angerlarsimaffimmin-

niit nuummat nammineq qassinik ukioqarnerluni. Taanna ilisimannittumiit ukiunik aqqani-

linnik angajulliuvoq. Naggataatigut I4 oqaluttuuppaa, ilumioriinnarsinnaajunnaaramiuk.  
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Allakkaminik 13. december 2016-imi allassimasaminik sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq, 

taanna tissartoq tiittorlu tassaasoq X13. X13 illortaaraa. Qimakkusullugu allakkamini 

eqqaasaa tassaavoq U. Allakkat allareerlugit I4-mut takutippai. I4 isumaqarpoq unnerluussut 

sakkortoorujussuusoq isumaqarporlu I1-p nalunaarutigissagaa. Nammineq piumassutsiminik 

nalunaarutigaa.  

 

Imminut fake-risartutut taarusunngilaq. Maluginiaqqulluni napparsimasuusaartanngilaq. Pi-

umasani pinngikkaangamiuk aqutsiniartutut imminut taarusunngilaq. I4 oqaloqatigisarun-

naarnikuuaa. Eqqartuussisoqarfimmiit angerlaramik I4-p kamaatilerpaa. Ikinngutiminniit 

tusarpaa I4-p oqaluuserisaraani aamma tusarpaa I4 eqqartuussisoqarfimmi oqarsimasoq up-

perinagu. Tamanna ilisimannittup apeqqutigimmagu I4 kamalerpoq, tamatumalu kingorna 

oqaloqatigeeqqinngillat. Naluaa sooq I4-p kamaanneraani.  

 

Aningasaqarniarnerminik ajornartorsiuteqangaatsiarpoq. Nuannaarutigaa U-p aningaasanik 

atukkertarunnaarmani. Taamanikkut tamanna aqussinnaanngilaa, taamaattumillu aningaasat 

taarsigassarsiani atuinnartarpai. U-miit aningaasanik taarsigassarsisinnaajunnaarnerata kin-

guneranik akisussaaffimmik tigusinissaminut pinngitsaalineqarpoq. Maanna ilorraap tungaa-

nut ingerlavoq.  

 

Illortaami usua milunngisaannarnikuuaa.  

 

Peroriartornermini U-mut ajunngitsumik attaveqarpoq. Anniaraa inuup tatiginerpaasami 

taamatut pinikuummani. Taamatut pineqarnikuunera tarnikkut malitseqarpoq. Tamatuma 

kinguneranik kisimiissinnaanngilaq. Kisimiikkaangami nikallortartorujussuuvoq. Inuit im-

minerminik isumassuisut ungakkiuttartorujussuai.  

 

I4-llu attaveqarnerat 2016-imi decembari tikillugu ajunngilaq. Anaanatut-panittut attaveqar-

nertut taarusuppaa. Anaanaminiit pissarsiaminiit annerujussuarmik I4 pissarsiffigaa. Allakkat 

allakkamigit I4 naatsumik oqaluttuuppaa. Ullualuilli qaangiutut annikitsualuit ilanngullugit 

oqaluttuarpoq. I4-p sunnguit tamaasa ilisimavai. I4-mut ullumikkut attaveqarnini ajori-

nngeqaa. Taanna ullumikkut oqaloqatigerusunngilaa.  

 

Iviangimigut U-mit aamma attuaatinnikuuvoq. Qanorpiarli eqqaamanngilaa. Arfineq-

pingasunik ukioqalernerata kingorna suut tamarmik aallartipput. Angaava ulloq taannarpiaq 

toquvoq. Angaavata timaa aallugu anaanaa aqaguani aallarpoq. Anaanaa angaavata X11-p 

takanunnaqatigaa. Taamaattumik U piffissami tamatumani kisimeeqatigaa. Ilaqutaat allat Si-

simiuni najugallit unnukkut isersimasanngillat. Eqqaamanngilaa I3 tamatumunnga atatillugu 
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Sisimiunut tikinnersoq. Aanakkui illortaavilu tikeraarput, kisianni U-p illuani najugaqanngil-

lat. Anaanaminik aanaavani aataavanilu najugaqarput.  

 

Anaanaata truusiini aak paasisaa atoqatigiinnermeersuunngilaq. Ulloq taanna taamatut 

pisoqanngilaq. Tamanna pimmat anaanaa ikinngutini ilagalugu Kangerlussuarmiigunarpoq. 

Anaanani oqaluttuuppaa qaarlisaarfimmi annerujussuarsimalluni. Eqqaamanngilaa qanga 

truusini aattaqarnersut. Atoqatigiinnerup kingorna ulluni arlalinni aanaanngilaq. Aamma 

anaanaminik aanani aatanilu tamatuminnga oqaluttuussinnaanngilai.  

