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EQQARTUUSSISOQARFIK QAASUITSUMI 

EQQARTUUSSUTIP 

ALLASSIMAFFIATA ASSILINEQARNERA 

 

UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

QAASUITSUP KREDSRET 

 

Ulloq 24. november 2016 Eqqartuussisoqarfik Qaasuitsumit suliami 

sul.nr. QAA-QAA-KS-0024-2016   Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3961 Uummannaq 

 

Unnerluussisussaatitaasut journaliata nr. 5518-97361-00057-14. 

 

oqaatigineqarpoq imaattoq 

 

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

 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Unnerluussut 

Unnerluussissut 4. marts 2016-imik ulluligaavoq eqqartuussivimmilu tiguneqarsimalluni ulloq 

4. marts 2016. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq 

1. 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 84 – kannguttaalliorfiginninneq 

2014-imi januarip aallaqqaataata aammalu martsip 27-ata akornanni Qaanaami 

angerlarsimaffimmini […]-imi, amerlasooriarluni I1, inuusoq […], iluatigut atisaata iluatigut 

nalikkaavatigut attuualaataramiuk.  

2. 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 84 – kannguttaalliorfiginninneq 

15. marts 2014 Qaanaami angerlarsimaffimmini […]-imi, I2, inuusoq […], uppataatigut 

nuluatigullu attuualaaramiuk.  

2. 
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Pinerluttulerinermik inatsimmi § 113, imm. 1 – aserorterineq 

22. april 2014 nal. 22:00-ip missaani Qaanaami […]-imi igalaat iluleriit arfineq-pingasut 

aserorteramigit.  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq: 

- Qaammatini tallimani inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  

- Mitalliineq pillugu kr. 10.000,-inik I1-mut taarsiissuteqassasoq.  

- Taarsiissooq 19.718,50 koruuninik […]-mut. 

 

U pisimasoq 1-imi pisuunnginnerarpoq.  

U pisimasoq 2-imi pisuunnginnerarpoq.  

U pisimasoq 3-imi pisuulluni nassuerpoq.  

 

Illersuisoq […] piumasaqaateqarpoq pisoq 2014-meersuummat qaamatini tallimani 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq kinguartitamik ukiumi 

ataatsimi misiligaaffilerlungu. 

 

Uppernarsaasiineq 

 

Nassuiaatit 

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

 

Unnerluutigineqartup, U, nassuiaataa eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 24. 

november 2016-imeersumi issuarneqarpoq. 

 

Ilisimannittut, I1, I2, I3 aamma I4, nassuiaataat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi ulloq 24. 

november 2016-imeersumi issuarneqarput. 

 

Pappiaqqatigut uppernarsaatit 

Saqqummiunneqartunit ersersinneqarpoq: 

- Pisimasoq 1, ilanngussaq 6, politiinut uppernarsaasiissut: 

 

07-04-2014 Kinguaassiuutitigut innarliineq nakorsaq PMAL 

07-04-2014 

Politiiniit innersuussutigineqarpoq, pappiaqqanik ilanngussisoqarsimanngilaq. 

Anaanaasoq oqaluttuarpoq ataatassap nakorsiaq nalikkaavisigut inussaminik attuuasimagaa. 

Tamanna pisimavoq u. 27-3. Anaanaasup tamanna aatsaat sap. akunnera kingulleq 
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ilisimasaqarfigilersimavaa, nakorsiap anaanani pissutsit pillugit oqaluttuummagu. Nakorsiaq 

misissuinermi suleqataalluarpoq aamma ukiuinut naleqqiullugu maluginiarnartoqanngilaq. 

Utsui utsuisalu paavi misissorneqarput. Utsuisa eqqaasalu ajoqusersimanerannut 

takussutissaqanngilaq. Utsuit ameraasaat ammalortoq takuneqarsinnaavoq takussaasumik 

ajoquserneqarsimanngitsoq, aamma atortoqarani utsuisa sinneri misissorneqarput aamma 

ajoqutinik takussaasoqarani. Itiata nalaa: ajoqusernernik takussaasoqanngilaq, itia 

kimillanneqanngilaq, atortulerluni misissuisoqanngilaq. 

 

Assaannarmik allatat: Politiinut, Qaanaaq 

Matumuuna isumaqatigiissutigineqartut nassiunneqarpoq journalimut allattugaq um. I1-mut cpr 

[…] tunngasoq. 

Qulaaniittunit ersersinneqartutut timaatigut ajoqusernernik takusaqarsinnaasimanngilanga. 

