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Unnerluussisussaatitaasut 

illuatngeralugu 

U 

Inuusoq ulloqn […] 1980 

(Eqqartuussissuserisoq Marie Louise Frederiksen) 

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup pisuunernik 

apeqqummi aalajangigaa atuuttussanngortinneqassasoq aamma mitagaanermut ajunngitsorsi-

assat kiisalu pineqaatissiissummik sakkutusaaffigineqassasoq. 

 

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik, tamanna pisinnaanngippat tulliullugu 

sakkukillisaaffigineqarnissaq. 

  

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut suliamut paasissutissiineq 

Nalunaarutiginninnermik nalunaarusiami 15. september 2020-meersumi ilaatigut ersersin-

neqarpoq, U ullormi 14. september 2020 nal. 00.49 Nummi Politiinut attavigineqarsimasoq 

taakkua ilaatigut oqaatigivaat, panini 11-nik ukiulik atisaasa ataasigut sinittoq kinguaassi-

utaatigut attualaarsimagaa.  
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Sermersuup Kommuniata oqaaseqaataani 11. december 2020-meersumi ilaatigut ersersin-

neqarpoq, U aamma taassuma ilaqutai Børne- og Familiecenterimi psykologimik 

oqaloqateqarnissaminnik innersuussiffigineqarsimasut ”pissutigalugu, pisoq alianartoq, tassa 

U-p sinimmini panissani P attualaartoorsimammagu… timaani kinguaassiutaatigut …” 

 

Tamatuttaaq oqaseqaammai ersersinneqarluni, ilaqutariit arlaleriallugit oqaloqatigineqarsi-

masut, tassunga ilaalluni P kisimiitillugu oqaloqatigineqarnera. Taamatuttaaq ersersinneqar-

poq, P-p aamma U-p akornanni misigussutsitigut aamma inuttut ingerlanerluttoqanngitsoq, 

aaqqiagiinngissutinik imaluunnit ajornartorsiutinik kingulimmik. Ersigerpasinngilaa aamma 

nalinginnaasumik erserpasinngilaq arlaatigulluunniit akornuteqarpasinnani…” 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut takutinneqarput P-ip ineerata assilineqarneri. Taakua Ser-

mersuumi politiinit assilisaapput ulloq 14. September 2020.  

 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 340 a naapertorlugu, nunatta eqqartuussisuuneqarfianut 

takutinneqarpoq P-ip suliamut videokkut apersorneqarnera.  

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, pisimasup kingunerisaanik ilaqutariit katsorsartik-

kiartorsimasut. Aallaqqaammut katsorsaaneq marlunngornerit tamaasa pisarluni kingornati-

gullu ullut 14-ikkaarlugit marlunngornikkut. Januarip naanerani kommuni killiffik pillugu 

ataatsimiigiartussaapput. Nakorsaqarpoq Sanami oqaloqatigisartakkaminik. P maqaasivaat, 

taanna ataataminut nuunnikuuvoq. Nammineq pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmi 

sulisut ataasinngornerit tamaasa atuartittarpai. Ukiut marlungajaat taamaaliornikuuvoq. 

Tamanna nammineq pingaartitarivaa allanngueqataarusukkami. Pisimasup kingornali nam-

mineq sillimaannaavippoq. Uippakajaarutigilernikuuvaa, pisimasorlu pillugu timimigut qisu-

ariaatiginikuullugu.  

 

 

Nassuiaatit 

U aamma ilisimannittoq I pingaarnertigut nunatta eqqartuussisuuneqarfiani siullermeeriffim-

misuulli nassuiaateqarput. 

 

U ilassutitut nassuiaateqarpoq, 2017-imili I-lu katisimasuullutik. Siullermik P-lu attaveqarne-

rat malunniuteqaraluarpoq nunannaarnermik aamma qujamasunnermik. Attavigiinnerat sep-

tember 2020-miit allanngornikuunngilaq. Suli ornittarpaani ikioqqulluni imaluunniit siunner-

soqqulluni. Sapaat taanna pineqartoq meeraqartarani nuannisarluni piffissaqarusussimavoq. 

P neriffiup nalaani angerlarpoq. Tallimanngornermi viinnitornikuupput, I-p ikinngutiginer-

paasaa aliannaarsaaqatigalugu, kisiannili ernguttoqarani. Sapaammi imigassamik 
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aalakoornartulimmik imigaqarsimanngillat. P matumi silataani inuttut isikkulimmik taar-

tumik takusarpoq. Tamannalu amerlasooriarluni misigisarnikuuvaa toqqissiunnaarutigisami-

nik. Namminerlu annilaangagaangat ikorfartorlugu ikiorniartarsimallugu. Nammineq ornit-

tarpaani, anaananiunngitsoq. Psykologip oqaatigivaa taamaaliortartoq toqqissisimaffigiga-

miuk. Aamma nammineq tamanna malugisinnaavaa.  

P 6 – 7 -iunik ukioqarpoq arnaa takusaleramiuk. Taamanikkulli innartittarnikuuvaa. Unnuk 

taanna itersaramini oqarpoq ersinerarluni. Taava nammineq kaammattorpaa nipisuummik 

tusarnaaqqullugu. Oqarporlu misilissimagaluarlugu iluaqutaanngitsorli. Nuannaarutigivaa 

itersarmani misigisimagami pingaartinneqartutut. Ineeraanut iseqatigivaa. Namminerli sinif-

fiup taliffianut innarluni. Sunalu takusimaneraa eqqartorpaat. Nassuiarsinnaanngilaa. Taavalu 

nammineq nujaasigut tagortulerpaa. Tunuani taliatigut nakasunnaavatigullu tagiartorpaa. Si-

nilersnissaanut taamaalioraangami iluaqutaasarmat. Taavalu kingornatigut oqaluullugu. 

Taava nammineq siniffianut innarpoq toqqissisarniarlugu, nammineq meeraanermini 

taamatut misigitinneqarneq ajorpoq. Assaatigut talerperlikkut tigullugu tagiartlaarlugu nam-

mineq saamiata tungaani innangalluni. Eqqissivoq. Eqqaamavaa aperalugu sininnersoq. 

Akinngilaq taamaammat sinilersimasorivaa. Immaqa eqiasunnini pissutigalugu nammineq si-

niffimminukanngilaq. 2015-imili amerlasoorpassuariarluni P-p siniffiani sinilertarnikuuvoq. 

Iterami inussani P-p utsuiniinngilaq, kisannili malugisinnaavaa qiterlini allaanerusoq. Nam-

mineq iterami P siniffimmiit nikuingajaqqavoq. Taamaalinerani naluvaa nalunaaqutap qas-

sinngornersoq. Soorlumi sinnatupalaamut iterluni. Ini taartuinnaavoq. Niviarsiaraq nikuippoq 

oqarlunilu perusuersartarfiliarniarluni. Oqaluttuutinngilaani qanoq pisoqarsimaneranik. 

Inimiit anillappoq perusuersartarfiliarlunilu. Eqqarsarpoq arlaannik attugaqarsimalluni inus-

sani allatut misigisimallugu. Atoqatigiikkaangamik nulianilu inussani nuliaminut mangut-

tarpaa. Unnullu taanna soorlu nuliani atoqatigigaangamiuk misigisimasarnermigut inussami-

gut misigisumalluni. Igaffimmut anillappoq paasiniarsaralugu susoqarsimanersoq. Nillataar-

titsivik ammarpaa Suntop drikkimillu tigusilluni. P oqaloqatigerusuppaa susoqarsimanera pil-

lugu. Pisimasoq pillugu P nipangersarnikuunngilaa. Nassuiaanniaannarpaa kukkusumik 

iliuuseqarsimanini. Naluvaa P qanoq sivisutigisumik perusuersartarfimmiinnersoq, kisianni 

sivisulaarpoq. Nammineq mobilini nassaarivaa. Taanna igaffimmiittuaannarpoq. Eqqarsa-

raluarpoq politiinut sianerniarluni P-mullu oqarniarluni anaanaminiiginnaqquniarlugu. Nam-

mineq angerlarsimaffimmiit qimagunniarluni. P susoqarsimanera pillugu oqaloqatiginiarsari-

galuarpaa kisiannili tuaviorluni anivoq. Ingerlareersoq igaffimmut uterpoq mobiliminut. 

Taava I-p mobilianut sianerpoq. I-p aperivaani susoqarsimanersoq. Namminerlu oqarluni 

angutip inersimasup iliuusissarinngisaanik iliorsimalluni. Taava taanna ammukarpoq panini 

ornillugu. Iteqqammivoq isumatsassimarsillunilu. Isikkua allaavoq. Siullerpaamik nuliani si-

nitsilluni attuaqqaaramiuk aqaguani aperinikuuvaani sulerisimanersoq, aamma sooq suliani 

naammasisimannginneraa sineqqiinnarlunilu. Aappassaanik iterpoq assani tigugaa oqarluni 

”qaagit”. Tamatuma nalaani ilutaasigut attuuasimavaa. Pingajussaanik oqarpoq illiivssuaq. 
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Tassunga atatillugu sulerisimanerpoq. Nuliami oqarneramalillugu tamanna pivoq ukiut aap-

paata affaa – ukiut marluk matuma siornatigut. Naluvaa qanoq akulikitsigisumik taamatut 

pisoqartarsimanersoq, kisianni eqqaamasamini pingasoriarluni taamasiornini eqqaamavaa. 

Tamanna uloriarnarsinnaasumut takussutissatissatut isiginikuunngisaannarpaa. Aamma 

eqqarsaatigisimanngisaannarpaa P-p taamatut pineqarsinnaanera. Maannakkut P ataatamini 

najugaqarpoq. Nalunaarutinik allattarnera malillugu takuneqarsinnaapput imminni najugaqa-

rusunnerugaluartoq. Kingullermik ippassaq P takuvaa, aanaakkuani sofami talisimaarfi-

givaani. Pisimasoq pillugu nammineerluni P oqaloqatiginikuunngilaa, kisiannili oqarfigi-

nikuullugu nammineq inersimasuulluni, asanerarlugu aamma illersortussaagaluarlugu. 

Aamma utoqqatserfiginikuuvaa. Ilisimaareqqissaarpaa pisimasoq ajutoornikkut pisimammat. 

Ullaamiit unnussuarmut unnuakkullu namminerminut ilaquttaminullu ajortorujussuuvoq. 

Taamaattut tusaraangamigit merianngulersarpoq. Nammineerluni amerlasoorpassuariarluni 

meeraanermi atornerlugaanikuuvoq. Misiginikuusanilu ukiorpassuit atorlugit suliari-

nikuullugit, taamaattumik nalungilluinnarpaa inersimasumit atornerlunneqarluni qanoq in-

nersoq. Maannakkut kiisami qaangernikuuvaa.  