 

Assak atorlugu tissarsaanerit usummillu milussinerit ullut tamaasa pisarnersut eqqaamanngi-

laa. Eqqaamanngila qanoq akulikitsigisumik pisarnersut. Unnerluutigineqartoq susarnersoq 

takunngilaa, sikorngertuaannartarami. Nuanniigisarpaa. Nassuiarsinnaanngilaa tassaanersoq 

naammassinersoq qanoq nalunagu, unnerluutigineqartormi inertanngilaq. Eqqaamaannarpaa 

kingornatigut sinilertarluni.  

 

Danmarkimi sinittarfimmi sinittarput. Namminerisaminik ineeraqarpoq. Anaanaa nissumi 

napinerata kingorna inimi sinittarpoq. Kalaallit Nunaanni najugaqartillutik nissuni napivaa.  

 

Naluaa sooq uffaqatigiittassallutik. Arlalialoriarluni kumannikuuvoq. Kumaajaat atorpaat, 

kumaalli nungussinnaanngimmata nujai naatsunngorlugit killorneqarput. Eqqaamanngilaa 

kiap kumaajarneraani. Nuannaarutigaa ataatami aningaasanik tunissaarmani. Aningaasanik 

tuneqqugaangami ataatami naaggaarnera sungiusimanngilaa. Nukatsinneqarpoq.  

 

I2 Lemvigimi najugaqatigaa. Eqqaamanngilaa I2-p atornerlutsinneq pillugu annikitsualuit 

ilanngullugit oqaluttuunneraani. Eqqaamavaali taanna tusarnaarlugu. Tamanna arlaleri-

arunarlutik eqqartortarpaat. Lemvigimi I2-mi najugaqarnermini unnerluutigineqartoq atta-

veqarfigisarpaa, taakungalu unnerluutigineqartumit tikeraarneqartarpoq. Nammineq aperaa 

tikeraarusunneraani.  

 

Bistandsadvokatimit aperineqarluni nassuiaavoq, allat imminermisut misigisaqarnikuusut 

peqatigalugit katsorsartissimalluni. Nalunaarutiginninnermi kingorna katsorsartilerpoq. 

Aamma psykologernikuuvoq. Psykologertarunnaarnikuuvoq. Eqqartugassaq tamanna 

naammassinngilaa, taamaattumik suli ikiorneqarnissani pisariaqartippaa. Peeqqanilu 

Brønderslevimi najugaqarput. Social aamma sundhedassistentitut ilinniarpoq. Ilinniarnera 

ingerlalluarpoq. Ullumikkut nalinginnaasumik inuuneqarniarsarivoq. Kalaalit Nunaanni Dan-

markimilu ilaquttani attassuteqarfigisarpai.  

 

Inuttut atukkat 
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U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, peeqqanilu Sisimiuni najugaqarlutik. Suliffimminut 

atasumi ineqarpoq. […] […] […]tut sulisarpoq.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu  

U pinerluttulerinermi inatsisip § 79-ianik, § 80-iani, imm. 2-mik kiisalu § 84-ianik un-

ioqqutitsinermut Qeqqata Eqqartuussisoqarfiata eqqartuussutaani 22. november 2018-imeer-

sumi eqqartuunneqarpoq ukiuni pingasuni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. Suliaq 

uppernarsaasiilluni suliareqqitassanngortitsinertut nunatta eqqartuussisuuneqarfiani 

suliarineqarpoq.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq unnerluussisussaatitaasut eqqartuussaatitsinis-

samut pisariaqartumik uppernarsarsimanngikkaat U-p I1 pinngitsaalillugu atoqatigisimagaa, 

kannguttaalliorfigisimagaa imaluunniit allatut atoqatigisimagaa. Taamaalilluni Nunatta 

Eqqartuussisuuneqarfiata I1-p nassuiataa suliamiluunniit paasissutissat allat tunngavigalugit 

uppernarsarneqarsorinngilaa U-p I1 atornerlussimagaa.  

 

Eqqartuussisut pingaartippaat I1-p nassuiataata pingaarutilitsigut ataqatigiinnginnera 

nalornerpalunneralu aamma nassuiaateqarnermigut atornerlugaanerarnermi qanoq aku-

likitsigineri qanorlu periaaseqartoqarsimanera annikitsualutsigut nassuarsinnaanngilaa. 

Eqqartuussisut aamma I1-p atoqatigiinnivik pillugu nassuiaataa uppernanngitsuusoraat. 

Tamatumunnga atatillugu maluginiarneqarpoq I1 naapertorlugu atornerluinerit pisarsimasut 

taassuma arfineq-pingasunik ukioqalerneraniit 17-inik ukioqalernissaanut, taamaattumillu 

atornerlugaaffimmini ukiut kingulliit eqqaamanerusimasariaqaraluarai. Atornerluinerit pillu-

git annikitsualuit puigorniarsarisimagamigit sikorningasarsimagamilu erseqqinnerusumik 

oqaluttuarisinnaanagit taassuma nammineq paasissutissiinera allatut inerniliinermik kingune-

qarsinnaanngilaq.  