Ameraasalli ullualunni mamittarput misissuinerlu una aallaavigalugu taamatut 

ajoquserneqarsimannaanera tunuartinneqarsinnaanngilaq. 

Inussiarnersumik 

[…] 

Vikarierende distrikslæge 

Atsiortoq. 

 

Pisimasoq 3, ilanngussaq 14, assit sisamat uppernarsaatitut saqqummiunneqartut misissorneqarput. 

 

Pisimasoq 3, ilanngussaq 15, taarsiissutissanut piumasaqqat […]-niit: 

Igalaanik 8-nik matooriartortitsineq 22-04-14: 

Ilinniarsimasoq akunnermut                           4,00 310,00  1.240,00 

16x1220x2440 mm krydsfiner matoorut     2,00 360,00        720,00 

35mm qinnerit                 80,00          0,25      20,00 

Igalaanik timmisartukkut nassiussineq   1,00 11.302,50              11.302,50 

8 stk igalaat termo 464x 4-16-4    8,00      672,00  4.576,00 

Aallerneq igalaalersuinerlu akunnermut    6,00  310,00  1.860,00 

Katillugit                   19.718,50 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuunngilaq suliamut matumunnga pingaarutilimmik. 

 

Inummik misissuisimanermit ersersinneqarpoq, qupperneq 6, allerpaaq, qupperneq 7 aamma 8, 

eqikkaaneq inerniliinerlu.  

Pineqartoq tassaavoq angut 37-nik ukiulik. Pasisaq katisimavoq qitornaqaranilu. Pasisap nulia 

pingausnik qitornaqarpoq, taakku allallu marluk ilaqutariinni allani najugaqarlutik. 
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Pasisap arnaa X4 nunaqarfimmi Siorapalummi Qaanaap eqqaaniittumi najugaqarpoq. Pasisaq 

meeratuaavoq.  

Pasisaq aanakkumini Qeqertani Qaanaap eqqaaniittumi peroriartorpoq. Pasisap angajoqqaavi 

avipput pasisaq inunngorsimatsiaannartoq. Anaasup meeraq (pasisaq) perorsarusussimavaa. 

Pasisaq aanakkumini ajunngitsumik toqqisimanartumillu peroriartornikuuvoq. 

Pasisap aataa qaammammut minnerpaamik ataasiarluni imertarsimavoq, kisianni pasisap 

atugarissaarneranut ajoqutaanngitsumik. Aataata imigassartortilluni 

oqaluttuartartorujussuusimavoq.  

Unnerluutigineqartoq meeraalluni marloriarluni kinguaassiutitigut atornerlungaasimavoq, 

atoqatigiinnemillu kinguneqarluni. Ukiuni 34-36 akornanni eqqartortarsimanngilaa, 

taamaammat tarnikkut nanertungaanini annertooq iluaallaatigisimallugu. Unnerluutigineqartup 

nalunngilaa kiap taamaaliorsimangaani. Politinut nalunaarutiginikuusimavaa, ukiunili 

amerlasuuni qaangiuteqaarermat nutaanngitsutut suliassaq nalilerneqarsimalluni, 

nukappiaqqallu taamanikkut ukiukitsuummata, apeqquserneqarsimalluni. Imminut 

tatiginiarneranut nakkarsaataasimapput, piffeqartarsimalluni nakkarujussuarluni, inoqatiminilli 

kaammattorneqartarnini nuanniilliuutini qaangersinnaasarlugit. Unnerluutigineqartoq inunnik 

isumaginnittoqarfimmi ilisimaneqanngilaq, unnerluutigineqartoq siunissami 

pilersaaruteqarpoq, illoqarfimmut allamut nuussallutik.  

Unnerluutigineqartoq tarnikkut nakkagasarsimavoq, (nangertisimavoq) qujamasupporli 

imigassamik ikiaroornartumillu atuinani qimaaffigisimanagit.  

Imigassaq 17-nik ukioqarluni misileqqaarpaa, maannakkullu atuisuunani. Kingullermi imerami 

tallimat arfinillit imersimavai.  

Siornatigut assigiinngitsunik imersinnaasarpoq, imersimangaangamilu silaarussinnaasarluni, 

kingusinnerusukkulli aqussinnaanngorsimalluni. Aalakuuleraanami annertuumik 

innapallattarluni. Kinguaassiutitigut kanngutsaattuliorfigineqarsimanini nammineq 

qaangerniarsimavaa. Imigassamut katsorsarneqarnikuunngilaq, psykologi-mik soqutigivaa 

oqaloqatiginnittarnissani pisariaqartippaa, meeraanermini innarlerneqarsimanini 

suliarerusullugit.  