 

 

I ilassutut nassuiaavoq P U-ilu imminnut qanittuararsuusut, imatut paasillugu, sunik tamanik 

P U-imut saaffiginnissuteqartarluni. Nammineq U naapeqqammerlugu P taamatut atas-

suteqarnermigut inngikkaluarpoq. Taamanikkut P imminut saaffiginnittuaannaraluarpoq, ki-

sianni maannakkut U-imut saaffiginnittarpoq arlaannik amigaateqaruni, tassa angjoqqaamut 

saffiginninnertut. Assigiinngitsunik eqqartuisinnaasarput. P atuarfimmi misigisaqarsimaguni, 

U-imut saaffiginnittarpoq eqqartueqatiginiarlugu. Pisimasup kingornatigut allanngortoqar-

nikuunngilaq, kisiannili U-i nammineq angajoqqaamini sinittalermat, P aperisalersimavoq 

sooq angerlannginnersoq. P-p paasissinnaanngilaa sooq avissaaqqassanerlutik aamma sooq 

immikkorlutik sinissanerlutik. P ilaannikkut sinnatupiluttarpoq, amerlanertigulli imaattorli 

arlaannik ersigisaqarami sininnaveertarsimalluni. P-q I´itersartarpaa, naggataatigulli nammi-

neq qasusalerami U-i neqeroorsimavoq P imminut saaffiginnitassasoq. U-ip I apereqqaarpaa 

ajrinnginneraa P-p saaffigisarsinnaagaani. Eqqaamanngilaa qanga kingullermik U-ip attua-

rusaarlugu sinilertissimaneraani. Saappaani ataaniillu aallartilluni timimigut attuuarujoorluni. 

Kinguaassiutimigut attuualluni, kisiannili iluamik naluvaa qanoq oqaluttuarissanerlugu. Misi-

gisimasarluni aallartinnermini sinittartoq. Attorlugu qiasuariaruni itertarpoq. Naluvaa qasse-

riarluni taamaasinikuunersoq. Sapaatit akunneri tamaasa taamaanneq ajorpoq.  Ilaannikkut 

immaqa taamatut pisoqartarpoq qaammatit pingasukkaarlugit, allatigullu sivisunerusumik 

akunneqartarlutik. Attualaarinninneri qisuariarfiginngikkaangamigit nammineerluni unittar-

poq. Ilaannikkut nammineerluni itertarpoq, aamma tut pisoqartarpoq, attuuanninneri nammi-

neq akinngikkaangamigit taava sininnini ingerlatiinnartarlugu. Ilaannikkut P sininnialeraan-

gat innartitsisuusarpoq. Eqqaamanngilaa innartitsinermini P-p siniffiani sinilernikuunersoq. 
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Eqqarsarnartoqartinneq ajorpaa U-ip P-mik innartitsisarnera aamma nammineq misiginikuu-

galuarlugu sinimmini attuuagaani. Pisimasoq pillugu P-p oqaluttuummani upperivaa. Pisima-

soq pimmat P imminni najugaqarpoq, ataatamiittarporlu sapaatit akunnerisa naaneri allortar-

lugit tallimanngornermiit ataasinngornermut. Eqqartuussivimmit aalajangerneqarnikuuvoq P 

ataatamini najugaqassasoq. Namminerli isumaqarpoq P imminni najugaqarusunnerusoq ata-

atavimminlu najugaqarnissani kissaatiginngikkaa.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

P nassuiaavoq U-ip utsummigut attualaarsimagaani annernartumillu inussani ”putuanut” 

mangussimagaa. Nassuiaatigisai ikorfartuiffigineqarput U-ip eqqartuussisoqarfimmi nas-

suiaataanit, tassa itersimalluni inussani P-ip utsunut mangussimallugu. P-ip qularnaatsumik 

aamma uppernartumik nassuiaaneratigut, tamannalu ikorfartuiffigineqarpoq U-ip nassuiaa-

taanit, eqqartuussisuunernit uppernarsineqartutut isigineqarpoq, U-ip P nalikkaavisigut attu-

alaarsimagaa, aammalu sivikitsumik inussani utsuinut mangussimallugu.  

 

P-ip nassuiaanera naapertorlugu, U attualaarinnikkami eqqumavoq, attuaaninnera aallartip-

poq uppataasigut, tassanngaaniillu ingerlaqqissimalluni nalikkaavinut, namminerlu sinilersin-

naasimanani, U-ip uteqqiasumik aperisarmani sinilersimanersoq, taamaattumik eqqartuus-

sisuunerit isumaqarput eqqarsarnartoqanngitsoq U-ip nassuiaanera, sininnermini attualaarin-

ninnerit pisimanerarlugit tunuartissallugu.  

 

Pissutsit tamakkua tunngavigalugit eqqartuussisuuneqarfiup eqqartuussisoqarfik isu-

maqatigivaa, tassa U unnerluunneqarnermisut pisuusoq pinngitsaaliinermut allatut atoqatigin-

ninnikkut panissaminut P-mut, taanna 11-inik ukioqarpoq pisimasoq pimmat.  

 

Eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutitut oqaatigisai naapertorlugit, eqqartuussisuuneqarfiup 

isumaqatigivaa pineqaatissiissutip sivisussusilerneqarnera aamma mitagaanermut ajunngit-

sorsiassat, taamaattumillu eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq.  

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

***  

 

D O M 
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afsagt af Grønlands Landsret den 18. december 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 227/20 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1980 

(Advokat Marie Louise Frederiksen) 

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet 

og tortgodtgørelse samt skærpelse af foranstaltningen.  

 

T har påstået frifindelse, subsidiært formildelse. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Det fremgår af anmeldelsesrapport af 15. september 2020 blandt andet, at T den 14. september 

2020 klokken 00.49 telefonisk kontaktede Nuuk Politi og oplyste blandt andet, at han havde 

befølt sin 11 årige datter i kønsdelene under tøjet mens han sov.   

 

Det fremgår af en udtalelse af 11. december 2020 fra Sermersooq Kommune blandt, at T og 

hans familie er henvist til psykologsamtaler ved Børne- og Familiecentret ” grundet den ulyk-

kelige situation, at T i søvne er kommet til at befamle sin steddatter F … intime steder på 

kroppen …” 

 

Det fremgår videre af udtalelsen, at der har været afholdt flere samtaler med familien, herun-

der individuelle samtaler med F. Det fremgår desuden, at der ikke var ”noget specielt dys-

funktionelt ved samspillet mellem F og T. Hun virkede ikke bange for ham og virkede ikke 

generelt bange eller på andre måder hæmmet…”  

 

Der har for landsretten været vist en fotomappe af Fs værelse. Billederne er taget af Politiet i 

Sermersooq den 14. september 2020. 
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Der har i medfør af retsplejelovens § 340 a. for landsretten været afspillet en videooptagelse 

af Fs forklaring i sagen. 

 

T har om sine personlige forhold oplyst, at familien har været til behandling som følge af 

episoden. I første omgang foregik behandlingen hver tirsdag og derefter om tirsdagen hver 

14. dag. I slutningen af januar skal de til statusmøde i kommunen. Han har en læge på Sana, 

som han taler med. De savner F efter, at hun er flyttet hjem til sin far. Han underviser indsatte 

i anstalten hver mandag. Det har han gjort i næsten 2 år. Det er vigtigt for ham, fordi han 

gerne vil være med til at gøre en forskel. Siden episoden har han været på vagt hele tiden. Det 

har givet ham stress, og hans krop har reageret på episoden.  

 

Forklaringer 

T og vidnet V har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

T har supplerende forklaret, at han har været gift med V` siden 2017. Hans forhold til F var 

tidligere præget af glæde og taknemmelighed. Deres forhold har ikke ændret sig siden sep-

tember 2020. Hun kommer stadig til ham og beder om hjælp eller rådgivning. Den omhand-

lede søndag ville hans kone gerne have kvalitetstid uden børn. F kom hjem ved aftensmadstid. 

De havde drukket vin om fredagen, hvor de havde hygget sig sammen med V`s bedste ven-

inde, men der var ikke tale om druk. De havde ikke drukket alkohol om søndagen. F plejer at 

se en mørk skikkelse uden for sin dør. Det har hun oplevet mange gange, og det har gjort 

hende utryg. Han har prøvet at støtte hende og hjælpe hende, når hun var bange. Hun plejer 

at opsøge ham og ikke sin mor. Psykologen siger, at hun gør det fordi hun er tryg ved ham. 

Det kan han også mærke. F var 6 – 7 år gammel, da han begyndte at se hendes mor. Han har 

puttet hende siden den gang. Da hun vækkede ham den aften sagde hun, at hun var bange. 

Han opfordrede hende til at høre musik. Hun sagde, at hun havde prøvet det, men det hjalp 

ikke. Han var glad for, at hun vækkede ham, fordi det fik ham til at føle sig værdsat. Han gik 

med ind på hendes værelse. Hun lagde sig på ryggen i sengen. De talte om, hvad det var hun 

havde set. Hun kunne ikke forklare det. Han begyndte at kæle med hendes hår. Han nussede 

hende på ryggen og masserede hendes arm og lægmuskel. Det plejer at hjælpe hende til at 

falde i søvn. Derefter begyndte han at tale med hende. Han lagde sig i sengen, for at give 

hende en tryghed, som han ikke selv fik som barn. Han nussede hende med den højre hånd, 

mens han lå på venstre side. Hun faldt til ro. Han kan huske, at han spurgte om hun sov. Hun 

svarede ikke, så han gik ud fra, at hun var faldet i søvn. Måske var det på grund af dovenskab, 

at han ikke gik ind i sin egen seng. Siden 2015 er han mange gange faldet i søvn i Fs seng. 