 

Eqqartuussisut aamma annertuumik pingaartippaat ilisimannittoq I2 nassuiaasoq I1-p atorner-

luinernik oqaluttuaa ilisimannittup nammineq angutissaminit atornerlutsissimanerisa assi-

gigai, aamma I1 tamakku pillugit arlaleriarlugu oqaluttuuttarsimagini.  

 

Maluginiarneqarpoq U-p I1-mut allagai eqqartuussisut isumaat malillugu nassuernermut ima-

luunniit nalunaarutiginninneq tunuarteqqullugu taassuminnga sunniiniarnermut assersuunne-

qarsinnaanngitsut, kisiannili nalunaarutiginnittoqarneranik nukillalaarnermut ersiutaasut. 

Taamaattumik Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata suliamik naliliinerani allakkat taasarialim-

mik pingaartinneqanngillat.  
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Qulaaniittut tunngavigalugit U-p pisuuneranut pisariaqartumik uppernarsaasiisoqanngimmat 

taanna tamanut pinngitsuutinneqassaaq. Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa taamaalilluni 

allanngortinneqarpoq.  

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

U pinngitsuutinneqarpoq.  

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

 

 

*** 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 4. oktober 2019 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 010/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1962 

(Advokat Marie Louise Frederiksen) 

 

Qeqqa Kredsret afsagde dom i 1. instans den 20. november 2018 (kredsrettens sagl.nr. Qeqqa-

703/2018).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet.  

 

T har påstået frifindelse, subsidiært anbringelse i anstalt i 1 år og 6 måneder.  

 

V1 har nedlagt en påstand om godtgørelse for tort på 150.000 kr. samt taget forbehold for 

yderligere erstatning.  

 

T har påstået frifindelse for kravet om godtgørelse, subsidiært at godtgørelsen for tort fast-

sættes til 70.000 kr.   

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 
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Forklaringer 

T og vidnerne V3, V4, V2 og V1 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første 

instans.  

 

T har supplerende forklaret, at det var nødvendigt, at de begge var i bad nøgne for at han 

kunne vaske V1s hår for at komme lusene til livs. Hun havde et sindssygt kraftigt hår, og hun 

havde lus 6-7 gange i løbet af et år. Efter at V1 i badet rørte ved hans kønsdele, stoppede han 

med at bade sammen med hende.  

 

V1 sov tit i dobbeltsengen ved siden af ham. X5 sov i stuen, fordi hun skulle op at ryge om 

natten. V1 havde sin egen seng, men hun brugte den ikke. V1 sov ved siden af ham indtil hun 

blev 17 år, og hun flyttede hjemmefra. Han sagde stop på et tidspunkt, idet V1 skulle sove 

selv. Det blev en vane, at V1 sov ved siden af ham.  

 

Foreholdt sin forklaring til kredsretten om, at han skulle give hende massage forklarede han, 

at han var iført underbukser og undertrøje. De var på vej i seng, og derfor var han delvist 

afklædt. Han mærkede, at hun havde mange fibroser henover lænden, hvorfor han masserede 

hende. Hun har kun rørt ved hans kønsdele en enkelt gang, og det var den gang de var i bad. 

Han syntes det var ubehageligt.  

 

Foreholdt sin afhøring til politiet, at V1 også havde rørt ved hans penis i sengen, forklarede 

han, at det skete mens V1 sov. Hun kom til at lægge sin hånd på hans penis. Da V1 vågnede 

næste morgen fortalte han hende om det, og så grinede de lidt af det.  

 

Han har talt med sin læge om sin impotens. Han gik med binyremarvskræft i 5 år, og han 

mistede lysten mere og mere. Hans læge beroligede ham og sagde, at han nok skulle få lysten 

igen. Oplysningerne fremgår ikke af hans lægejournal, idet det alene var en bemærkning fra 

lægens side.  

 

Foreholdt det af ham skrevne brev til V1 forklarede han, at han skrev brevet fordi han ville 

have, at V1 skulle vågne op. V1 var på stoffer på daværende tidspunkt, så han ville gøre alt 

for at hun skulle komme ud af det. Han havde på daværende tidspunkt en kæmpe gæld efter 

X5, som han betalte af på. Da han fik at vide, at V1 havde anmeldt ham skrev han brevet. Han 

var sikker på, at hun var på stoffer, og han ville ikke have, at hun skulle ende som sin mor. 

Han ville betale hende penge for at hun kunne komme ud af sin gæld.  