Unnerluutigineqartoq ikiaroornartumik misiliinikuuvoq taannali 2011-mili pisimavoq. 

Maannakkullu atuisuunani.  

Katsorsartinnissaalu taamaattumik pisariaqarani.  

Unnerluutigineqartoq 11 klasse ingerlannikuuaa, maanaannarli aninikuusimalluni, kiisalu 

ilinniagaqanngilaq ingerlariaqqiffiusumik.  

Aalisarneq piniarnerlu inuuniutigisimavaa, maannakkumulli suli aallukkusullugu. 

Nammineerluni umiatsiaqarpoq. Umiaqarlunilu. 175.000 kr. Unnerluutigineqartoq 

akiitsoqarpoq selvstyremut.  

Nulialu aalajangerismasumik akissarsimasarpoq, akiliisarporlu inigisaminnut 4.900 kr. kallerup 

inneranullu 900 kr. Kiisalu bankimit taarsigassarsiaasa sinner kr. 5.000-iupput (ataatsimut 
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akiitsut).  

Pasisaq Nammainersorlutik Oqartussanut kr. 175.000-inik akiitsoqarpoq, pasisap ESU 

aqqutigalugu umiatsiaaqqamut taarsigassarsiarisimasaanik. 

Pasisaq ikiorsiissutinik pisanngilaq. 

Pasisaq inuiaqatigiinni sulisitaanissaminut piukkunnarpoq. 

 

U inuttut atukkani pillugit ilisimatitsivoq, Uummannanut juni 2016 nuussimapput, maannakkut 

aalisartuuvoq, nulia paarlattaasarpoq sullivinni. Ilassutigissuaalu sanaluttarami ilaanni.  

Nulia Uummannamut angerlarusummat pissutaasimavoq, 2010-mi nulianilu 

aappariilersimasimapput 2014-milu katillutik. 30. december 2014.  

Nammineq nulianilu meeraqanngillat, nuliata meerai maannakkut najunngilaat. Maannakkut 

ataataminniipput. Najuleqqaaramik nuliata meerai najugaqatigisimavai.  

Taamanikkut inooqatigiinnerminni meerassani meeqqatut isigisimavai, meeqqallu 

tunniusimasorujuusimallutik, ataataminnillu taajulersimallugu. Taamannak taajulerneqarami 

perorsaanermi tungaatigut ikioqatigiillualersimapput.  

Maannakkut uummannamiinnertik ajorinngilaa, nuliatali meerai angajulleq 2011-mi 

ataataminukarsimavoq Qaanaamiilaariarluni, nuannarigunannginnamiuk Qaanaamiinneq 

ataataminut nuussimavoq. Tassa nuliami meeraani angajulleq qaarsunut nuussimavoq. 

Nooreernerata kingorna nukarliit marluk najorpaat.  

Ilaqutariinnerat ajunngittutut isigivaa. I1-mulli pasineqalerami, meeqqat allamut 

inissinneqarsimapput tassanngaannartumik 2014-mi, suli maannamut tigusimanngilaat 

tusatsiaannartarpaat.  

Meeqqalli angajoqqaarsialerneqarsimapput, ukiormannamiilli augusti qaammamiit 

ataataminnut inissinneqarsimallutik.  

Nulianilu maannakkut najorput, meerartaqaratik. Ulluinnarni imigassamik atuisuunngillat. 

Kinguaassiutitigut innarlerneqarsimavoq, ukiut 31-t matuma siorna anaanami illortaavata 

atornerlussimavaa marloriarluni namminerminiit ukiuni sisamani angajulliup. 

Peroriartornermini matoqqasutut inissisimatinneqalerluni. Aappaqalereernermi kingorna ukioq 

2013-14 aatsaat oqaluttuussimavaa aappani, ukioq manna politeeqarfimmi 

kalerriutigisimangaluarpaa unnerluutigisinnaanerlugu.  

Ilumini suli piinngimmat, ukiulli ikattut qaangiutereersimammata 

qanoriliorneqarsinnaanngitsoq ilisimatinneqarsimavoq. Kingunerisimavaalu psykolog 

periarfissaasoq oqaloqatiginnittarnissani inuunera ilorraap tungaanut saanniassammat. 