Da han vågnede, havde han ikke sin finger oppe i Fs vagina, men han kunne han mærke, at 

der var noget, der var anderledes med hans langfinger. F var næsten oprejst fra sengen, da han 

vågnede. Han ved ikke, hvad klokken var på det tidspunkt. Det var som at vågne til et mare-

ridt. Der var mørkt i rummet. Hun stod op og sagde, at hun skulle på toilettet. Hun fortalte 
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ham ikke, hvad der var sket. Hun forlod blot rummet og gik ud på toilettet. Han tænkte, at 

han havde lært et eller andet, fordi hans finger føltes anderledes. Han plejer at stikke sin finger 

op i sin hustru, når de skal have sex. Han havde samme følelse med sin finger den aften, som 

når han har haft sex med sin hustru. Han gik ud i køkkenet, hvor han forsøgte at finde ud af, 

hvad der var sket. Han åbnede for køleskabet, hvor han tog en Suntop drik. Han ville gerne 

tale med F om, hvad der var sket. Han har ikke forsøgt at få F til at tie om hændelsen. Han 

ville bare forklare hende, at han havde gjort noget forkert. Han ved ikke, hvor længe F var 

ude på toilettet, men det var et godt stykke tid. Han havde fundet sin telefon frem. Den ligger 

altid i køkkenet. Han havde tænkt sig at ringe til politiet og sige til F, at hun skulle blive hos 

sin mor. Så ville han forlade boligen. Han forsøgte at komme til at tale med F om, hvad der 

var sket, men hun gik hurtigt. Efter, at hun var gået, gik han tilbage til køkkenet og hen til sin 

mobil. Så ringede V`s mobil. V` spurgte ham, hvad der var sket. Han sagde, at han havde 

gjort noget, som en voksen mand ikke burde gøre. Hun gik herefter ned til sin datter. Hun var 

lige vågnet og så ud til at være fortvivlet. Hun havde et anderledes ansigtsudtryk. Første gang 

han havde berørt sin kone i søvne, spurgte hun ham dagen efter, hvad han lavede, og hvorfor 

han ikke gjorde sit arbejde færdigt, men bare sov videre. Anden gang vågnede han ved, at hun 

tog fat i hans hånd og sagde ”kom”. På det tidspunkt kælede han hendes inderlår. Den tredje 

gang sagde hun typisk dig. Han ved ikke, hvad han havde gjort i den forbindelse. Ifølge hans 

kone er det sket inden for 1½ - 2 år. Han ved ikke, hvor ofte det er sket, men han kan huske 

de 3 gange. Han har aldrig set det som et faretruende signal. Han har aldrig tænkt på, at det 

kunne ske med F. F bor nu hos sin far. Man kan se på Fs beskeder, at hun helst ville bo 

hjemme hos dem. Han har senest set hende i går, hvor hun lå op ad ham på sofaen hjemme 

hos hendes bedsteforældre. Han har ikke selv talt med F om det der skete, men han har fortalt 

hende, at han er den voksne, at han elsker hende, og at han burde beskytte hende. Han har 

også sagt undskyld til hende. Han er godt klar over, at der er sket noget uheldigt. Det er et 

helvede fra morgen til aften og om natten både for ham og for familien. Han får kvalme, når 

han hører om den slags. Han er blevet misbrugt mange gange, siden han var barn. Han har 

brugt mange år på at bearbejde sine oplevelser, så han kender godt til at blive misbrugt af en 

voksen. Det er respektløst, når en voksen misbruger et barn. Han har brugt mange år på at 

komme igennem det. Nu er han endelig kommet igennem.  

 

V har supplerende forklaret, at F og T har et tæt forhold, forstået på den måde, at F henvender 

sig til T om alt. Da hun lige havde mødt T, havde F ikke dette forhold til ham. Dengang 

henvendte F sig altid til hende, men nu henvender hun sig til T, hvis der er noget, som hun 

mangler, ligesom når man henvender sig til sine egne forældre. De kan tale om forskellige 

ting. Hvis F har oplevet noget i skolen, kan hun henvende sig til T for at tale om det. Der er 

ikke noget, der har ændret sig efter episoden, men fordi T sov hos hendes forældre, begyndte 

F at spørge, hvorfor han ikke kom hjem. F kunne ikke forstå, hvorfor de skulle være adskilt 

og sove hver for sig. F har nogle gange haft mareridt, men det har mest været sådan, at hun 
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har haft svært ved at falde i søvn, fordi hun var bange for noget. F plejede at vække V`, men 

hun blev lidt træt til sidst, og T tilbød så, at F kunne henvende sig til ham. T spurgte V` om 

det var i orden, før han sagde til F, at hun gerne måtte kontakte ham. Hun husker ikke, hvornår 

T sidste gang kælede hende i søvne. Han vendte sig mod hende og begyndte at kæle hende 

for neden og på kroppen. Han berørte hende i kønsdelen, men hun ved ikke helt, hvordan det 

skal beskrives. Det er hendes fornemmelse, at han sov i begyndelsen. Da hun reagerede ved 

at røre ved ham, vågnede han. Hun ved ikke, hvor mange gange det er sket. Det er ikke sket 

hver uge. Nogle gange er det måske sket hver 3. måned og andre gange er der gået længere 

tid imellem. Når hun ikke reagerede på hans kærtegn, stoppede han af sig selv. Nogle gange 

er han selv vågnet, mens det er sket og nogle gange, hvor hun ikke har gengældt hans befø-

linger, er han sovet videre. T har nogle gange puttet F, når hun skulle sove. Hun kan ikke 

huske, om han før er faldet i søvn i Fs seng, når han har puttet hende. Hun har ikke haft nogen 

betænkeligheder ved at lade T putte F selv om hun har oplevet, at han har berørt hende, når 

han sov. Hun troede på F, da hun fortalte om episoden. Da episoden skete boede F hos dem, 

og hun besøgte sin far hver anden weekend fra fredag til mandag. Retten har nu besluttet, at 

F skal bo hos sin far. Hun mener, at F hellere vil bo hos dem, og at hun ikke ønsker at bo hos 

sin biologiske far.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

F har forklaret, at T befølte hende i tissekonen og havde sin finger oppe i ”hullet”, så det 

gjorde ondt. Hendes forklaring støttes af Ts forklaring for kredsretten om, at da han vågnede, 

havde han sin finger oppe i Fs tissekone. Efter Fs sikre og troværdige forklaring, som støttes 

af Ts forklaring, anser landsretten det for bevist, at T har befølt F i skridtet, og at han kortva-

rigt har stukket en finger op i hendes skede.  

 

Efter Fs forklaring om, at T var vågen, da han befølte hende, at hans berøringer begyndte på 

lårene, hvorfra de udviklede sig til befølinger i skridtet, og at hun ikke kunne falde i søvn, 

fordi T gentagne gange spurgte hende, om hun var faldet i søvn, finder landsretten, at det er 

ubetænkeligt at tilsidesætte Ts forklaring om, at befølingerne skete mens hans sov.  

 

Under disse omstændigheder er landsretten enig med kredsretten i, at T er skyldig i den rejste 

tiltale om voldtægt ved andet seksuelt forhold af sin steddatter F, som var 11 år gammel, da 

episoden fandt sted.  

 

Af de grunde kredsretten har anført, er landsretten enig i udmålingen af foranstaltningen og 

tortgodtgørelsen, og derfor stadfæstes kredsrettens dom.  

 

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 
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Kredsrettens dom stadfæstes. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

Kirsten Thomassen 

 

 

*** 

 

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

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 28. oktober 2020 

 

Eqqaartuussiviup no. 1467/2020  

Politiit no. 5505-97351-00181-20 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 1980 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 12. oktober 2020. 

 

U makkuninnga  unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm 1, nr. 3 - Meeqqamik 12-it inorlugit ukiulim-

mik 

14. september 2020 nal. 00.30-p missaani Nuummi Sanamut Aqq. […], inissiaq […]-mi, 

panissani P, inuusoq […] 2008, utsuatigut attuualaarmiuk, kinguninngualu inussani P-ip 

utsuanut mangullugu.  

 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq  

Qaammatini qulingiluani inissiisarfimmiittussanngortitsineq  

 

Aammattaaq P sinnerlugu unnerluussisussaatitaasut taarsiivigineqarnissaq 60.000 kr.-inik 

annertussusilik piumasaqaatigivaat.  

 

U -imi pisuunnginnerarpoq.  

Unnerluutigineqartoq piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik.  
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Suliami paasissutissat 

 

Unnerluutigineqartoq, U, ilaatigut nassuiaavoq, ulloq 14. september 2020 unnukkut najuk-

kamiissimalluni Sanamut aqq. […], lejl. […] i Nuuk.  

U P-mit itertinneqarpoq, isikkani tigugaa, ersinerarluni sinissinnaananilu.  

U-ip nammineerluni oqarfigisimavaa itersassagaani ersiguni.  

U-ip P aperisimavaa sunersoq, P-lu oqarsimavoq ersinerarluni misigisimanerarlunilu soor-

luni isigineqarluni. 

Taava U-i pisarnermisut P-p siniffianut sanianut innarsimavoq nujaasigullu tagiartorlugu.  

U-ip ataasiarluni P aperivaa sininnersoq. Taanna eqqaamalluarpaa. Tamatumalu kingorna-

tigut allamik eqqaamasaaruppoq. 

Aperineqarluni taanna nassuiarnerusinnaanera, tassa eqqaamasaarunnini.  

U nassuiaavoq   oqimangersimalluni itersimalluni. U itersimavoq inussani panissami utsua-

nut mangussimallugu. Tamatumalu kingornatigut silarsuaa matulluinnarluni.  

U-i nassuiaavoq videokkut apersuinermi P-p oqaluttuarisaa perusuersartarfiliarsimalluni, 

tassani P nassuiaanermini oqarmat U-ip nammineq ingerlatinnani torsuusami oqaloqatigini-

arsimagaluaraani, tassani oqarfiginiarsimagaluarpaa politiinut nammineq sianerniarluni im-

minullu nalunaarutigaluni. Taamaammat U-ip P oqaloqatiginiarsimagaluarpaa nassuiaanni-

aramiuk imminut nalunaarutiginiarnerminik. Ilumoorpoq U-ip matu torsuusamiittoq ikersis-

simagaa, oqarniarluni maannakkoqqissaaq politiinut sianerniarluni, kisiannili P-p matu ma-

torlussimavaa ingerlallunilu. Tamatumalu kinguninngua U-i politiinut sianersimavoq.  

Aperineqarluni sooq politiinut sianersimanerluni, U-i akivoq, pissusissamisoortuunnginner-

soq politiinut sianertarneq meerarisaq qanoq iliorfigineqarsimappat? 

U- politiinut sianerpoq kukkusumik iliornikuugami, namminerli taamaaliorami 

najuussimanngilaq, imatut pasillugu eqqumasimanngilaq. Tamatut pisoqarmat U-i sinissi-

mavoq.  

U-ip nalusimavaa nuliaminut qanoq oqassanerluni, imaluunniit P-p ataataanut. Tamatuma 

nalaani U-i eqqarsarsimavoq imminorniarluni. 

U-i iluamik eqqarsarsinnaasimanngilaq.  

Kisianni nalinginnaasuunngippat politiinut sianertarneq, sunami taava nalinginnaasuuva.   

U-ip eqqaamavaa politiinukarami taakkununnga oqarsimalluni inersimasup iliuuserisas-

sarinngisaanik meeqqamut iliorsimalluni.  

Kingusinnerusukkut unnunnerusoq U-i napparsimmavimmi misissortittussaavoq, eqqaama-

vaalu politiit oqartut oqaaseqartussaatitaannginnerminik, aperineqarlunilu asattorsiman-

ersoq, asattorsimanerarsimallunilu.  

U-i aperineqarsimavoq imersimanersoq. 