 

At han bad om tilgivelse hang sammen med, at han følte sig som en dårlig far. Han havde 

oprindeligt inviteret hende op til jul i Grønland, men da han ikke havde pengene til det, kunne 
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det ikke lade sig gøre alligevel. Dette var grunden til, at han skrev undskyld. Han følte virke-

lig, at han svigtede hende.  

 

Han ville gerne hjælpe hende ud af hendes gæld med det, han kunne. Han er dårlig til at 

formulere sig. Han husker ikke alt, hvad han skrev i brevet. Han sendte brevet til det sted, 

hvor både V2 og V1 arbejdede. Han forstår godt, hvis brevet kunne opfattes som et selv-

mordsbrev. Han fik et chok, og det hele stoppede for ham. Han forstår også godt, hvis brevet 

kunne forstås som om, at V1 ikke måtte anmelde ham. Han ved, at der ikke er noget hold i 

V1s anmeldelser.  

 

Han er overbevist om, at det er på grund af økonomi, at V1 har anmeldt ham. V4, som V1 

boede ved, er meget dominerende og V4 vil meget gerne styre det hele. Da han besøgte dem, 

oplevede han, at V4 var meget bestemt og de småskændtes hele tiden. V4 har nok læst hendes 

historie, og V4 har nok presset hende til at anmelde det. Han overførte de 3.000 kr. som han 

kunne skrabe sammen, men det var ikke nok. Derfor trak han sig.  

 

Han har ikke oplevet V1 i seksuelle sammenhænge tidligere, og han har ikke set hende fore-

tage noget seksuelt. Foreholdt, at han til politiet under sin afhøring skulle have forklaret, at 

V1 på et tidspunkt gav sin jævnaldrende fætter et blowjob, forklarede han, at han ikke selv så 

det. Det var noget han fik fortalt af X5. X14 er V1s fætter, og X5s bror X15 tog dem i at lege 

med hinanden på toilettet. Han syntes ikke det var sjovt, men han smilede lidt af situationen, 

da han fik det fortalt.  

 

I sit brev til V1 skrev han ”undskyld […]”. Det gjorde han fordi han var meget ked af det. 

Han følte, at han havde svigtet hende ved at rejse til Grønland, og han var bekymret for, at 

hun var på stoffer. V1 har selv fortalt ham, at hun tog stoffer. V1 skyldte penge alle steder, 

hvor hun har boet, og hun skylder også både V2 og V3 penge.  

 

V1s onkel X6 døde på hendes 8 års fødselsdag. X5 ringede til ham og råbte og skreg og 

fortalte ham, at X6 var død. Han skyndte sig at køre hjem. X5s forældre og søskende var til 

stede. Familien var til stede i flere dage og de var samlet i tiltaltes hus. X5s bror X11 og X5 

skulle sammen hente X6 i […] i […]. V1 var kun 8 år på det tidspunkt, så hun kunne ikke 

være alene hjemme. V3 kom hjem i de dage. Der gik vist 3 dage inden de fik papirerne fra 

[…] om, at X6 kunne hentes.  

 

De flyttede til Danmark i 2011. De boede først ved V2 i ca. 14 dage indtil de fik deres eget 

hus overdraget. Han boede i huset sammen med X5 og V1. X5 sov i stuen ligesom tidligere, 

og V1 sov oppe ved ham.  
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Han havde engang købt en pigecykel af mærket GT til V1. Den havde store hjul. V1 ramte 

stangen flere gange, da hun skulle lære at cykle på den, og det var derfor, at der var blod i 

hendes trusser. Det er den eneste gang, at han har hørt om, at der var blod i hendes trusser. 

Hun har vist ramt stangen flere gange.  

 

Når han i sit brev til hende skrev, at han bad om hjælp og at hun skulle bringe det offer, betød 

det, at hun skulle ringe til ham.  

 

V3 har supplerende forklaret, at han flyttede hjemmefra da han var 18-19 år gammel. Han 

boede sammen med V1 indtil hun var ca. 8 år gammel. V1 var omkring 2 år, da han flyttede 

til Grønland. Han skiftede mening omkring brevet, da han havde læst det nogle gange. Han 

har selv fået mange breve fra sin far, da han var lille, for hans far var soldat og var ude at 

rejse. Han har ikke set V1 i nogle seksuelle sammenhænge. Han har kun hørt rygter ude i 

byen omkring hende. V1 havde et øgenavn, og det var ”Horneskanken”.  

 

Han flyttede til Thule da han var 18-19 år. Han var kun på besøg en enkelt gang i Sisimiut, 

efter han var flyttet hjemmefra. Han havde en uges ferie. […] (V1) havde sit eget værelse på 

det tidspunkt. Både X5 og hans far var hjemme. I løbet af ugen skete der ikke noget særligt. 

Han husker ikke, hvor gammel V1 var på det tidspunkt, men hun gik stadig i folkeskolen. 

