
Den 15. januar 2019 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen. 

Kredsdommer Medea Olsen behandlede sagen. 

 

[…] 

 

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

 

Rettens nr. 761/2018 

Politiets nr. 5505-97380-00004-18 
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T/U 

cpr-nummer […] 

 

[…]. 

 

[…] 

 

V1 forklarede på dansk blandt andet, at 

 

det startede op til skolestart. Hendes bedste ven ringede og sagde at de havde fundet videoer af 

hende. Så tog hun ned til politistationen for at melde det. I første omgang lykkedes det ikke rigtig, 

da politiet ikke rigtig mente at de havde en sag. Anden gang lykkedes det. 

Der er tale om 2 sexvideoer. 

Hun var omkring 15 år på tidspunktet for optagelserne, men hun var under 18 år gammel. På den 

ene video stod der best blow job. 

Hun havde ikke rigtig lyst til at se dem selv. Men videoerne viser blandt andet, at hun udførte 

oralsex på tiltalte og hvor tiltalte og hende har samleje på en måde hun beskriver som doggy style. 

Man kan se hendes ansigt på videoerne. Hun har aldrig givet samtykke til at videoerne skulle deles 

på nettet.T prøvede at bestikke hende via messenger. 

Det var hårdt for hende at gå igennem og hun gik i klasse med T. Hun gik til rektor på GU og 

fortalte om det. Rektor sagde at mobning var udsmidningsgrundlag, men T blev ikke smidt ud, men 

blev rykket over i en anden klasse i stedet. 

Politiet fik vist billeder af videoen i form af screenshots. Politiet søgte efter videoerne men fandt 

dem ikke. Hun fortalte politiet at hun gik i klasse med T. 

 

Kalaallisut: 

Tamanna atualingajalernermi aallartippoq. Kammaginerpaasaa sianerpoq oqarlunilu videolianik I1 

tunngasunik nassaarsimallutik. Taava politeeqarfiliarpoq nalunaaruteqariartorluni. Siullermik 

iluatsippallaanngilaq, politiit isumaqarpianngimmata suliamik aallartitsisoqarsinnaasoq. 

Aappassaannik iluatsippoq. 

Atoqatigiinnermik videot marluupput. 

Immiussisoqarnerata nalaani 15-it missaannik ukioqarpoq, kisianni 18-it inorlugit ukioqarpoq. 

Videop aappaani allaqqavoq best blow job. 

Taakku nammineq takorusuppallaanngilai. Videonili ilaatigut takutinneqarpoq ilisimannittoq 

unnerluutigineqartup usuanik miluttoq aamma unnerluutigineqartorlu kujattut, doggy style-mik 



nammineq taasaminik. Kiinaa videoni takuneqarsinnaavoq. Videot internetimut ilineqarnissaat 

akuerinikuunngisaannarpaa. U messeger aqqutigalugu akilersorniaraluarpaa. 

Qaangiiniarneq artornarpoq aamma U klasseqatigaa. GU-mi rektori ornippaa tamatuminngalu 

oqaluttuullugu. Rektor oqarpoq qinngasaarineq anisinneqarnermut tunngaviusinnaasoq, kisianni U 

anisinneqanngilaq, klassemulli allamut nuutsinneqarpoq. 

Politiit videomiit assinik, screenshotsinik, pipput. Politiit videot ujaraluarpaat nassaarinagilli. 

Politiit oqaluttuuppai U atuaqatigalugu. 

 

[…] 

 

V2 skulle være vidne til T havde lagt en video op på hjemmesiden og fandt ud af det. 

Efter V2 fik det forklaret til V1 kontaktede hun T. 

V2 var ikke den der fandt videoen på nettet. Men det var ham der gav videoen videre tilV1 efter den 

blev fundet på en hjemmeside der hedder xvideos, som er en pornoside. På videoen ser man V1 

have samleje.  Man kunne se V1 bryster. V2 har set 2 videoer af hende. 

Man kan godt se kønsdelene på videoerne. 

Adspurgt omV1 alder på videoerne, forklarede vidnet, at V1 havde slået op med T 1 år eller 2 år før 

V2 lærte hende at kende, hvor V1 var under 18. Vidnet mente at V1 var omkring 16 år på det 

tidspunkt. 

V1 var meget ked af det og nedtrykt over det her. 

Videoen blev fundet på en hjemmeside der hedder www.xvideos. 

 

Kalaallisut: 

U videomik nittartakkamut ilisineranut I2 ilisimannittuuvoq aamma tamanna paasivaa. 

I2 I1oqaluttuarnerata kingorna I1 T attaveqarfigaa. 

I2 videomik internetimi nassaartuunngilaq, kisianni videop pornonut nittartakkami xvideos-imik 

taaguutilimmi nassaarineqarnerata kingorna videomik I1 nammineq tunniussisuuvoq. Videomi 

takuneqarsinaavoq I1 atoqateqartoq. I1 iviangii takuneqarsinnaapput.I2 videot marluk 

taassumunnga tunngasut takunikuuai. 

Kinguaassiuutit videoni takuneqarsinnaapput. 

Aperineqarluni I1 videoni qassinik ukioqarnersoq ilisimannittoq nassuiaavoq I1 ilisarisimalernissaa 

ukiumik ataatsimik ukiunik marlunnik sioqqullugu I1 U qimassimagaa,I1 18-it inorlugit 

ukioqarluni. Ilisimannittup I1 taamanikkut 16-it missaannik ukioqarsoraa. 

I1 tamanna aliasuutigisorujussuullugulu nikallungassutigaa. 

Video nittartakkami www.xvideos-imik taaguutilimmi nassaarineqarpoq. 
 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl.11.30 

 

 

Medea Olsen 

Kredsdommer 

 

 
 