Qasigiannguaniikkallaramik ukioq 2015 november, januar kiisalu februari 

bestiiliisarsimangaluarpoq ornigulluni saaffiginnittarnikuusimavoq, 

aggersarneqanngissaannarsimavoq. Ataasiarlunili 20 min. missaa oqaloqatigisimavaat, 

siunnersorneqaranili.  
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Illuatungeriit isumaat  

Unnerluussisup piumasaqaatiminut tapersiutigalugu oqaatigaa: 

- Qaammatini tallimani inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  

- Mitalliineq pillugu kr. 10.000,-inik I1-mut taarsiissuteqassasoq.  

- […]-mut taarsiissooq kr. 19.817,50 koruuninik, igalaat taarsernerini. 

 

Illersuisup piumasaqaatiminut tapersiutigalugu oqaatigaa: 

Pisoq 2014-meersuummat aammalu unnerluussut aatsaat 2016-mi ulloq 4. marts 

sananeqarsimammat kinguartitamik pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq ukiumik atatsimik misiligaaffilerlungu. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq  

Pisoq 2014-meersuuvoq. 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik naliliineq 

U immikkoortoq 1-mi nassuinngilaq. Nassuiaavoq Qaanaami panissannguani sivisuumik 

uffarsimanngimmat uffaqqusimallungu. Quisarfia kaavaa assamminik tipeqarnersoq 

naaniarlungu. Ataasiaannarluni taamaalivaa.  

Uffartarnikuuvaa quiffia anarfia attorlungit tipeqarnersut naaniarlungit. 

Tamanna taamaattussaannartut isigivaa. Taamani I1 isikkaneq marlunnik ukioqarpoq. 

Unnerluutigineqartoq nassuerpoq taamani Qaanaami quiffia attorsimallungu. 

Meqqat uffaraangamikkit nulianilu ikioqatigiittarput. 

I1 eqqartuussivimmi nassuaarusussimanngilaq.  

Unnerluussisussaatitaasut I1 nassuiaarusunngimmat politiinut nassuiaatigisimasaa 

saqqummiuppaat.  

I1 Qaanaami politiinut nassuiaasimavoq U-p, taamani anaanaata angutaataata arlaleriarluni 

utsuummigut atuualaartarsimagaani, assaminillu takutissimallungu qanoq. U ilaannikkut 

putumalluni taamaaliortarsimavoq. 

U-p kisimiikkaangamik attuuasarsimavaa.  

Eqqartuussisut maluginiarpaat suliaq aallartissimasoq I1 angerlarumajunnaarmat U amaarmat. 

Eqqartuussisut U-p nassuernera aammalu ilisimannittup pinerlineqartup I1-ip politiinut 

nassuiaata toqqammavigivaat. 

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigineqatup pinerluttulerinermi inatsit § 84 - 

kannguttaattuliorneq – ataasiarlungu unioqqutissimagaa, I1 utsuuisigut attoramiuk assanilu 

naamatillungit.  

Eqqartuussisut naliginnaasutut isiginngilaat meeqqamik 12-nik ukiulimmik uffaaneq, meeraq 
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kingusissuunngippat. 

Immikkortoq 2-mi unnerluutigineqartoq nassuinngilaq. Ilisimannittoq pinerlineqartoq I2 

nassuiaavoq qimussersimallutik tikikkamik isingaalerluni isikkani issiavimmut qaqillungit 

uunnassersimallungit. 

Isikkani uunnasserai U akianut igissimavoq ikiorumallungulu isikkaminik uunnassiisoq. 

Ilisimannittup pinerlineqartup naaggaarsimavaa, U-li pinerlineqartoq naaggaarluartoq 

quttoraatingut nuluata eqqatigut attorsimavaa. Ilisimannittoq aattortikkami qimagussimavoq, 

tupakkami. 

Eqqartuussisut pinerlineqartup I2-ip nassuiaataa toqqammavigivaat. 

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi inatsit § 84- 

kannguttaattuliorneq – ataasiarlungu unioqqutissimagaa – I2 quttoraatingut nulluisa eqqatigut 

attoramiuk. I2 taamani 15-inik ukioqarpoq. 

Immikkortoq 3-mi nassuerpoq, naak eqqamasaqanngikkaluarluni isertitsivimmi qaatukkami 

paasitineqarpoq igalaanik aserorterisimalluni. 

Ilisimannittup I4 eqqartuussivimmi nassuaatigivaa takusimallungu U ujararujussuaq tigullungu 

igalaat ilisimannittup illuaniik ersittut aserorterai.  