Han selv var omkring 23 år. Han flyttede til Danmark da han var 22-23 år og det var efter 

hans ophold på Thulebasen. Forud for hans flytning til Danmark opholdt han sig i Sisimiut. 

Han boede ikke sammen med V1 dengang. Han har også været i Nuuk på Jern og Metal skolen 

i en uge, og derfra tog han til Sisimiut til begravelse. Det var X6s begravelse. Han boede 

hjemme hos sin far i den uge. V1 var vist ikke hjemme i den uge. Det var kun ham og hans 

far. X5 og V1 var mest hos X5s forældre.  

 

Da han overhørte samtalen med hans far og V1 om, hvorfor hun ikke sov på sit eget værelse, 

sad han i stuen. Han var ikke klar over, at V1 sov i samme seng som sin far.  Det brev, som 

hans far skrev til V1, er dårligt formuleret.  

 

V4 har supplerende forklaret, at V1 opførte sig anspændt i de episoder, hvor T var på besøg. 

V1 er en god skuespiller, og hun gør hvad hun kan for at få tingene gennemført. V1 var meget 

glad for T, men da T flyttede til Grønland og lukkede pengekassen for hende, skete der noget 

med hende. Det hun så på V1s computer i 2015 var noget med, at hun var blevet forulempet. 

Hun så det kun halvt, idet hun var ved at gøre rent. Hun så ikke nogle navne. Årstallet husker 

hun ikke, men det var i november. Hun har ikke læst brevet helt. V1 forklarede hende, at det 

var T, som brevet handlede om. Hun spurgte hende flere gange, for hun troede ikke på hende. 

Så hun spurgte hende, om hun var sikker. V1 er fuld af løgn. Hun er ikke vred på V1, men 
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hun har ikke noget at tale med hende om. Vidnet var med på politigården, da V1 skulle an-

melde forholdet. Hun forklarede også på politigården, at hun ikke vidste, om hun troede på 

V1.   

 

Det kan godt passe, at det var i november 2016, at hun så brevet. Og de anmeldte de i januar 

2017. Hun husker, at der stod ”de” i brevet, og ikke ”ham”. V1 har boet hjemme hos hende i 

nogle år. V1 havde sit eget værelse hjemme hos vidnet. V1 har brug for opmærksomhed og 

er meget tryghedssøgende. Hun ville også gerne have tryghed af vidnet, men det fik hun ikke. 

Når de har talt om brevet, og om ting i hendes opvækst, har V1 ikke fortalt noget i detaljer. 

Hun kunne til tider være ked af det og mut, og så pludselig kunne hun være glad igen. Hun 

har ikke fortalt noget i detaljer. Da sagen var til behandling i Sisimiut talte vidnet ikke med 

V2 undervejs. Hun har ikke på noget tidspunkt sagt til V2, hvad hun skulle sige i retten.  

 

Foreholdt sin forklaring i kredsretten om, at hendes forhold til V1 var som et mor-datter for-

hold forklarede hun, at det er noget tid siden, at det var på den måde. Det aftog, da V1 be-

gyndte at ”fake” diverse ting. V1 blev indlagt på sygehuset på et tidspunkt, og lægerne sagde, 

at hun ikke fejlede noget. På et tidspunkt boede de et sted, der hedder Klitgaard. V1 kunne gå 

igennem stuen og pludselig smuttede benene væk under hende og hun fik voldsomme smerter. 

Hun blev hentet i ambulance flere gange og der fortalte en læge vidnet, at V1 ikke fejlede 

noget. Hvis V1 ikke får sin vilje, så stamper hun i jorden. Hvis ikke hun bliver holdt i stram 

snor, bliver hun kørt af sporet. Hun stamper i jorden, hvis hun får et nej.  

 

Hun har ikke forklaret i kredsretten, at V1 skulle have fortalt hende, at T skulle have lagt 

hende på ryggen. Hun forklarede, at V1 lå på maven af T, og at han dér havde rørt hende i 

skridtet. V1 har også fortalt noget med, at når X5 fucker det hele op, så går det ud over V1. 

Hun har dog ikke berettet i detaljer, hvad der skulle være foregået.  

Den eneste gang hun har talt med X10 om episoden, var i forbindelse med anmeldelsen.  

 

Hun talte med V1 inden retssagen i Sisimiut, men de talte ikke om sagen.  

 

V2 har supplerende forklaret, at det er korrekt, at hun har talt med sin far om sagen. De har 

talt om, hvad det er, der foregår. Det er jo en underlig ting. Hun har ikke spurgt sin far, om 

han har gjort som påstået. Det kunne han aldrig gøre. Han har dog spurgt hende, om hun 

troede, at han kunne gøre det. De overgreb hun selv har været udsat for, blev begået af hendes 

stedfar. Hendes far bad hende sende V1 sit brev, og hun sendte det derfor til V1. V1 havde 

valgt hele familien fra, og hun havde slettet dem fra facebook, msn, instagram og snapchat. 

