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u 

Inuusoq […] 1983 

(Advokat Gedion Jeremiassen) 

 

Eqqartuussisoqarfik Sermersooq siullermik aalajangiisuulluni eqqartuussuteqarpoq ulloq 8. 

juni 2018 (eqqartuusissoqarfiup sul.no. 427/2018).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuusissoqarfimmut unnerluussut 

malillugu eqqartuussuteqartoqassasoq aamma sakkortusaasoqassasoq.  

 

U piumasaqaateqarpoq atuuttussanngortitsisoqassasoq. 

  

Eqqartuussisooqataasut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut paasissutissat 
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Nalunaaruteqarneq pillugu nalunaarusiamit 14. februar 2018-imeersumit (ilanngussaq A-2-1) 

ilaatigut ersersinneqarpoq  

 

”Tasiilap atuarfia s/ilinniartitsisoq X1 u.m. saaffiginnippoq siornatigut saaffiginnissutigisi-

masani apeqqutigalugu. P1-mut apeqqutilliinermi politiit atortorissaarutaannit takutinneqarpoq 

saaffiginnittoqarsimanngitsoq imaluunniit tamanna politiini nalunaarsorneqarsimanngitsoq. 

Ilinniartitsisoq X1 ernumanerminik ersersitsivoq, tassami nalunaarummik BFA Tasiilamut nas-

siussaqarsimavoq, kisiannili sulisoqarniarnikkut pissutsit tunngavigalugit BFA-p tamanna ta-

kunngitsoorsimasinnaavaa imaluunniit nalunaarut iliuuseqarfiginngitsoorsimallugu.”  

 

Iliuuseqarnerup qanga sumilu pisimaneranik ujarlerneq pillugu nalunaarusiamit 15. februar 

2018-imeersumit (ilanngussaq E-2-1) ilaatigut ersersinneqarpoq, U najugaqarfimmi Poul 

Buås Vej-imi Aalborgimiittumi, 2. januar 2013-imiit 31. januar 2015-imut nalunaars-

orneqarsimasoq. Aammattaaq ersersinneqarpoq: 

 

”FR paasissutissanut sanilliullugit pinerlineqartup arfineq-pingasunik ukioqarneranik aasak-

kullu pisoqarsimaneranik paasissutissat, piffissaq iliuuseqarfiusoq 1. julimiit 31. august 2014-

imut aalajangersarneqarpoq.”  

 

U inuttut atukkani pillugit ilassutitut ilisimatitsivoq, nulianilu imigassartorta-runnaavisimal-

lutik. Namminersortuuvoq installatøritullu sulisarpoq. Aamma takornarissanik sullissisarpoq. 

 

Nassuiaatit 

U siullermik aalajangiisuuffimmut nassuiaatigisimasami pingaarnertigut assinganik 

eqqartuussisuuneqarfimmut nassuiaateqarpoq. Aammattaaq ilisimannittut I2 aamma I3 nas-

suiaateqarput.  

 

U ilassutitut nassuiaavoq, ilaquttanilu Aalborgimut aallarsimallutik 2012-ip naalernerani. 

Danmarkimut decembarip naalernerani aallartigatik Tasiilami juullisiorput. Aalborgimi uta-

qqiisaasumik najugaqarfimmi najugaqaqqaarput tamatumalu kingorna Poul Buås vejimut nut-

serput. Nulianilu ilinniagaqarniarlutik Danmarkimut nuupput. 2013-imi februaarimi ilinniar-

nini aallartippaa nulialu ukioq taanna januaarimi aallartippoq. P1 sisamanilli ukioqartoq na-

jugaqatigaa. Taanna aanakkumini siullermik najugaqarpoq. Maannali ajunnginnerujus-

suuvoq, kisianni Danmarkimi najugaqarusunneruvoq. Politiinit apersorneqarnera aallartim-

mat ilisimatinneqarpoq qanorluunniit oqaraluaruni unnerluutigineqassasoq. Suut tamarmik 

sukkasoorujussuarmik pipput aamma politiit suliamik suliarinneriaasiat ilisimasaqarfiginngi-

laa. Killisiuineq qallunaatut ingerlanneqarpoq. Ulloq 19. februar 2018-imi killisiuinermi nas-

suiaatigisimasaanik (ilanngussaq C-1-1, q. 3, titarnertaaq siulleq) politiit issuaanerannik sa-
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nilliussivigineqarluni: ”Aperineqarluni killisiorneqartup pasilliummut nassuernini al-

lanneqaqquaa”, nassuiaavoq politiip killisiuisip eqqaasimagaa pasilliummut nassuertoq allan-

niarlugu. Oqariartaaseq: ”erkender” siornatigut tusarnikuunngilaa. Pasineqarnini akueraa. Pa-