Nassuernera uppernarsaatillu toqqammavigalungit eqqartuussisut isumaqarput 

unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi inatsit § 113, immikkoortoq 1 – aserorterineq 

ataasiarlungu unioqqutissimagaa, igallaatik arfineq pingasut aserorteramigit. 

[…] taarsiisutissanik 19.718,50 koruuninik piumasaqaateqarpoq. 

Pineqaatissiissut pillugu 

Pineqaatissiinissamut tunngatillungu naak pisut 2014-meeraluartut, unioqqutitsinerit 

sakkortummata eqqartuussisut unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataat malikkusuppaat. 

Mitalliineq pillungu I1-mut taarsiissoq 10.000,00 koruuninik. 

Aserortikkat igalaat taarsertariaqarpai, 19.718, 50 koruunit […]-nut. 

 

Aningaasartuutit pillugit 

Illersuisua naalagaaffiup karsianit akissarsitinneqassaq. 

 

  

 TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U, imatut pineqaatissinneqarpoq: 

 

Qaamatini tallimani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq, ulloq 

inissinneqarfik aallarnerfigalungu. 

 

Mitalliineq pillugu taarsiissooq 10.000,00 koruuninik I1-mut. 
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[…]-nut taarsiissooq 19.718,50 koruuninik. 

 

 

*** 

 

Den 24. november 2016 blev af Qaasuitsup Kredsret i sagen 

sagl.nr. QAA-QAA-KS-0024-2016   Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3961 Uummannaq 

 

Anklagemyndighedens journal nr. 5518-97361-00057-14. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 4. marts 2016 og modtaget i retten den 4. marts 2016.  

 

T er tiltalt for overtrædelse af 

1. 

Kriminallovens § 84 – blufærdighedskrænkelse 

Ved i perioden 1. januar til 27. marts 2014 i Qaanaaq, på bopælen […], adskillige gange at have 

befølt V1, født den […], i skridtet inden for underbenklæderne.  

2. 

Kriminallovens § 84 – blufærdighedskrænkelse 

Ved den 15. marts 2014, I Qaanaaq, på bopælen […], at have befølt V2, født den […], på baglår og 

balle.  

3. 

Kriminallovens § 113, stk. 1 – hærværk 

Ved den 22. april 2014, ca. 22:00 i Qaanaaq, på adressen […], at have knus 8 thermoruder. 

 

Påstande 
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Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om: 

- Anstaltsanbringelse i 5 måneder. 

- Tortgodtgørelse på kr. 10.000,- til V1 

 

T har nægtet sig skyldig i forhold 1.  

T har nægtet sig skyldig i forhold 2.  

T har erkendt sig skyldig i forhold 3.  

 

Forsvareren […] har nedlagt påstand om: 

 

Anbringelse ianstalt i 5 måneder. Fuldbyrdelse af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter en 

prøvetid på 1 år, hvis den pågældende i prøevtiden ikke begår ny lovovertrædelse. 

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T, V1, V2, V3 og V4. 

 

Forklaringen fra tiltalte, T, er gengivet i retsbogen af den 24. november 2016. 

 

Forklaringen fra vidnerne, V1, V2, V3 og V4, er gengivet i retsbogen af den 24. november 

2016. 

 

Dokumentbeviser 

Det fremgår af  

- Forhold 1, bilag 6, politiattest: 

07-04-2014 Sexuelt overgreb læge PMAL 

07-04-2014 

 

Henvist fra politiet, ingen medflg papirer. 

Mater berette at papfar skal have befølt pt med en finger i skridtet. Det er foregåst d27-3 mater får 

først kendskab til det i løbet af den forgangne uge, da pt fortæller om situationen til sin mor. Pt 

kooperer godt til undersøgelsen og er umidelbart spyk upåfalden i forhold til alder. 

Man inspicerer vulva og introitus vaginae. Ingen udvendige tegn på vold sv t vulva eller 

omgivelser. Der ses cirkulær hymen til stede uden synlige traumetegn, øvrige del af intoitus og den 

del af vagina derkan inspiceres uden instrumenter er ligeledes uden traumetegn. Analregion: ingen 

ydre traumetegn, ingen fissurer i anus, ikke undersøgt instrumentelt. 
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Med håndskrift: Til politiet, Qaanaaq 

Hermed som aftalt udskrift af journalnotat dd vedr. V1 cpr […]. 

Som det fremgår af ovst. har jeg ikke kunnet påvise tegn på fysisk skade. Slimhinder heler dog på 

få dage og en sådan skade kan ikke udelukkes udfra denne undersøgelse. 

Venlig hilsen 

[…] 

Vikarierende distrikslæge 

Underskrevet. 