Da hun læste brevet tænkte hun, at der godt kunne være sket noget. Men man kan også læse 

det sådan, at det kan hænge sammen med, at hendes far flyttede til Grønland.  
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Foreholdt sine beskeder på msn forklarede hun, at hun bare gerne ville have V1 i tale. Hun 

forstod ikke, hvorfor V1 ikke kom til hende, for hun har jo selv har været det hele igennem. 

Hun læste hendes fars brev igennem inden hun sendte det til V1. Når hun skrev som hun 

gjorde på msn, var det fordi hun gerne ville have V1 i tale. Det er først nu, at hun har fået et 

egentligt forhold til sin far. Hun undrede sig da over, at hendes far i brevet sagde undskyld. 

Hun var bekendt med anmeldelsen, da hun videresendte brevet. Brevet kunne ikke forstås 

som om det skulle få V1 til at trække sin anmeldelse tilbage.  

 

Foreholdt, at hun i kredsretten har forklaret, at V1 tog stoffer, forklarede hun, at V1 tabte sig 

meget lige pludseligt. Hun tabte 20 kg meget hurtigt, og V1 er ikke typen der går i motions-

center. V1s forhold til deres far stoppede, da V1 ikke længere kunne låne penge af ham. V1 

er meget forkælet. Hun tror godt, at V1 kunne finde på at anmelde deres far uden grund, fordi 

hun ikke kunne låne penge af ham. Hun ved fra sin storebror, at deres far har sendt penge til 

V1.  

 

Adspurgt af forsvareren forklarede hun, at hun har boet sammen med V1 tidligere. De havde 

et meget tæt forhold dengang. Da hun arbejdede på Fyn talte de sammen flere gange dagligt. 

Hun har fortalt V1 om de overgreb, hun selv har været igennem. Det er ikke alt i detaljer hun 

har fortalt hende, fordi mange ting fortrænges igennem årene. Da hun fik at vide, at V1 havde 

annmeldt deres far, blev hun meget ked af det. Hun var meget forundret over, at V1 ikke 

havde nævnt noget over for hende. V1 flyttede op til hende i Lemvig, fordi hun havde fået et 

dårligt ry der, hvor hun boede. Det er svært at komme af med et dårligt ry, når først man har 

fået det. De talte derfor om sex i den forbindelse.  

 

Hun kunne se på V1, at hun tog stoffer. Hun er ikke på noget tidspunkt af nogen blevet bedt 

om at forklare noget eller ikke forklare noget i retten. De historier som V1 i retten har fortalt, 

at hun har været udsat for, er de samme ting, som dem vidnet har været udsat for. Hun kan 

genkende historierne fra sig selv. Episoden i badet var den måde, hvorpå vidnets stedfars 

misbrug af vidnet startede. Og det er de ting, som V1 nu siger, at tiltalte har gjort ved hende.   

 

V1 (tidl. […]) har supplerende forklaret, at tiltalte befølte hende når han puttede hende. Det 

startede med nusning af ryggen og fortsatte ned af balderne. Nogle gange fortsatte det også 

på klitoris.  

 

Hun ved ikke, hvorfor T pludselig fandt på at hun skulle se hans penis, da de så tv. Hun er 

sikker på, at det hele foregik i løbet af det første år efter, at hun var fyldt 8 år. Det begyndte 

dagen efter hendes 8 års fødselsdag.  
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Da hendes mor opdagede, at der var blod i hendes trusser fortalte hun, at hun havde vippet 

vildt på en vippe. Hun vidste godt, at det var forkert, det T havde gjort. Men hun løj over for 

sin mor, da hun skulle fortælle, hvad der var skete. T tyssede også på hende, da hun skulle 

fortælle det, der skete. Hun syntes, det var træls, at T gjorde det og hun huskede, at hun blev 

irriteret på ham.  

 

Der har været et enkelt samleje, og det foregik i sofaen. Hun husker ikke om der mere eller 

mindre dagligt har været handjobs og blowjobs. Det hele stod på fra hendes 8 års fødselsdag 

og til hun flyttede hjemmefra. Hun husker kun, at han har fået udløsning en enkelt gang, og 

det var da de havde samleje. Det foregik både i Sisimiut og i Danmark. Først efter anmeldel-

sen har hun fortalt om det til andre.  

 

Hun kan sagtens selv falde i søvn. Det er ikke rigtigt, at hun skulle nusses for at hun kunne 

falde i søvn. T blev negativ, når hun skulle sove på sit eget værelse. Han blev mut og irriteret, 

når hun skulle sove selv. Hun kan ikke lide at gøre folk kede af det eller sure, så hun valgte 

at sove inde hos ham.  