U-ilu nakorsap oqaluttuussimavaa qanoq iliussanerlugu misissuinermi.  

U-i aperineqarsimavoq assani sorleq atorsimaneraa, akisimavorlu talerpini atorsimallugu.  

P ineeqqamini siniffimmi ilorliusimavoq.  

U-ip P nujaasigut tagiartorsimavaa, taamaaliortarpaa sinilertinniarlugu, aamma pukusuatigut 

tunuatigullu kumittarpaa. P-p aamma aperisarpaani oqaloqqulluni sinilerniassagami, 

qasulertarami nipaanik eqqissinartittaramiullu. Tassa taamatut nalinginnaasumik iliortarput.  

Siullerpaajunngilaq U-ip P-mik innartitsinera sinnassarlugu, aamma siulliunngilaq saniani 

sinilernera. U-i nassuiaavoq siusinnerusukkut taamaaliortareersimalluni. 

U-ip eqqaamanngilaa assani P-p uppataaniitissimanerlugu.  

U-ip eqqaarsaatigiinnarlugit merianngulertarpoq.  
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Siusinnerusukkut U-ip nuliani sinimmini attuuasarsimavaa, taavalu aqaguani aperisarsima-

voq sooq suliani naammassisimannginneraa.  

U-i arlaleriarluni nuliaminut assinganik iliortarsimavoq, nulia oqartarsimalluni U-ip assani 

ilutamminiitittarsimagaa. U-i ataasiarluni iternikuuvoq, nuliami assani tigugaa nammineq 

inussani utsuisa iluanut mangussimallugu.  

U-ip nuliani 2015-imili ilisarisimalernikuuvaa. 

Aatsaat ukiup kingulliup ingerlanerani U-i sinitsilluni nuliaminut taamaaliortalersimavoq.  

Maannakkut U-i sakikkumini najugaqarpoq. 

U-i nuliaminiittarpoq P ikinngutiminiikkaangat.  

P angerlarsimatillugu U-i taakkaniinneq ajorpoq. Tamanna kommunimit aalajangigaavoq 

tamannalu malissimavaat.  

Qaammatip tulliani U-i aallartussaavoq I-p ernera afs-ertussaq tunniukkiartorlugu.  

Tamatumunnga atatillugu eqqartornikuuvaat feriaqatigiinniarlutik immaqa sapaatip akunne-

rata missaani, kisiannili suli sukumiinerusumik pilersaarusiornikuunagu.  

U-i namminersortuuvoq suliffimminilu ulapittorujussuulluni, kisimiippoq, angerlaraanga-

milu assut qasoqqasarluni. Unnukkut qasusorujussuusarpoq sofamilu sinilertarluni. U-i iti-

soorujussuarmik sinittarpoq.  

U- nulianilu ataatsimut meeraqarput pingajua affarmik ukiulimmik. Inequnartorujussuuvoq 

niviarsiaraq, pisariaqartitsisorujussuullunilu qaammatit pingasungajaat sioqqutsilluni inun-

ngornikuugami. Unnuarpassuit sininneq ajorpoq paniallu nukipparujussuarnik atuiffiulluni.  

Siusinnerusukkut U-ip misiginikuuvaa itillilluni, kisiannili tissinartuinnarnik. Assersuuti-

galugu U-ip meeraagallarami uisorissartarfini allarutit nivinngaaviannut nivinngariar-

nikuuvaa. Aappassaanik nilliaasassimavoq pilattuut kaavittoq sumiinnersoq, aamma 

tamanna sinitsilluni pisimavoq. U-ip piffissani taamaattuni nassuiaruminaatsippaa qanoq it-

tarnerluni, misigisimasarpoq eqqumanani sininnaniluunniit.  

U-ip ilisarisinnaanngilaa P aperisimagamiuk arlaleriarlugu sininnersoq, eqqaamavaa ataasi-

arlugu aperinikuullugu. U-ip eqqaamanngilaa sinilernini, aamma sinilerneq eqqaama-

neqarsinnaanngimmat. 

U-ip nalunngilaa ilaannikkut qannguisarluni.   

 

 

I ilisimannittutut ilaatigut nassuiaavoq U-ilu ukiut pingajussaa katisimasuullutik, suliffim-

minut atatillugu inigisamini Sanavejimi najugaqarput.  

Ulloq 14. september 2020 misigisaqarpoq, iterpoq mobiltelefonini sianertoq. Aappakuata 

aappaa sianertoq itersarluni oqaluttuullunilu aappakuni imminnut aggertoq panitsik P aal-

lugu. Oqarsimavorlu pissutaasoq P oqarsimammat I-p uiata taanna attuuasimagaa. 

Taamaammat maannakkut angutaa aggertoq aallugu. 

Soorngunami I quarsaarsimavoq makissimallunilu, alakkarlugu panini sumiinnersoq aamma 

uini sumiinnersoq.    

I-p eqqaamavaa uini igaffimmi issiasoq paninilu illup iluaniigani, uini aperisimavaa panini 

P sumiinnersoq paasitinneqarlunilu ingerlasimasoq.  

I panimminut sianertaraluarpoq kisianni paniata mobilia atorneqarpoq, jakkelersorpoq ele-

vatorerlunilu alakkarpaa ataataminit aaneqarsimanersoq. Panini biilit unittarfianni naammat-

toorpaa angutaa takkuteqqammersimasoq.  

Panialu biilinut ilaalluni ataatakkuminukarpoq. 

I-p P aperivaa susoqarsimanersoq, oqaluttuarporlu takanuuna attuuaneqarsimalluni.   

Taava I-p P aperivaa sooq itersarsimannginneraani, P-p tuini qaffatsissimavai, nalusimagu-

narlugu qanoq iliornissani. 
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P oqarsimavoq utsummigut attuuaneqarsimalluni.   

I aamma P imminnut qanittuararsuupput.  

I-p nalunngilaa P ilumoorluni oqaluttoq pisimasoq pillugu.  

P-p imatut pisoq siusinnerusukkut misiginikuunngilaa.  

I-p uppernarsarpaa U-ip sinimmini attuuasinnaasaraani, assersuutigalugu tungiminut saas-

sinnaavoq eqitaarluni attuuallunilu sinimmini. Taavalu tassani innangaannarsinnaasarluni 

tigummilluni. Aamma U-ip sinimmini inussani utsumminut mangunnikuuvaa. Piffissami si-

visujaami U-i taamaaliortarsimavoq, immaqa ukiup aappaata affaani imaluunnit ukiut mar-

luk taamaaliortarnikuuvoq.  

Taamanikkut sineqatigiittarallaramik sapaatit akunneri tamaasa taamatut pisoqartar-

nikuuvoq. Akuersaartarnikuuvaa ajallugu peertinneq ajorpaa, uigigamiummi. Namminerlu 

qisuariaraangami U-i itertarpoq.  

Ilaannikkut I qisuariareeraluartoq U-i siniinnartarsimalluni. 

I aamma U-ip ilaannikkut aqaguani eqqartortarsimavaat, kisiannili tamatiguunngitsoq, im-

maqa ataasiarlutik imaluunniit marloriarluni U-i oqarnikuuvoq eqqaamanagu attor-

simallugu. Tassani I oqartarsimavoq U-i aallartittarsimasoq kisiannili siniinnarluni. U-i tu-

paallattutut isikkoqartarsimavoq sinimmini I qanoq iliuuseqarfigisarsimagamiuk.  

Ilaannikkut U-i qannguisarpoq, kisiannili taamaallaat assersuutigalugu fjernsynerluni sofami 

sinilersimagaangami, tamatuma saniatigut qannguerpiarneq ajorpoq. U-i sinimmini itillilluni 

pisuinneq ajorpoq, kisiannili ilaannikkut iliuuseqartarluni affarmik eqqumalluni affarmik 

sinilluni. U-i unnukkut qasusorujussuussarpoq, namminersortuuvoq namminerisaminik 

suliffiuteqarluni, taamaattumik piffissap ilaani suliffimmini ulapittorujussuusarluni sulineru-

sariaqartarlunilu.  

Illersuisumit aperineqarlun I nassuiaavoq, immaqa ataqatigiissinneqarsinnaasut U-ip qa-

susarneri aamma timimik attuuanninnissamik pisariaqartitsisarnera imaluunniit piumalersar-

nera, taamatut oqartoqarsinnaappat.  

 

Uppernarsaasiineq 

 

Eqqartuussivimmi uppernarsaasiissutigineqarput nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq 15- 

september 2020-mik ulluligaq, piffissaq nalunaarutiginninneq allanneqarsimalluni 14. sep-

tember 2020-mik.  

Pinngitsaaliineq pillugu nalunaarusiaq uppernarsaasiissutigineqarpoq, pisimasoq 1, ilann-

gussaq A-1-3, tassani allaaserineqarsimalluni patruulia pinerliiviliartinneqarsimasoq Sana-

vej […]-[…], 3900 Nuuk, nalunaarusiaq imaqarpoq patruuliap maluginiagaanik aamma U-

ip tigusarineqarneranik.  

Mappi assit uppernarsaasiissutigineqarput pisimasoq 1, ilanngussaq F-1-1, assit 

takutitsippaat pinerliivik oqaatigineqartoq.  

P-ip inuusoq ulloq […] 2008 videokkut apersorneqarnera takutinneqarpoq. 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

Unnerluutigineqartoq inuttut atugarisani pillugit nassuiaavoq, pisimasup inuunini al-

lanngortissimagaa. U nuliani peqatigalugu familiecenterimi katsorsagaavoq, psykologimik 

oqaloqatiginnittarnikkut aamma aappariittut katsorsagaallutik. Pisimasup kingornatigut U-i 

imminut toqunnissamik eqqarsartarsimavoq aamma Dronning Ingrids Hospitalimi tarnimik-

kut nappaatillit immikkoortortaqarfiani ulluni marlunni pingasuni uninngasarsimalluni.  
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Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Suliami pineqartoq tassaavoq qanoq U-ip ulloq 14. september 2020 nal. 00.30-ip missaani 

Sanamut Aqq. […]- […] Nuummi, panissani P inuusoq ulloq […] 2008 attualaarsimaneraa 

kinguaassiutaatigut kingornalu inussani P-ip utsuinut mangussimallugu, taamaalilluni 

pisuutinneqarpoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 3 – 

meeqqamik 12-it inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliineq.  

 

 

Unnerluutigineqartoq U pisimasumi pisuunnginnerarpoq, U-ip eqqartuussivimmi nassuiaa-

nermini pissutsit piviusut pisuunerarfigivai aamma nassuiaavoq sinimmini silattuaqis-

sutigisimallugu inussani panissami P-ip utsuinut mangussimallugu. Sinikkami iliuutsinilu 

nalullugu pisimasumut pinngitsuunerarpoq piumasaqaatigalugulu pinngitsuutitaanissaq.   