 

Personlige oplysninger 

T er ikke tidligere foranstaltet af relevans for denne sag. 

 

Det fremgår af personundersøgelse, side 6, nederst, side 7 og 8, resume og konklusion: 

Det drejer sig om en mand på 37 år. Sigtede er gift, og har ingen børn. Sigtedes kone har 3 børn, 

hvoraf en bor hos sin biologiske fader og 2 andre søskende bor hos andre familier. 

Sigtedes mor X4 bor i bygden Siorapaluk ved Qaanaaq. Faren er afgået ved døden. Sigtede er 

enebarn.  

Sigtede voksede op hos bedsteforældrene i bygden Qeqertat ved Qaanaaq. Sigtedes biologiske 

forældre var blevet skilt lige efter sigtede, blev født. Bedstemoderen havde ønsket at opdrage 

barnet (sigtede). Hos bedsteforældrene havde sigtede haft en god og betryggende opværkst. 

Sigtedes bedste fader drak alkohol midst en gang om måneden, men var ikke en belastning for  

sigtedes ve og vel. Der kom mange fortællinger ud fra bedste fader under bedste faderens nydelse  

af alkohol.  

Som barn havde sigtede oplevet i 2-3 omgange en seksuel krænkelse imod sig fra en større dreng, 

som havde haft en samleje med sigtede ved analsex. Sigtede havde skjult den grimme og 

traumatiserende oplevelse i omkring 34-36 års tid, indtil sigtede havde fået sat ord på hændelsen til 

sin kone, som gav sigtede en kæmpe lettelse, som sigtede, havde båret den psykiske byrde i hele sit 

voksenliv, og som havde givet sigtede mange psykiske smerter gennem årenes løb.  

Sigtede kender godt identiteten på krænkeren. Da sigtede fik kræfter og medet gik sigtede til 

politiet med henblik på at anmelde manden, men efter et stykke tid havde politijuristen vurderet 

sagen som forfældet, eftersom episoden var begået for mere end 30 år siden, og da det skete var 

begge drenge børn under kriminel lavalder.  

Den grimme oplevelse som barn gav, sigtede en lavselvværd som voksen, og selvtilliden dykkede i 

perioder, men sigtede følte at han modtog en god støtte fra sine medmennesker, når sigtede befandt 

sig i følelsesmæssige nedtrykthed.  

Sigtede har aldrig været under børne- og ungdomsforsorgs varetægt under hele opværkst.  
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Sigtede bruger sin fritid med at udføre kunsthåndværk. Sigtede har aldrig dyrket sport.  

Sigtede og konen bor på en lejlighed.  

Sigtede og konen har planer om at flytte til et andet sted, hvor der er jobmuligheder for konen.  

Sigtede bruger briller- Sigtede har en rygproblem. Sigtede har ikke gigtproblemer ifølge lægens 

diagnose.  

Sigtede havde haft psykisk meget svært, siden sigtelsen blev rejst i september 2014. Sigtede er dog 

taknemlig for at han i dag ikke bruger hash eller alkohol for at lindre sine psykiske og 

følelsesmæssige smerter.  

Sigtede smagte første gang alkohol som 17 årige.  

Sigtede har i dag ikke drukket alkohol i snart 3 måneder, og håber at han vil fortsætte med 

ædrueligheden. Sidste gang sigtede drak, fik sigtede højst 5-6 genstande.  

I voksenalderen havde drikkevaner været forskellige, sigtede kunne gå i langtid i ædruelighed, og 

når sigtede holdt fest kunne sigtede drikke til han fik blackout. Senere hen kunne sigtede styre 

alkohol fornuftige, og har sørget for at han gik i seng inden han blev for fuld.  

Sigtede har langtid brugt alkohol for at mindske sine følelser af sorg og lidelse fra seksuel 

krænkelser begået imod sig som barn, som sigtede, havde holdt for sig selv i tre årtier.  

Sigtede har aldrig været under alkoholmisbrugsbehandling eller andet.  

Sigtede ved ikke om han er interesseret i afvænningsbehandling mod alkohol. Sigtede er mere  

interesseret i afvænningsbehandling mod alkohol. Sigtede er mere interesseret i at modtage  

psykologisk hjælp mod sine psykiske smerter, som sigtede har pådraget sig som barn ved  

traumatiserende oplevelser.  