 

Hun har enkelte gange bedt ham om at massere hende på skulderen. Det er altid foregået i 

stuen. Hun har ikke bedt om massage af lænden, og da det skete, var det på Ts initiativ i 

sengen. T kunne godt finde på at massere hendes balder og komme tæt på flækken. Det var 

ubehageligt for hende.  

 

Hun opfattede Ts brev som et selvmordsbrev. Hun har ikke givet udtryk for, at hun ville lade 

være med at anmelde ham, hvis hun fik nogle penge af ham. Der har ikke været kontroverser 

eller skænderier omkring penge. Hun har aldrig været vred på ham, hvis han har nægtet at 

betale noget for hende.  

 

V3 boede hjemme hos dem, mens han gik i skole. Hun husker ikke, hvor gammel hun var, da 

V3 flyttede hjemmefra. Han er 11 år ældre end hende. Hun endte med at fortælle det til V4, 

da hun ikke kunne holde det inde mere.  

 

Foreholdt det brev hun har skrevet den 13. december 2016 forklarede hun, at ham, der var 

stiv og liderlig, var X13. X13 er hendes fætter. Ham hun nævner i brevet, som hun gerne vil 

væk fra, er T. Da hun skrev brevet viste hun det til V4. V4 syntes det var en voldsom anklage, 

og hun syntes, at V1 skulle anmelde det. Hun anmeldte det af egen fri vilje.  

 

Hun vil ikke betegne sig selv som en, der faker ting og finder på ting. Hun spiller ikke syg for 

at få opmærksomhed. Hun vil ikke betegne sig selv som manipulerende, hvis hun ikke får sin 

vilje. Hun taler ikke med V4 længere. V4 blev sur på hende efter de kom hjem fra Kredsretten. 
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Hun hørte fra fælles venner, at V4 går og taler om hende, og hun hørte, at V4 i kredsretten 

sagde, at hun ikke troede på hende. V4 blev sur over, at vidnet spurgte ind til det, og de har 

ikke talt sammen efterfølgende. Hun ved ikke, hvorfor V4 skulle være sur på hende.  

 

Hun har haft en del problemer med sin økonomi. Hun var glad for, at T sagde stop for at låne 

hende penge. Hun havde ikke styr på det dengang, så hun brugte bare de penge hun lånte. At 

hun ikke længere kunne låne penge af T har betydet, at hun har været tvunget til at tage ansvar. 

Det går den rigtige vej nu.  

 

Hun har aldrig givet sin fætter et blowjob.  

 

Hendes relation til T har været god igennem hendes opvækst. Det gør ondt på hende, at det er 

den person hun stoler allermest på, som har udsat hende for det, som han har gjort. Det har 

haft konsekvenser for hendes psyke, at hun har været udsat for det hun har. Det har betydet, 

at hun ikke har kunnet være alene. Hun blev meget nedtrykt, når hun var alene. Hun knytter 

sig meget til folk, der viser omsorg for hende.  

 

Hendes og V4s forhold var godt frem til december 2016. Hun vil betegne det som et mor-

datter forhold. Hun fik meget mere af V4 end hun gjorde af sin egen mor. Da hun skrev brevet 

fortalte hun kort om det til V4. Men efter nogle dage fortalte hun mere detaljeret. V4 kender 

til alle detaljer. Hun har det fint med det forhold, hun har til V4 i dag. Hun har ikke lyst til at 

tale med hende i dag.  

 

T har også befølt hende på brysterne. Hun husker dog ikke hvordan i detaljer. Det hele star-

tede, da hun var fyldt 8 år. Hendes onkel døde samme dag. Hendes mor tog ned for at hente 

onklens lig dagen efter. Hendes onkel X11 tog med moren derned. Derfor var hun alene med 

T i den periode. Den øvrige familie, der boede i Sisimiut var der ikke om aftenen. Hun husker 

ikke, om V3 kom til Sisimiut i den forbindelse. Hendes bedsteforældre og hendes fætre kom 

på besøg, men de boede ikke i Ts hus. De boede hos hendes mormor og morfar.  

 

Den episode, hvor hendes mor opdagede mor blod i hendes trusser, var ikke efter samlejet. 

Det var i hvert fald ikke på dagen, hvor det skete. Hendes mor var vist i Kangerlussuaq med 

en veninde, da det skete. Hun havde forklaret til sin mor, at hun havde slået sig voldsomt på 

en vippe. Hun husker ikke, hvornår der var blod i hendes trusser. Hun blødte ikke i flere dage 

efter samlejet. Hun kunne ikke fortælle det til sin mormor og morfar heller.  