  

Eqqartuussisut pisuunermik apeqqummik nalilersuinerminni pingaartippaat P-ip nassuiaa-

taa. P videokkut apersorneqarnermi uppernartorujussuarmik nassuiaavoq, qanoq ataatassami 

U-ip nalunaaquttap akunnerata ataatsip missaani ilutammigut tagiartorsimagaani kingornati-

gullu inussani utsumminut mangussimallugu. P nassuiaavoq U-ip inussani utsumminut 

mangummagu quijartorniartuusaarsimalluni taava perusuersartarfimmut anillassimalluni. 

Taavalu ataataminut sianersimavoq aaqqulluni. P nassuiaavoq U-ip torsuusami unitseri-

arsimagaani oqaloqatiginiarluni, kisiannili nammineq piffimmiit ingerlaannarsimalluni.  

 

Aamma eqqartuussisunit pingaartinneqarpoq U-ip eqqartuussivimmi nassuiaataa, nas-

suiaammat P innartissimallugu sininniarluni ersisoq, nujaasigullu tagiartorsimavaa nammi-

nerlu sinilersimalluni. U-i itersimavoq silattorsimallunilu inussani P-p utsuinut mangussi-

mallugu.  

 

Eqqartuussisunit uppernarsineqarpoq U unioqqutitsinermut pisuusoq pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 3, meeqqamik 12-it inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliineq, un-

nerluussissummi oqaatigineqartutut.  

U-ip suliami sininnerarnera, aammalu iluutsiminik ilisimasaqannginnera allatut inerniliis-

sutaasinnaanngilaq.  

 

Pineqaatissiissut pillugu 

Suliani pinerluutini taamaattuni aallaavittut utaqqisitaanngitsumik pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittussanngortitsisoqartarpoq.  

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq U eqqartuunneqassasoq qaammatini 9-

ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq. Taamatullu 

aamma piumasaqaatigineqarluni U mitagaanermut ajunngitsorsiassanik P-imut akiliisin-

neqassasoq 60.000 kr.-inik.  

 

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik.  

 

Eqqartuussisunit suliami pingaartinneqarput pissutsit sakkortasaataasut.  

Pineqartoq tassaavoq unioqqutitsineq pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 3, 

meeqqamik 12-it inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliineq, tamannalu peqqarniitsumik inatsisi-

nik unioqqutitsineruvoq.  



 15 

Taamatullu aamma U P-imut ataatassaavoq taamaalilluni tatiginninnermik pakatsisitsineq 

annerpaaq meeqamut angajoqqaatut iliuuserisimallugu, pisimasorlu tamanna annertoorujus-

suarmik P-imut ungasinnerusoq eqqarsaatigalugu kingunipilutsitsissutaasinnaalluni. 

Taamatullu aamma eqqartuussisunit tunngavigineqarpoq U-ip aallaqqaammut P-imik nipan-

gersaasimagaluarnera arnaa innarluni sinittoq, P pisimasup kingornatigut oqaloqatiginiarsa-

ralugu. U-ip nammineq nassuiaanermisut iliuuseqartarsimaguni ilumut nuliani attuuasarsi-

mallugu sinimmini, aammalu illersuisup oqarneratut taaneqartartumik sexsomnia-

qarsimaguni, taava angutitut inersimasutut nalunngittariaqarpaa panissami eqqaanut innar-

tussaanani sinilerlunilu. Kisiannili U-ip sinimmini nappaataasartumik peqarsimaguni 

iliuuserisaanut nakorsanit nassuiarneqarsinnaasumik uppernarsaasiisoqanngilaq, taamaat-

tumik nassuiaataa sinimmini iliuusaasimasoq suliami matumani sakkukillisaataasinnaanngi-

laq.  

Sakkukillisaataasinnaasutut illersuisup saqqummiussaa, tassalu U nammineerluni iliuuseri-

saminik politiinut nalunaarutiginninnera, aamma tigusarineqarnermi kingornatigut aamma 

napparsimmavimmi misissorneqarnermini oqaatigisimammagu assani sorleq naapertuillu-

anngitsuliornermi atorsimagini, kiisalu tamatuma kingornatigut psykologimit katsorsa-

gaalersimalluni.   

Eqqartuussisunit tunngavigineqarpoq, U-ip paasisaaguni qanoq pisoqarnissaa annilaanga-

galugu qisuariarnermisut qisuariaateqarsimasoq, taamaalillunilu naapertuilluanngitsulior-

nermi ajoqusiinerit ilisimaraalugit annikillisaariaraluarluni.  

U-ip eqqartuussivimmi pissusilersornera pisumut sanarfisaavoq aammalu nassuiataa upper-

nassuseqarani. Tamanna tunngavigalugu eqqartuussisunit suliami sakkukillisaataasinnaasut 

isiginianngilaat, taamaattumillu unnerluussisussaatitaasut piumasaqaataat qaammatini 9-ni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinissaq naapertuuttutut isigi-

neqarluni.  

 

 

U eqqartuunneqarpoq qaammatini 9-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortinneqarluni, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 46, imm. 1, nr. 2 unioqqutitsiner-

mut pinerluttulerinermi inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 3 – meeqqamik 12-it inorlugit ukiulim-

mik pinngitsaaliineq.   

 

U-ip panissani P pinngitsaalisimavaa kinguaassiutaatigut attuuallugu aamma inussani 

utsuinut mangullugu, taamaalilluni kifaanngissusia, ataqqinassusialu kannguttaatsuliorfiga-

lugu aamma inuk P pisinnaateqarpoq mitagaanerminut ajunngitsorsiassanik tunineqarnissa-

minik.  

  

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqartoq mitagaanermut ajunngitsorsiassaq 

eqqartuussisunit naapertuuttutut isigineqarpoq, U-ip akilissavai 60.000 kr.-it P-ip mitagaa-

neranut ajunngitsorsiassatut, tak. taarsiissuteqartussaatitaaneq pillugu inatsimmi § 26, imm. 

1 

Suliami aningaasartuutit 

Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 1 naapertorlugu suliami aningaasartuutit naala-

gaaffiup karsianit akilerneqassapput.  

 

EQQORTUUTINNEQARPOQ: 
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U eqqartuunneqarpoq qaammatini 9-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortinneqarluni. 

 

U-ip akilissavai 60.000 kr-it, P-imut mitagaaneranut ajunngitsorsiassatut.  

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.  

 

 

Pia Hjort Andersen 

Eqqartuussisoq 

 

 

 

D O M 

 

afsagt den  

28. oktober 2020 

 

Rettens nr. 1467/2020  

Politiets nr. 5505-97351-00181-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 1980 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 12. oktober 2020. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3 - Voldtægt af barn under 12 år 

Ved den 14. september 2020 ca. kl. 00.30 på adressen Sanamut Aqq. […], lejlighed […] i 

Nuuk, ved med sin hånd at have befølt sin steddatter F, født den […] 2008, på hendes køs-

dele, hvorefter han førte en finger ind i Fs vagina.  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anbringelse i anstalten for domfældte i 9 må-

neder. Godtgørelse for tort til F på 60.000 kroner.  

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har påstået frifindelse.  

 

 

Sagens oplysninger 
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Tiltalte, T, har blandt andet forklaret, at den aften den 14. september 2020 var han på adres-

sen Sanamut aqq. […], lejl. […] i Nuuk.  

T blev vækket af F, hvor hun tog ham på hans fod, fordi hun var bange og ikke kunne sove. 

T havde selv bedt hende om at hun skulle vække ham, hvis hun var bange.  

T havde spurgt F, hvad der var galt og F havde sagt at hun var bange og at hun følte det var 

som om der var nogen der kiggede på hende.  

T havde derefter, som han plejer at gøre, lagt sig ved siden af F på hendes seng og aet hendes 

hår. 

T spurgte F en enkelt gang om hun sov. Det husker han tydeligt. Så husker han ikke mere 

efter det.  

Adspurgt om han kan forklare det nærmere, at han ikke husker mere.  

Forklarer T at han vågnede op til et mareridt. T vågnede ved at han havde sin finger oppe i 

sin steddatters tissekone. Og derfra begyndte hans verden at lukke fuldstændigt.  

T forklarer at under videoafhøringen hvor F fortalte at hun gik ud på toilettet, i det stykke af 

Fs forklaring hvor hun siger at T ellers ville tale med hende ude på gangen inden hun gik, der 

ville han have sagt til hende at han ville ringe til politiet og anmelde sig selv. Det var derfor 

T ville tale med F og forklare hende at han ville melde sig selv.  

Det er rigtigt at T lukkede døren på klem i gangen, for at sige at han ville ringe til politiet her 

og nu, men F smækkede med døren og gik ud. T ringede til politiet kort efter.  

Adspurgt hvorfor han ringede til politiet, svarer T og spørger om det ikke er det normale at 

gøre? at ringe til politiet hvis der er sket noget med ens barn? 

T ringede til politiet fordi han havde gjort noget forkert, han havde dog gjort det mens han 

ikke var til stede, forstået på den måde at han ikke var vågen. T sov da det skete.  

T vidste ikke hvad han skulle sige til sin kone, eller til Fs far. Her på det tidspunkt havde T 

tænkt at skulle tage sit eget liv.  

T kunne ikke tænke klart.  

Men hvis det ikke er normalt at ringe til politiet, hvad er så normalt.  

T husker, at han da politiet kom, havde sagt til dem at han havde gjort noget som en voksen 

ikke bør gøre mod et barn.  

Senere på aftenen, var T til undersøgelse på sygehuset, og han husker at politiet havde oplyst 

ham om at han ikke havde pligt til at udtale sig, og han blev spurgt om han havde vasket sig, 

og det havde han.  

T var blevet spurgt om han havde drukket noget.  

Lægen havde fortalt T hvad han skulle gøre til undersøgelsen.  

T var blevet spurgt hvilken hånd havde brugt, og der havde han svaret sin højre hånd.  

F lå inderst på sengen i hendes værelse.  

T havde kælet F i håret, han plejer at gøre det for at få hende til at falde i søvn, han plejer også 

at klø hende i nakken og på ryggen. F plejer også at spørge T om han ikke kan snakke så hun 

kan falde i søvn, fordi hun bliver træt af hans stemme som gør hende træt, at den virker bero-

ligende. Det er det som de normalt plejer at gøre.  

Det er ikke første gang, at T putter F for at få hende til at falde i søvn, og det er ikke første 

gang han falder i søvn ved siden af F. T forklarer at det har han gjort før.  

T kan ikke huske at han har haft sin hånd på Fs lår.  

T får kvalme af at tænke på det.  