Sigtede har prøvet hash i 2011, og har siden ikke røget hash igen, da sigtede ikke har behov for 

det. Sigtede har prøvet at ryge hash en gang og det var i året 2011. Sigtede har aldrig brugt 

euforeserende stoffer end hash. Sigtede har som barn blevet tvunget til at sniffe benzin af større 

børn, og sigtede var omkring 5 år gammel. Sigtede er ikke misbruger af hash eller andre af hash 

eller andre euforeserende stoffer, hvorfor det ikke er nødvendigt med afvænningsbehandlingstilbud  

mod hashmisbruget.  

Sigtede har gennemført folkeskolens 1. klasse til og med 8. klasse i bygden Qeqertat ved Qaanaaq. 

Sigtede gennemførte fra 8. klasse – 10. klasse i Qaanaaq på et kolligie ophold. Sigtede stoppede i 

utide med at gennemføre folkeskolens 11. klasse.  

Sigtede har ingen videregående uddannelser. Sigtede har inden faguddannelse.  

Sigtede startede ellers i fisker- og fangerskolen i Uummannaq i 2009, men havde stoppet 

uddannelsen i utide efter 2-3 måneder på skolebænken på bagrund af manglende teoretiske 

kundskaber.  

Sigtede har haft forskellige afløserjobs i sit liv. Sigtede har livet mest som fisker og fanger. 

Sigtedes eneste erhvervs ønske er fiskerierhvervet.  
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Sigtede har først fornyligt skaffet sig en fiskerilicens fra fiskerimyndighederne, hvorfor det seneste 

indtægter kr. 1.500,- i tre turer sammen med andre fiskere. 

Sigtede har en jolle med 140 HK påhængsmotor og en kajak.  

Sigtedes og hustruens månedlige faste udgifter består af følgende: 

Husleje kr. 4.900,- El, vand og renovation kr. 900,- 

Sigtede og hustruens bank restgæld er på kr. 5.000,- (fællesgæld) 

Sigtede har en restgæld til Selvstyret på kr. 175.000,-, som sigtede, har optaget lån til jollen 

gennem ESU-ordningen.  

Sigtede er ikke modtager af socialydelser.  

Sigtede er egnet til samfundstjeneste.  

 

T har om sine personlige forhold oplyst, at de flyttede til Uummannaq i juni 2016. Han er fisker og 

hans kone arbejder som vikar. Han tilføjede, at han laver husflidsarbejde af og til. 

Hans kone ønskede at tage hjem til Uummannaq. De mødte hinanden i 2010 og giftede sig den 30. 

december 2014. De har ingen fællesbørn. De bor i dag ikke sammen med hustruens børn. Børnene 

bor hos deres biologiske far. De boede sammne med hustruens børn i starten. Dengang betragtede 

han børnene som sine egne, ligesom børnene var meget hengivne og begyndte at kalde ham for far. 

Da de begyndte at kalde ham far begyndte de også et godt samarbejde med hensyn til opdragelsen. 

Han har ikke noget imod at bo i Uummannaq, men hustruens ældste barn tog over til sin far i 2011, 

efter et kort ophold i Qaanaaq. Barnet var vist ikke glad for at bo i Qaanaaq, hvorfor denne flyttede 

over til sin far. Hustruens ældste barn flyttede til Qaarsut. De boede herefter sammen med de to 

yngste. 

Han mener, at deres familieliv gik godt. Men da han blev beskyldt for det med V1 blev børnene 

anbragt udenfor hjemmet uden varsel i 2014. De har ikke fået dem tilbage og hører kun fra dem af 

og til. 

Børnene boede hos plejefamilier, men blev anbragt hos deres biologiske i august i år. 

Han og hustruen bor sammen uden børn. De er ikke brugere af alkohol til daglig. Hans mors  

fætter, som er 4 år ældre end ham, udsatte ham for to tilfælde af seksuelle overgreb for 31 år siden. 

Som følge heraf blev han tilbageholdende. Det var først i 2013-14 at han fortalte det til sin kone. 

Han kontaktede politiet i år for at finde ud af om han kunne indgive en anmeldelse mod ham. 

Han bærer jo stadig rundt på oplevelsen. Han fik dog at vide, at man ikke kunne gøre noget, da der 

er gået så mange år. En mulighed er psykologsamtaler, så hans liv kan komme på rette spor. Under 

deres ophold i Qasigiannguit mødte han op i november, januar og februar 2015 og bestilte tid, men 

han blev aldrig indkaldt. I et tilfælde talte de med ham i 20 min., dog uden at give ham rådgivning. 
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Parternes synspunkter  

Anklageren har til støtte for påstanden anført, at: 

- Anstaltsanbringelse i 5 måneder. 