sineqarnermitut iliorsimalluni nassuinngilaq. Killisiuineq sakkortuumik ingerlanneqarsoraa, 

taamaattumik tupaqqavoq. Aamma eqqartuussisoqarfimmi taamaappoq. Pasillerneqarnermi-

nut qanoq iliussalluni naluaa. Politiit oqarput tamanna Danmarkimiinneranni illoqarfim-

mukarluni imereernerata kingorna pisimasoq. Nulianilu imigassartoraangamik immiaaqqat 

tallimat-arfinillit eqqissillutik imertarpaat. Illoqarfilianngisaannarput. Danmarkimiinnermik 

nalaani aalakoorpiarnikuunngilaq. Ilinniarnera sakkortuvoq piumasaqaatillu qaffasittorujus-

suupput. Tamatuma saniatigut meeraqarput aamma meeqqat Danmarkimiinnerminni nuanna-

risaannik misigisaqartikkusuppaat. Allat ilagalugit kingusissukkut angerlarsimanerarlugu I1-

p nassuiaataa ilisarisinnaanngilaa. Tamataqarani angalaarsimanissani takorloorsinnaanngilaa. 

Nulianilu sinikkaangamik tamatigut atisaqartarput, ernertimmi, X2, marlunnik ukiulik si-

neqatigisarpaat. Politiit oqarput, taamatut pisoqarmat soraluaa, X3, Danmarkimiissimasoq, 

soraluaali aatsaat kingusinnerusukkut tikippoq. X3 Danmarkimiippoq qallunaatut ilinniar-

luni. Taanna sinittarfimmi allami sinittarpoq. Unnerluussissummi allassimasutut ilior-

nikuunngisaannarpoq. Taamaaliorsinnaanngilaq. 2014-imi aasakkut Tasiilamiipput. 2013-imi 

2014-imilu aasakkut Tasiilami feriarput. Angutaata bilitsit akilerpai. 2015-imi januaari naa-

lersoq Tasiilamut uterput. Politeeq killisiuinermi oqarpoq suliap ingerlaqqinnissaa takorloor-

sinnaanagu, akerlianilli pisoqarpoq. Politeeq oqarpoq niviarsiaqqap nassuiaataa uppernarpa-

sinngitsuusoq. P1 oqarfiginikuunngilaa politiinut oqaaseqassanngitsoq. Videokkut killisiui-

nissaq ullunik marlunnik-pingasunik sioqqullugu taassuma anaanani oqarfigisimavaa illoqar-

fimmi assingusumik pisoqarsimasoq. P1 ullumikkut attaveqarfigilluarpaa. Angallammik an-

galasarput qamuteralannillu aallartarlutik. Taanna arlaleriarluni oqarnikuuvoq Tasiilamiin-

nini nuannarinagu. Aamma oqarnikuuvoq unnerluutigineqartoq peqanngikkaangat anaanani 

allaanerusartoq. Meeqqat arnaat suliffimminut atatillugu nunaqarfinnut angalagaangat 

meeqqat paarisarpai. P1 qulinik ukioqarnissaata tungaanut uffartarnikuuaa. Meeqqat qanilaar-

nermik tunisarpai quinassaartarpaalu. Qanilaarnermik assut tunisarpai, eqitaartarlugit kunis-

sortarlugullu ilaalu ilanngullugit. P1 allanngornikuuvoq, immaqa inuusuttuaranngornini pis-

sutigalugu. Taassuma piumasani pigaangamiuk suli piumasaqarnerusarpoq killissarsiortar-

porlu.   

 

I2 nassuiaavoq, Tasiilami atuarfimmi ukiuni pingasuni sulinikuulluni aamma P1 5. - 7. klas-

simut ilinniartitsisuuffigisimallugu. 2017-imi oktoberimi nalunaarut allappaa, P1 ullut ilaanni 

angerlarusunngimmat. P1 oqarusunngilaq sooq angerlarusunnginnerluni. Ilisimannittup P1 

oqarfigaa kommune attaveqarfigisinnaagaa. Kommune oqarpoq ualikkut aggersinnaallutik. 

P1 atuarfimmi akunnerit arlallit utaqqivoq aamma sianeqattaarfigiittoqarpoq. Taava P1-p 

arnaa, I3, takkuteriasaarpoq oqarlunilu kommunip panini aaqqusimagaa. Tamanna P1-p ka-
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maatigeqaa. P1 kingusinnerusukkut oqaluttuarpoq U-ip attorsimagaani aamma taamaalioq-

qinnissaa annilaangassutigigini. Tamatumunnga atatillugu nalunaarummik allaqqittoqarpoq. 