T har før kælet med sin kone i søvne, hvor hun spørger ham dagen efter hvorfor han ikke gør 

sit arbejde færdigt.  
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T har gjort det samme med sin kone flere gange, konen siger at T plejer at have sin hånd på 

hendes inderlår. T vågnede en gang ved, at konen tog hans fat i hans hånd hvor han havde sin 

finger oppe i hendes vagina.  

T har kendt sin kone siden 2015.  

Det er først inden for et års tid, at T er begyndt at gøre sådan ved sin kone i søvne.  

T bor sine svigerforældre nu.  

T er hjemme ved sin kone, når F er hos sine veninder.  

T er der ikke når F er hjemme. Det er noget som kommunen har besluttet og det har de rettet 

sig efter.  

T skal rejse i næste måned for at aflevere Vs søn som skal på afs.  

De har talt om at holde ferie sammen måske en uges tid i den forbindelse, men de har ikke 

planlagt det nøje endnu.  

T er selvstændig og han er altid presset på sit arbejde, han er alene, han er meget træt når han 

kommer hjem. Han er meget træt om aftenen om falder i søvn på sofaen. T sover meget tungt.  

T og konen har et fælles barn på 2 og et halvt år. Hun er en sød og dejlig pige, men er meget 

krævende da hun er næsten tre måneder for tidligt født barn. De har mange søvnløse nætter 

ind imellem og deres datter kræver meget af deres energi. 

T har tidligere oplevet at gå i søvne, men kun på komiske måder. F.eks. som barn har T i 

søvne forsøgt at hænge sine øjenlåg op på en håndklædekrog.  

En anden gang havde han nærmest råbt hvor hans rundsav lå henne, det var også mens han 

sov. T har svært ved at forklare hvordan hans tilstand var på det tidspunkter, men han følte 

sig ikke vågen eller sovende.  

T kan ikke genkende at han skulle have spurgt F flere gange om hun sov, han husker at have 

spurgt hende en enkelt gang. T husker ikke at han faldt i søvn, det kan man jo ikke huske når 

man gør.  

T ved at han snorker ind imellem.  

 

 

V har som vidne blandt andet forklaret at hun har været gift med T i over 3 år, de bor på 

Sanavej i hendes personalebolig.  

Den 14. september 2020, oplevede hun at hun vågnede fordi hendes mobiltelefon ringede. 

Det var hendes ekskærestes, kæreste som ringede for at vække hende og fortælle at hendes 

eks nu var på vej hjem til dem, for at hente deres datter F. Hun havde sagt det var fordi F 

havde sagt at hun var blevet rørt ved af Vs mand.  

Og derfor kom hendes far nu og hentede hende.   

V blev selvfølgelig chokeret og var stået op, for at se hvor hendes datter var og hvor hendes 

mand var.  

V husker at hendes mand sad ude i køkkenet og datteren var ikke i huset, hun havde spurgt 

sin mand hvor datteren F var og fik at vide at hun var gået.  

V havde prøvet at ringe til hendes datters mobil som var optaget, hun havde taget jakke på og 

tog ned med elevatoren for at se om hun var blevet hentet af sin far. Hun havde mødt sin datter 

nede på parkeringspladsen, hvor hendes far lige var kommet.  

Datteren var så kørt med sin far hjem til dem.  

V havde spurgt F hvad der var sket, hun havde fortalte at hun er blevet rørt ved forneden.  

Også havde V spurgt F hvorfor hun ikke havde vækket hende. F havde rystet på skuldrene, 

hun vidste nok ikke hvad hun skulle gøre.  

F havde sagt at hun var blevet rørt ved hendes vagina.  

V og F har et tæt forhold.  
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V ved at F taler sandt om det der er sket.  

F har ikke oplevet det her som skete før.  

V bekræfter at T i søvne kan ligge og kæle for hende, f.eks. vende sig mod hende og kramme 

og røre ved hende mens han sover. Også kan han blive liggende der og holde hende.  

T har også i søvne haft en finger oppe i hendes vagina. Det er noget som T har gjort i en 

længere periode, måske i halvandet eller to år har han plejet at gøre sådan.  

Det er noget som skete hver uge, dengang de sov sammen. Hun plejede at tage imod ham, 

hun plejede ikke at skubbe ham væk, for det er jo hendes mand.  

T plejer at vågne når hun reagerer.  

Nogen gange bliver T ved med at sove efter V har reageret.  

V og T har ind i mellem talt om det dagen efter, ikke hver gang, men måske en enkelt gang 

eller to har T sagt dagen efter at han ikke kan huske at han har rørt ved hende. Hvor V havde 

sagt til ham at T var startet men blev ved med at sove.  

Det virkede som om at T var overrasket over at han havde gjort noget ved V i søvne.  

Ts snorker ind i mellem, men det er kun hvis han f.eks. er faldet i søvn på sofaen foran tv-et, 

ellers snorker han ikke rigtigt. T går ikke helt i søvne, men han gør ind i mellem ting mens 

han er halv vågen og halv sover. T er meget træt om aftenen, han er selvstændig og har sit 

eget firma, så der er perioder hvor han har meget travlt på arbejdet og må arbejde ekstra. 

Adspurgt fra forsvareren, forklarer V at hun mener at der måske kan være mønstre mellem at 

T er træt og har behov for det der kropskontakt eller lyster, hvis man kan sige det på den 

måde.  

 

Dokumentation 

Der blev i retten dokumenteret anmeldelsesrapport dateret den 15. september 2020, anmel-

delsestidspunkt anført som 14. september 2020.  

Der blev dokumenteret rapport vedrørende voldtægt, forhold 1, bilag A-1-3, der beskriver at 

en patruljevogn var blevet sendt til gerninggstedet på Sanavej […]-[…], 3900 Nuuk, rappor-

ten indeholder patruljens observationer og anholdelse af T.  

Der blev dokumenteret fotomappe forhold 1, bilag F-1-1, der viser fotos af det angivne ger-

ningssted.  

Der blev fremvist videoafhøring af F, født […] 2008.  

 

Personlige oplysninger 

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at episoden har ændret hans liv. T får be-

handling ved familiecenteret sammen med sin kone, hvor de går til psykolog og parterapi. T 

har været selvmordstruet efter episoden og har været indlagt i to til tre dage på psykiatrisk 

afdeling på Dronning Ingrids Hospital.  

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

Om skyldsspørgsmålet 

Sagen omhandler hvorvidt T den 14. september 2020 ca. kl. 00.30 på Sanamut Aqq. […] –

[…] i Nuuk, har befølt sin steddatter F født den […] 2008 på hendes kønsdele og herefter 

om han har ført en finder ind i Fs vagina, og dermed er skyldig i overtrædelse af kriminallo-

vens § 77, stk. 1, nr. 3 - Voldtægt af barn under 12 år.  
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Tiltalte T har nægtet sig skyldig i forholdet, T har under sin forklaring i retten erkendt de 

faktiske omstændigheder og forklaret at han i søvne kom til sig selv ved at han havde en fin-

ger oppe i sin steddatter Fs vagina. På baggrund af at han sov og dermed ikke vidste hvad 

han lavede, har han nægtet sig skyldig og påstået frifindelse.  

 

Retten har ved vurdering af skyldsspørgsmålet lagt vægt på Fs forklaring. F forklarer meget 

troværdigt i sin videoafhøring, hvordan hendes stedfar T i omkring en time har aet hende på 

hendes inderlår og herefter at han har stukket en finger op i hendes vagina. F forklarede at 

da T stak en finger op i hendes vagina havde hun ladet som om hun skulle ud og tisse og var 

gået ud på toilettet. Hvorefter hun havde ringet til sin far og bedt ham om at hente hende. F 

forklarede også at T havde forsøgt at stoppe hende ude på gangen og ville snakke med 

hende, men at hun bare var gået fra stedet.  

 

Retten har også lagt vægt på Ts forklaring i retten, hvor han forklarer at han puttede F som 

var bange da hun skulle sove, og at han havde aet hende i håret og var faldet i søvn. T våg-

nede og kom til sig selv ved at han havde en finger oppe i Fs vagina.  

 

Retten finder det for bevist at T er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 

3, voldtægt af barn under 12 år, som beskrevet i anklageskriftet.  

At T under sagen har påstået at han sov, og ikke kendte noget til sine gerninger, kan ikke 

føre til et andet resultat.  

 

Om foranstaltningen 

Udgangspunktet i sager af denne type kriminalitet er ubetinget anbringelse i anstalten for 

domfældte.  

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om at T idømmes 9 måneders anbringelse i an-

stalten for domfældte. De har ligeledes nedlagt påstand om at T skal betale godtgørelse for 

tort til F på 60.000 kroner.  

 

T har påstået frifindelse.  

 

Retten har i denne sag lagt vægt på de skærpende omstændigheder i sagen.  

Der er tale om overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3, voldtægt af barn under 12 

år, som er en grov lovovertrædelse.  

Der er ligeledes tale om at T som stedfar til F og derved har begået det største tillidsbrud 

som man som forælder kan overfor sit barn, det som er sket kan have store store konsekven-

ser for F på sigt.  

Retten ligger udfra Fs forklaring ligeledes til grund at T til at starte med forsøgte at få F til 

at tie omkring hændelsen ved at han lukkede døren ind til soveværelset hvor Fs mor lå og 

sov, for at snakke med F efter episoden.  

Såfremt T som han selv har forklaret virkelig har en tendens til at beføle sin kone mens han 

sover, og såfremt han som hans forsvarer anfører kan have noget kaldet sexsomnia, så burde 

han som voksen mand vide at han ikke skulle ligge sig ved siden af sin steddatter og falde i 

søvn.  
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Der har dog ikke for retten været ført noget dokumentation på at T kan have nogen form for 

søvnlidelse som kan forklare hans handlinger udfra et lægeligt synspunkt, derfor er hans for-

klaring om at hans handlinger er begået i søvne ikke noget som kan være formildende i 

denne sag.  

Af formildende omstændigheder fremførte forsvaret at T selv anmeldte sine handlinger til 

politiet, og efter sin anholdelse og ved sin undersøgelse på sygehuset selv havde oplyst hvil-

ken hånd han havde brugt til overgrebet, samt at han efterfølgende er gået i psykolog be-

handling.  

Retten ligger her grund at, T i frygt for hvad der skulle ske når han blev opdaget, reagerede 

som han gjorde, og på den måde bevidst forsøgte at formindske skaderne omkring hans 

overgreb.  

Ts opførsel i retten virkede konstrueret til lejligheden og forklaringen virkede utroværdig. 

Af denne grund har retten tilsidesat de omstændigheder som kunnet have haft formildende 

karakter i sagen, og finder anklagemyndighedens påstand om anbringelse i anstalten for 

domfældte i 9 måneder for passende.  

T idømmes 9 måneders anbringelse i anstalten for domfældte jf. kriminallovens § 146, stk. 