- Tortgodtgørelse på kr. 10.000,- til V1 

- At han skal betale kr. 19.817,50 i erstatning til […], for udskiftning af vinduer. 

 

Forsvareren har til støtte for påstanden anført, at  

Han skal idømmes betinget anstaltsanbringelse med 1 års prøvetid under henvisning til at forholdet 

er fra 2014, mens anklageskriftet først blev udfærdiget den 4. marts 2016. 

 

Sagsbehandlingstid  

Forholdet er fra 2014. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

T har ikke erkendt sig skyldig i forhold 1. Han forklarede, at han i Qaanaaq havde bedt sin 

steddatter om at tage bad, idet hun ikke havde taget bad i lang tid. Han rørte ved hendes urinåbning 

for at finde ud om det lugtede. Det gjorde han kun en enkelt gang. 

Han har givet hende bad før og har rørt ved hendes urinåbning og anus for at finde ud om de 

lugtede. Han anser dette for normalt. V1 var 12 år gammel på daværende tidspunkt. 

Tiltalte har erkendt at have rørt ved hendes urinåbning, mens de boede i Qaanaaq. 

Han og hans kone plejede at hjælpe hinanden med at bade børnene. 

V1 har ikke ønsket at afgive en forklaring for retten. 

Derfor dokumenterede anklagemyndigheden V1s forklaring til afhøringsrapporten. 

V1 har forklaret til politiet i Qaanaaq, at T, som var hendes mors kæreste dengang, havde befølt 

hende i hendes køn flere gange, hvorefter hun med hånden havde vist hvordan. T havde nogle 

gange været beruset, når han gjorde det. De havde været alene, når T befølte hende. 

Retten bemærkede, at sagen startede med at V1 nægtede at komme hjem, fordi T var beruset. 

Retten har lagt Ts erkendelse og forurettede V1s forklaring til politiet til grund. 

Retten finder tiltalte skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 84 – blufærdighedskrænkelse – i et 

tilfælde, ved at have rørt V1 i hendes køn og herefter havde snuset til sin hånd. 

Retten finder ikke at det er normalt at bade et 12-årigt barn, hvis det da ikke drejer sig om et 

mentalt retarderet barn. 

Tiltalte har ikke erkendt sig skyldig forhold 2. Forurettede V2 har forklaret, at de havde været ude 

at køre hundeslæde og at hun varmede sig fødder ved at tage dem op på en stol. 
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Herunder havde T siddet overfor hende og havde tilbudt at hjælpe hende med at varme hendes 

fødder. Forurettede havde sagt nej, men til trods herfor havde T rørt forurettede på baglåret 

omkring balden. Vidnet var gået, fordi hun blev chokeret. 

Retten lægger forurettede V2s forklaring til grund. Retten finder tiltalte skyldig i overtrædelse af 

kriminallovens § 84- blufærdighedskrænkelse – i et tilfælde – ved at have rørt V2 på baglåret 

omkring hendes balder. V2 var 15 år på det tidspunkt. 

Han har erkendt sig skyldig i forhold 3. Skønt han ikke kunne huske noget selv, blev han, da han 

fik hukommelsen tilbage i detentionen, gjort bekendt med at han havde smadret ruderne. 

Vidnet V4 har forklaret for retten, at hun så T smadrede ruder med en stor sten. Ruderne var også 

synlige fra vidnets hus. På baggrund af hans erkendelse og de fremlagte beviser finder retten 

tiltalte skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 113, stk.1 – hærværk i et tilfælde, ved at have 

smadret 8 ruder. 

[…] har nedlagt påstand om erstatning på kr. 19.718,50. 

 

Om foranstaltningen 

For så vidt angår foranstaltningsspørgsmålet vælger retten at følge anklagemyndighedens 

påstand under henvisning til forholdenes grovhed, uagtet forholdene er begået i 2014. Han skal 

til V1 betale kr. 10.000,00 i torterstatning. 

Han bør betale erstatningskravet på kr. 19.718,50 fra […] for de ødelagte ruder. 

 

Om omkostningerne 

Forsvarerens salær betales af statskassen 

 

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

 

T idømmes følgende foranstaltning: 

 

Anbringelse i anstalt for domfældte i 5 måneder, regnet fra anbringelsesdatoen. 

 

Han skal til V1 betale kr. 10.000,00 i torterstatning. 

 

Han skal til […] betale kr. 19.718,50 i erstatning.  

 

Nicolaj Geisler 

        

 