P1 anaanaminut oqarnissaminut ikiortikkusuppoq. Paarlerniitillutik P1 pisimasoq pillugu 

oqaluttuarpoq. P1 oqaluttuarpoq U-ip paffimmigut quinassaarsimagaani, nuannarisimanngik-

kinilu. Oqaluttuarpoq nalikkaammi nalaatigut U-ip siornatigut taamatut quinassaarnikuu-

gaani. Tamatuma kingorna P1 annilaangasimavoq pisoqaqqissasoralugu. P1-p U pillugu oqa-

luttuarnerata kingorna arlalinnik pisoqarpoq. I3-p ilisimatinneqarnissaa P1-p kissaatigi-

sorujussuuaa tamannalu anaanaminut sms-erutigaa. P1-p kissaatigaa I3 atuarfimmukassasoq, 

kisianni I3 aggerumanngilaq, tamannalu P1-p aalassaatigaa. Anaanaasoq oqanngilaq sooq ag-

gerusunnginnerluni. P1 tamanna pillugu aanaminut kingusinnerusukkut allappoq. Kingusin-

nerusukkut kommunimi sullissisumik oqaloqatiginnittoqartarpoq. P1 oqarnikuuvoq U-nip 

salluneraraani. Aamma oqaluttuarpoq sullissisoq I3-mut oqarnikuusoq taassuma U meeqqal-

luunniit qinertariaqarai. P1 pikkorissorujussuuvoq aamma eqqarsaatiginnittartuuvoq. Misi-

gissutsit eqqarsaatigisartorujussuuai misikkarissuuvorlu. Inersimasorpassuarnit qatsunneqar-

poq. P1-p inersimasut ajunngitsunut ajortunullu immikkoortittarpai. Ilisimannittoq ajunn-

gitsuutitaanut ilaanerunikuuvoq, kisianni aamma inersimasunut ajortuutitaanut ilaanikuuvoq, 

taamaattoqartillugulu P1 piuminaatsorujussuusarpoq. Videokkut killisiuinerup kingorna P1 

illalerpoq tiipasulerlunilu. 7. klassimi siornatigumut naleqqiullugu kiffaanngissuseqarneru-

voq. Tamanna sioqqullugu qaatigooqartuaannarpoq matoqqasuullunilu. P1 assut ilumoorni-

aqqissaartuuvoq nuannarineqarlunilu. Ikinngutigiittarneq P1-p ajornakusoortippaa, tassami 

ajorsaarinerit akuerinngilai. Ingammik 5. aamma 6. klassimi P1 ilumuunngitsunik oqaaseqart-

arpoq tamannalu ilerasuutigisarpaa. Tassani pineqartarpoq kiap kina peerarineraa assin-

gusullu. Ilisimannittoq atuarfimmi suligallaramat P1 ilisimannittup qanittuaniikkusuttarpoq, 

ingammik atuarfimmi aaqqissuussisoqartillugu. Ilinniartitsisunik nutaanik takkuttoqaraangat 

P1 inersimanerusoorusuttarpoq kiffaanngissuseqarpasikkusuttarlunilu. Ilimanarpasinngilaq 

P1-p oqaluttuaq isumassarsiarisimagaa. Tamatuma oqaluttuarinissaa taassumunnga assut an-

nernarnikuuvoq.  

 

I3 nassuiaavoq, 2014-imi aasakkut Aalborgimi najugaqarlutik. Aalborgimi najugaqarfim-

minni najugaqatigai U, X2 aamma P1. X3 2014-imi tikippoq, eqqaamanngilaali qaammat 

suna tikinnersoq. 2014-imi juulip aallartinneraniit aggustusip naaneranut Tasiilamiipput feri-

arlutik. 2014-imi aasakkut P1 arlaannik immikkut malussarfiginngilaa aamma 2015-imi naa-

mik. 2016-imi malugisinnaavaa P1-p pissusilersornera allanngortoq. Pissusilersornera al-

lanngormat taanna qulit missaannik ukioqarpoq. Sakkortunerulerpoq. Ingammik Face-

bookitaarnermi kingorna. Aamma atuarfimmi pissusilersornera allanngorpoq. Pikitsitsineru-

lerpoq. Naluaa P1-p pissusilersornera nalinginnaasuunersoq. P1-p internetikkut attaveqaati-

taarnerata kingorna 2016 sakkortuvoq. Danmarkimi pisimasoq pillugu P1-mit oqaluttuun-

neqarpoq taannalu oqaluttuarpoq allamik pisoqarsimanngitsoq. Arlaannik pisoqarsimasoq 
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tusaramikku paasitinneqarput niviarsiaraq alla oqaluttuarsimasoq taamatorluinnaq pineqarsi-