1, nr. 2., for overtrædelse af kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 3 - voldtægt af barn under 12 år.   

 

 

T har begået voldtægt af sin steddatter F ved at have befølte hende på kønsdelene og stukket 

en finger ind i hendes vagina, på denne måde har han krænket hendes frihed, ære og person 

og F har derfor krav på at få godtgørelse for tort.  

 

Retten har fundet den af anklagemyndigheden påståede godtgørelse for tort for passende, og 

T skal betale 60.000 kroner i godtgørelse for tort til F jf. erstatningsansvarslovens § 26, stk. 

1.   

 

Sagsomkostninger 

Statskassen skal betale sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1.  

 

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes anbringelse i anstalten for domfældte i 9 måneder.  

 

T skal betale 60.000 kroner i godtgørelse for tort til F.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger.  

 

 

Pia Hjort Andersen 

Kredsdommer 

 

 

 

*** 
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Den 28. oktober 2020 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygnin-

gen. 

Kredsdommer Pia Hjort Andersen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 1467/2020 

Politiets nr. 5505-97351-00181-20 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 1980 

 

[…] 

 

T forklarede på dansk blandt andet, at den aften den 14. september 2020 var han på adressen 

Sanamut aqq. […], lejl. […] i Nuuk.  

T blev vækket af F, hvor hun tog ham på hans fod, fordi hun var bange og ikke kunne sove. 

T havde selv bedt hende om at hun skulle vække ham, hvis hun var bange.  

T havde spurgt F, hvad der var galt og F havde sagt at hun var bange og at hun følte det var 

som om der var nogen der kiggede på hende.  

T havde derefter, som han plejer at gøre, lagt sig ved siden af F på hendes seng og aet hendes 

hår. 

T spurgte F en enkelt gang om hun sov. Det husker han tydeligt. Så husker han ikke mere 

efter det.  

Adspurgt om han kan forklare det nærmere, at han ikke husker mere.  

Forklarer T at han vågnede op til et mareridt. T vågnede ved at han havde sin finger oppe i 

sin steddatters tissekone. Og derfra begyndte hans verden at lukke fuldstændigt.  

T forklarer at under videoafhøringen hvor F fortalte at hun gik ud på toilettet, i det stykke af 

Fs forklaring hvor hun siger at T ellers ville tale med hende ude på gangen inden hun gik, der 

ville han have sagt til hende at han ville ringe til politiet og anmelde sig selv. Det var derfor 

T ville tale med F og forklare hende at han ville melde sig selv.  

Det er rigtigt at T lukkede døren på klem i gangen, for at sige at han ville ringe til politiet her 

og nu, men F smækkede med døren og gik ud. T ringede til politiet kort efter.  

Adspurgt hvorfor han ringede til politiet, svarer T og spørger om det ikke er det normale at 

gøre? at ringe til politiet hvis der er sket noget med ens barn? 

T ringede til politiet fordi han havde gjort noget forkert, han havde dog gjort det mens han 

ikke var til stede, forstået på den måde at han ikke var vågen. T sov da det skete.  

T vidste ikke hvad han skulle sige til sin kone, eller til Fs far. Her på det tidspunkt havde T 

tænkt at skulle tage sit eget liv.  

T kunne ikke tænke klart.  

Men hvis det ikke er normalt at ringe til politiet, hvad er så normalt.  

T husker, at han da politiet kom, havde sagt til dem at han havde gjort noget som en voksen 

ikke bør gøre mod et barn.  
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Senere på aftenen, var T til undersøgelse på sygehuset, og han husker at politiet havde oplyst 

ham om at han ikke havde pligt til at udtale sig, og han blev spurgt om han havde vasket sig, 

og det havde han.  

T var blevet spurgt om han havde drukket noget.  

Lægen havde fortalt T hvad han skulle gøre til undersøgelsen.  

T var blevet spurgt hvilken hånd havde brugt, og der havde han svaret sin højre hånd.  

F lå inderst på sengen i hendes værelse.  

T havde kælet F i håret, han plejer at gøre det for at få hende til at falde i søvn, han plejer også 

at klø hende i nakken og på ryggen. F plejer også at spørge T om han ikke kan snakke så hun 

kan falde i søvn, fordi hun bliver træt af hans stemme som gør hende træt, at den virker bero-

ligende. Det er det som de normalt plejer at gøre.  

Det er ikke første gang, at T putter F for at få hende til at falde i søvn, og det er ikke første 

gang han falder i søvn ved siden af F. T forklarer at det har han gjort før.  

T kan ikke huske at han har haft sin hånd på Fs lår.  

T får kvalme af at tænke på det.  

T har før kælet med sin kone i søvne, hvor hun spørger ham dagen efter hvorfor han ikke gør 

sit arbejde færdigt.  

T har gjort det samme med sin kone flere gange, konen siger at T plejer at have sin hånd på 

hendes inderlår. T vågnede en gang ved, at konen tog hans fat i hans hånd hvor han havde sin 

finger oppe i hendes vagina.  

T har kendt sin kone siden 2015.  

Det er først inden for et års tid, at T er begyndt at gøre sådan ved sin kone i søvne.  

Tbor sine svigerforældre nu.  

T er hjemme ved sin kone, når F er hos sine veninder.  

T er der ikke når F er hjemme. Det er noget som kommunen har besluttet og det har de rettet 

sig efter.  

T skal rejse i næste måned for at aflevere Vs søn som skal på afs.  

De har talt om at holde ferie sammen måske en uges tid i den forbindelse, men de har ikke 

planlagt det nøje endnu.  

T er selvstændig og han er altid presset på sit arbejde, han er alene, han er meget træt når han 

kommer hjem. Han er meget træt om aftenen om falder i søvn på sofaen. T sover meget tungt.  

T og konen har et fælles barn på 2 og et halvt år. Hun er en sød og dejlig pige, men er meget 

krævende da hun er næsten tre måneder for tidligt født barn. De har mange søvnløse nætter 

ind imellem og deres datter kræver meget af deres energi. 

T har tidligere oplevet at gå i søvne, men kun på komiske måder. F.eks. som barn har T i 

søvne forsøgt at hænge sine øjenlåg op på en håndklædekrog.  

En anden gang havde han nærmest råbt hvor hans rundsav lå henne, det var også mens han 

sov. T har svært ved at forklare hvordan hans tilstand var på det tidspunkter, men han følte 

sig ikke vågen eller sovende.  

T kan ikke genkende at han skulle have spurgt F flere gange om hun sov, han husker at have 

spurgt hende en enkelt gang. T husker ikke at han faldt i søvn, det kan man jo ikke huske når 

man gør.  

T ved at han snorker ind imellem.  

 

[…] 

 

U qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq, ulloq 14. september 2020 unnukkut najukkami Sanamut 

[…], inissiaq […] Nuummiittumiissimalluni.  
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U P-mit itersarneqarpoq, isigaatigut tigullugu, ersigami sinissinnaananilu. U-ip nammineq 

piumaffiginikuuaa ersiguni itersassagaani.  

U-ip P aperisimavaa, suna ajornersoq P-lu oqarsimavoq ersilluni misigalunilu soorlu arlaannit 

isigineqarluni.  

U tamatuma kingorna pisarnermisut, P-p siniffiani sanianut nallarsimavoq nujaalu tagiarlugit. 

U-ip P ataasiarluni aperisimavaa sininnersoq. Taanna erseqqissumik eqqaamavaa. Taava 

tamatuma kingorna allamik eqqaamasaqanngilaq.  

Aperineqarluni erseqqinnerusumik tamanna nassuiarsinnaaneraa, allamik eqqaa-

masaqannginnini.  

U nassuiaavoq sinnattupalaamut iterluni. U iterpoq inussani panissami utsuinut mangussimal-

lugu. Tassanngaanniillu silarsuaa matulluinnarluni aallartippoq.  

U nassuiaavoq P-p immiullugu apersorneqarneranut, tassani P oqaluttuarpoq perusuersartar-

fimmukarluni, tassunga killinnertaani P nassuiaammat ingerlatinnani U-ip gangimi 

oqaloqatigiumasimagaani, tassani oqarfigerusussimavaa politiinut sianerusulluni imminullu 

nalunaarutingaluni. Taamaammanuna U-ip P oqaloqatigerusukkaa nassuiaanniarlugu immi-

nut nalunaarutigerusulluni.  

Ilumoorpoq U-ip gangimi matu ikersisimatimmagu, oqarniarluni politiinut erngerluni siane-

rusulluni, kisianni P-p matu matorluppaa anillunilu. U kinguninngua politiinut sianerpoq.  

Aperineqarluni sooq politiinut sianernerluni, U akivoq aperalunilu naliginnaasut taamaat-

tannginnersut? Politiinut sianerluni meeqqani arlaannik pineqarsimappat? 

U politiinut sianerpoq eqqunngitsumik iliornini pillugu, taamaaliorsimavoq najuutinngin-

nermi nalaani, imannak paasillugu eqqumanani. Taanna pimmat U sinippoq.  

U-ip nuliaminut imaluunniit P-p ataataanut qanoq oqarnissani naluaa. Tassani piffissap 

taamaalinerani U-ip imminut toqunnissani eqqarsaatigisimavaa.  

U iluamik eqqarsarsinnaasimanngilaq.  

Kisianni politiinut sianerneq naliginnaasuunngippat, taava suna naliginnaasuua.  

U-ip eqqaamavaa, politiit takkummata oqarfigisimallugit inersimasup meeqqamut iliuuseri-

sassarinngisaanik iliorsimalluni.  

Kingusinnerusukkut unnummi, U napparsimavimmi misissorneqarpoq, eqqamavaattaaq po-

litiit paasitikkaanni oqaaseqarnissani pisussaaffiginngikkini, aperineqarpoq imminut asattor-

simanerluni, taamaaliorsimavorlu.  

U aperineqarsimavoq arlaannik imersimanersoq.  

Nakorsap U misissorneqarnermini qanoq iliornissaanik oqaluttuussimavaa.  

U aperineqarsimavoq assak sorleq atorsimanerini, taannalu akisimavaa assani talerpillermik.  

P sinittarfimmini siniffimmini ilorliulluni nalavoq.  

U-ip P-p najai tagiarsimavai, taamaaliortarpaa sinilersinniarlugu, aamma pukusuatigut tunu-

atigullu kumittarpaa. P-p aamma U aperisarpaa oqalussinnaannginnersoq sinilerniassagami, 

nipaa uernarnarigamiuk taassuma uernalersittarmani, eqqissinartumik sunniuttarmat. Tassa 

taanna naliginnaasumik pisartoq.  

Siullermiinngilaq U-ip P-mik sininniartitsinera sinilersinniarlugu, aamma siullermiinngilaq 

P-p saniani sinilernera. U nassuiaavoq siusinnerusukkut taama pinikuulluni.  