 

Hun husker ikke, om det foregik dagligt med handjobs og blowjobs. Hun husker ikke, hvor 

ofte det foregik. Hun har ikke set, hvad tiltalte har gjort, idet hun altid lukkede sine øjne. Det 
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var ubehageligt for hende. Hun kan ikke forklare, hvordan hun vidste, at det var slut, for 

tiltalte fik ikke udløsning. Hun husker bare, at hun lagde sig til at sove bagefter.  

 

I Danmark sov de i soveværelset. Hun havde sit eget værelse. Hendes mor sov i stuen efter, 

at hun havde brækket sit ben. Hun brækkede benet, mens de boede i Grønland.  

 

Hun ved ikke, hvorfor de skulle i bad sammen. Hun har haft lus et par gange. De brugte 

lusekur, men da de ikke kunne komme af med lusene blev hun klippet korthåret. Hun husker 

ikke, hvem der gav hende lusekuren. Hun var glad for, at hendes far stoppede med at give 

hende penge. Hun var ikke vant til, at hendes far sagde nej til hende, når hun spurgte om 

penge. Hun blev forkælet.  

 

Hun boede sammen med V2 i Lemvig. Hun husker ikke, om V2 i detaljer fortalte hende om 

overgrebet. Hun husker dog, at hun lyttede til hende. De talte vist om det flere gange. Hun 

havde kontakt til tiltalte, mens hun boede hos V2 i Lemvig, og han besøgte hende der. Det 

var hende, der spurgte om han ville besøge hende.  

 

Adspurgt af bistandsadvokaten forklarede hun, at hun har gået i gruppeterapi med andre, der 

har oplevet det samme som hende. Det var efter hun havde anmeldt det, at hun kom i terapi. 

Hun har også gået til psykolog. Hun går ikke længere til psykolog. Det er ikke et tema, hun 

er færdig med, så hun har stadig brug for hjælp. Hun bor sammen med sin kæreste i Brønders-

slev. Hun er under uddannelse som social og sundhedsassistent. Det går fint med uddannelsen. 

Hun prøver at have et helt almindeligt liv i dag. Hun har kontakt med sin familie både i Grøn-

land og i Danmark.  

 

Personlige forhold 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han bor i Sisimiut med sin kæreste. Han bor i 

en personalebolig. Han er ansat som […] i […].  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

T blev ved Qeqqa Kredsrets dom af 22. november 2018 idømt tre års anbringelse i anstalt for 

overtrædelse af kriminallovens § 79, § 80, stk. 2 samt § 84. Sagen har for landsretten været 

behandlet som en bevisanke.  

 

Landsretten finder, at anklagemyndigheden ikke har ført det til domfældelse nødvendige be-

vis for, at T skulle have udsat V1 for fuldbyrdet voldtægt, blufærdighedskrænkelser eller an-

den kønslig omgang. Landsretten finder det således ikke på baggrund af V1s forklaring eller 

oplysningerne i sagen i øvrigt bevist, at T skulle have krænket V1 som påstået af anklage-

myndigheden.  
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Retten har herved blandt andet lagt vægt på, at V1s forklaring på afgørende punkter fremstod 

usammenhængende og usikker, og at hun ikke ved sin forklaring har formået detaljeret, at 

redegøre nærmere for hyppigheden af og fremgangsmåden for de påståede overgreb. Retten 

finder i øvrigt ikke V1s forklaring om det egentlige samleje troværdig. Det bemærkes i den 

forbindelse, at overgrebene ifølge V1 skulle have fundet sted i perioden fra hun fyldte 8 år og 

indtil hun blev 17 år, hvorfor i hvert fald de sidste års overgreb i et vist omfang burde have 

fremstået tydeligere i hendes erindring. Det forhold, at hun efter sine egne oplysninger har 

fortrængt detaljer omkring overgrebene, og at hun havde lukkede øjne, hvorfor hun ikke kan 

beskrive dem nærmere, kan ikke føre til et andet resultat.  

 

Retten har endvidere tillagt det betydelig vægt, at vidnet V2 har forklaret, at V1s beskrivelse 

af overgrebene er identiske med dem, som vidnet selv var udsat for af sin stedfar, og som hun 

flere gange har fortalt V1 om.  

 

Det bemærkes, at Ts brev til V1 efter rettens opfattelse ikke kan sidestilles med en tilståelse 

eller et forsøg på at påvirke hende til at trække sin anmeldelse tilbage, men snarere som et 

udtryk for hans afmagt oven på den foretagne anmeldelse. Brevet er ved landsrettens vurde-

ring af sagen derfor ikke tillagt nogen nævneværdig værdi.  

 

Da der på baggrund af ovenstående ikke er ført det nødvendige bevis for Ts skyld, vil han i 

det hele være et frifinde. Kredsrettens dom ændres således.  

 

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

T frifindes.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

Mette Munck Grønbæk 

 