U-ip eqqaamasinnaanngilaa assami P-p quttoraaniitissimanera.  

U merianngulertarpoq eqqarsaatigileraangamiuk.  

U-ip siusinnerusukkut sinimmini nuliani attuualaartarpaa, aqaguani aperisarluni soormi suli-

ani naammassisimannginneraa.  

U-ip arlaleriarluni nuliani taamaalisarsimavaa, nulia oqarpoq U-ip assani quttoqqami ilu-

atungaaniitittaraa. U ataasiarluni iternikuuvoq, nuliami assani tigungaa inussani utsuisa ilua-

nut pulatissimallugu.  
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U-ip nuliani 2015-imili ilisarisimavaa.  

Aatsaanuna ukiup ataatsip iluani, U-ip sinimmini nuliani taamaaliortaleraa.  

U massakkut sakikkumini najugaqarpoq.  

U nuliaminiittarpoq P kammalaatiminiikkaangat.  

U isersimaneq ajorpoq P angerlarsimagaangat. Taanna kommunip aalajangigaraa tamannalu 

malippaat.  

U qaammat tulleq aallartussaavoq I-p ernera afs-ertussaq tunniukkiartorlugu. Tassunga ata-

tillugu feriaqatigiinnissartik oqaluuserinikuuaat immaqa sapaatip akunnera ataaseq, kisianni 

tamanna suli sukumiisumik pilersaarusiunngilaat.  

U namminersortuuvoq suliffimminilu ulapaartuaannarpoq, kisimiippoq, angerlaraangami qa-

susorujussuusarpoq. Unnukkut qasusartorujuuvoq sofamilu sinilertarluni. U itisoorujus-

suarmik sinittarpoq.  

U nulianilu ataatsimut ataatsimik pingajuat avillugu ukiulimmik meeraqarput. Niviarsiaraq 

inequnarluni nuannersuuvoq, kisianni piumasaqartoruuvoq qaammatit pingasungajaat inor-

luni inunngornikuugami. Ilaanni amerlasuunik unnuami sineqarneq ajorput panitsillu nukip-

passuarnik atuiffigisarpaat. 

U siusinnerusukkut itillittarnikuuvoq, kisianni tissinartuinnarmik. Ass. U meeraalluni itillil-

luni isimi uisorersaatai naatiffimmut naatinniarsarinikuuai.  

Allakkut nilliaasannikuuvoq pilattutini kaavittoq sumiinnersoq, aamma sininnermi nalaani-

uvoq. U-ip nassuiaruminaatsippaa piffissap taamaalinerani qanoq issimanini, kisianni 

eqqumasutut sinittutulluunniit misigisimanngilaq.  

U-ip ilisarisinnaanngilaa arlaleriarluni P-mut sininnersoq aperisimanini, eqqaamavaa ataasi-

arluni aperalugu. U-ip sinilernini eqqaamanngilaa, eqqaamaneqarsinnaanngilarmi tamanna.  

U-ip nalunngilaa ilaanneeriarluni qannguisarluni.  

 

Nassuiaat issurneqarpoq U-illu nassuiaat akueraa. 

 

V mødte som vidne og blev gjort bekendt med at hun som parts nærmeste ikke har pligt til 

at afgive forklaring, jf. retsplejelovens § 144, stk. 2, nr. 2. 

V oplyste at hun gerne vil afgive forklaring, hvorefter hun blev sandhedsformanet og oplyst 

om vidnepligt.  

 

V forklarede på dansk, at hun har været gift med T i over 3 år, de bor på Sanavej i hendes 

personalebolig.  

Den 14. september 2020, oplevede hun at hun vågnede fordi hendes mobiltelefon ringede. 

Det var hendes ekskærestes, kæreste som ringede for at vække hende og fortælle at hendes 

eks nu var på vej hjem til dem, for at hente deres datter F. Hun havde sagt det var fordi F 

havde sagt at hun var blevet rørt ved af Vs mand.  

Og derfor kom hendes far nu og hentede hende.   

V blev selvfølgelig chokeret og var stået op, for at se hvor hendes datter var og hvor hendes 

mand var.  

V husker at hendes mand sad ude i køkkenet og datteren var ikke i huset, hun havde spurgt 

sin mand hvor datteren F var og fik at vide at hun var gået.  

V havde prøvet at ringe til hendes datters mobil som var optaget, hun havde taget jakke på og 

tog ned med elevatoren for at se om hun var blevet hentet af sin far. Hun havde mødt sin datter 

nede på parkeringspladsen, hvor hendes far lige var kommet.  

Datteren var så kørt med sin far hjem til dem.  

V havde spurgt F hvad der var sket, hun havde fortalte at hun er blevet rørt ved forneden.  
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Også havde V spurgt F hvorfor hun ikke havde vækket hende. F havde rystet på skuldrene, 

hun vidste nok ikke hvad hun skulle gøre.  

F havde sagt at hun var blevet rørt ved hendes vagina.  

V og F har et tæt forhold.  

V ved at F taler sandt om det der er sket.  

F har ikke oplevet det her som skete før.  

V bekræfter at T i søvne kan ligge og kæle for hende, f.eks. vende sig mod hende og kramme 

og røre ved hende mens han sover. Også kan han blive liggende der og holde hende.  

T har også i søvne haft en finger oppe i hendes vagina. Det er noget som T har gjort i en 

længere periode, måske i halvandet eller to år har han plejet at gøre sådan.  

Det er noget som skete hver uge, dengang de sov sammen. Hun plejede at tage imod ham, 

hun plejede ikke at skubbe ham væk, for det er jo hendes mand.  

T plejer at vågne når hun reagerer.  

Nogen gange bliver T ved med at sove efter V har reageret.  

V og T har ind i mellem talt om det dagen efter, ikke hver gang, men måske en enkelt gang 

eller to har T sagt dagen efter at han ikke kan huske at han har rørt ved hende. Hvor V havde 

sagt til ham at T var startet men blev ved med at sove.  

Det virkede som om at T var overrasket over at han havde gjort noget ved V i søvne.  

T snorker ind i mellem, men det er kun hvis han f.eks. er faldet i søvn på sofaen foran tv-et, 

ellers snorker han ikke rigtigt. T går ikke helt i søvne, men han gør ind i mellem ting mens 

han er halv vågen og halv sover. T er meget træt om aftenen, han er selvstændig og har sit 

eget firma, så der er perioder hvor han har meget travlt på arbejdet og må arbejde ekstra. 

Adspurgt fra forsvareren, forklarer V at hun mener at der måske kan være mønstre mellem at 

T er træt og har behov for det der kropskontakt eller lyster, hvis man kan sige det på den 

måde.  

 

I qallunaatut nassuiaavoq, U-imut ukiut pingasut sinnerlugit katisimalluni, Sanavej-imi suli-

nerminiit inigisamini najugaqarput.  

Ulloq 14. september 2020, misigaa mobilini sianermat iterluni. Aappakuata aappaa sianerpoq 

itersarniarlugu oqaluttuullugulu aappakkuni massakkut imminnukartoq, panitsik P aaniar-

lugu. Oqarsimavoq P I-p uianit attuuaneqarsimalluni oqarsimammat.  

Taamaammallu angutaa massakkut aggertoq aaniarlugu.   

I soorunalimi tuparujussuarpoq makillunilu, panini uinilu sumiinnersut paasiniarlugit.  

I-p eqqaamavaa uini iggavimmi issiasoq paninilu illumiinngitsoq, uini aperisimavaa panini P 

sumiinnersoq paasillugulu anisimavoq.  

I-p panimi mobilianut sianersimagaluarpoq optageqqasoq, qaatiguulersimavoq elevatori-

mullu ilaalluni ammukarluni takuniarlugu angumminit aaneqarsimanersoq. Panini biilit unit-

tarfiani naapissimavaa, angutaa tikiuteqqammisoq.  

Taava paniata angunni angerlarsimaffianukaqatigisimavaa.  

I-p P apersimavaa susoqarsimanersoq, oqaluttuarsimavoq ataatugimigut attuuaneqarsimal-

luni.  

Aamma I-p P aperisimavaa sooq itersarsimannginneraani. P-p tuini aalatissimavai, nalusima-

gunarpaa qanoq iliornissani.  

P oqarsimavoq utsummigut attuuaneqarsimalluni.  

I P-lu imminnut ataqatigiilluarput.  

I-p nalunngilaa P pisimasoq pillugu eqqortumik oqaluttoq.  

P siusinnerusukkut pisimasutut misigisaqarnikuunngilaq.  
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I-p uppernarsarpaa U itillilluni attuualaarsinnaasaraani, ass. imminut saalluni pakkulluni sin-

imminilu attuualluni. Aamma tassani innangaannarsinnaasarpoq pakkusimallugu.  

U-ip aamma sinimmini inussaminik utsumminut pulasitsinikuuvoq. Tamanna U-ip iffissami 

sivittajaami iliuuserisarsimavaa, immaqa ukiup aappaa avillugu imaluunniit ukiut marluk taa-

maaliortarpoq.  

Tamanna sapaatit akunneri tamaasa pisarpoq, taamani sineqatigiipput. Akuerisarpaa ajallugu 

peersinneq ajorpaa, uiamiuna.  

Qisuariaraangat U itertarpoq.  

Ilaanni U I-p qisuariareerneratigut siniinnartarpoq.  

I-p U-illu ilaanni aqaguani oqaluuserisarpaat, tamatiguunngitsoq, kisianni U immaqa ataasiar-

luni marloriarlunilluunniit aqaguani oqarnikuuvoq eqqaamasinnaanagu attuuasimallugu. I-p 

U aallartissimasoq kisianni siniinnarsisoq oqarfigisimallugu.  

Allaanngilaq U tupaallattoq I-mut sinimmini qanoq iliuuseqarsimanerminut.  

U ilaanneeriarluni qannguisarpoq, kisianni taamaallaat ass. sofami tv-p saani sinilersimatil-

luni, taamaanngippat qannguineq ajoraluarpoq. U itillivinneq ajorpoq, kisianni ilaanneeriar-

luni taamaattarpoq affarmik eqqumalluni affarmillu sinilluni. U unnukkut qasusorukuusar-

poq, namminersortuuvoq suliffeqarfiuteqarlunilu, taamaammat piffissap ilaatigut suliffim-

mini ulapittorujuusarpoq sulinerusariaqartarluni. 

Illersuisumit aperineqarluni, I nassuiaavoq isumaqarluni immaqa U-ip qasunera timikkut 

attuuanissamik pisariaqartitsineri kajungissuseqarneraluunniit imminnut ataqatigiittut, 

taamannak oqaatigineqarsinnaappat.  

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 11.51.  

 

 

Pia Hjort Andersen 

Kredsdommer 

 

 