malluni. P1 niviarsiaqqat arlallit oqaloqatigiittut tusaasimavai, oqarsimallutik angutip nivi-

arsiaraq attuuasimagaa. Aatsaat tassani P1-p ilinniartitsisuni oqaluttuuppaa nammineq taama-

torluinnaq pineqarsimalluni. Suliaq taanna aallartitsinnagu P1-p tamanna oqaluttuaraa. Ilisi-

mannittup U suliaq pillugu oqaloqatiginikuuaa. Eqqartorpaat susoqarsinnaanera ernuma-

nartuusoq. Sullissisoq oqaloqatigereerlugu kommunimiit angerlaramik eqqartorpaat. Sullis-

sisup P1 ilagalugu ilisimannittoq sianerfigaa tamatumalu kingorna suliaq eqqartorpaat. Suliap 

annikitsualuttortai paasiniarsaat. Paasinissaa ajornakusoorpoq, ilaatgut aasakkut pisima-

nerarneqarmat. Ilumoorsinnaanngilaq taamanikkummi Danmarkimiipput. 

Eqqaamaqqissaanngilaa ulloq suna Tasiilamukarnerlutik imaluunniit 2014-imi ulloq suna 

Danmarkimut uternerlutik. Eqqaamanngilaa juli aggustusilu tamaat Tasiilamiinnerlutik. 

Eqqaamanngilaa suliap tusarneraniit videokkut killisiuisoqarnissaanut piffissaq qanoq sivi-

sutigisoq ingerlanersoq. 2017-imi juulli sioqqullugu tamanna tusarpaa – juulleriartortoq. 

Tamanna I2-mit paasivaa, taanna atuarfimmiit sianerpoq. I2 oqaluttuarpoq Danmarkimigooq 

pisoqarsimasoq. Eqqaamarpianngilaa sianerfigineqarnermi kingorna susoqarnersoq, inger-

laannaq atuarfiliarnerluni. P1 oqaluttuanngilaq. P1-mit susoqarsimanera pillugu allaffigi-

neqarnikuunngilaq. Aggerusunnani atuarfimmut oqarsimanerluni eqqaamanngilaa. Misigi-

nikuuaa U killissanut tunngatillugu P1 meeqqaminniit allaniit allaanerusumik pisaraa. P1-p 

oqaluttuunnikuuaa allaanerusutut pineqarluni misigisimalluni aamma nammineq tamanna 

takusarpaa. Unnerluutigineqartup P1 ernerminiit killilersorneruaa. P1 misigisvoq U-ip kil-

lilersuinerunera naapertuilluanngitsuusoq. Unnerluutigineqartup asanninnermik takutitseriaa-

sia immikkut maluginiarnartoqanngilaq. Taassuma meeqqat paarigaangagit ernumanngisaan-

narpoq. 2016-imut naleqqiullugu ullumikkut aappariinnerat eqqissisimanarneruvoq. P1-p ata-

atavia Tasiilami najugaqanngilaq. P1-p taanna Facebookikkut attaveqarfigisarpaa. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu  

P1-ip qasusuilluni annikitsualuillu ilanngullugit nassuiaataa tunngavigalugu eqqartuussisut 

marluk upernarsarneqarsoraat U piffissami pineqartumi sumiiffimmilu unnerluussissummi 

eqqaaneqartumi P1-ip inaanut unnuit ilaanni isersimasoq, P1 siniffimmi innangasoq truusii 

ammukartilaariarlugit inussami nuuinik ingiata qaavatigut sivikitsumik quinassaarlugu. P1 

attuuaneqarnermi nalaani sinittuusaarsimavoq, pisorlu unissimavoq P1 pikeriarmat. 

Eqqartuussisut taakku, eqqartuussisoqarfimmi ikinnerussuteqartut isumaqatigalugit, isu-

maqarput pisimasoq pinerluttulerinermi inatsisip § 84-ianik unioqqutitsinermut atassuser-

neqarsinnaasoq, tassami ingip qaavatigut attuineq pissutsit taamaatsillugit atoqatigiinnermut 

tunngasutigut iliuutsitut isikkoqarpoq, kisianni iliuuseq atoqatigiinnertut ittuunngilaq. Ingik-

kut attuineq aamma atoqatigiinnerup assiginngilaa, taamatuttaaq P1-imut tunngatillugu kin-

guaassiuutitigut atornerluinerunngilaq atoqatigiinnermut qanittoq, taamaattumillu pinerluttu-

lerinermi inatsimmi § 79-imut ilaanngilaq. 
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Eqqartuussisup ataatsip tunngaviutippaa U-ip isumassuinermik asanninnermillu takutitsiner-

tut iliuusaa P1-ip ingasaallugu paasisimagaa. Eqqartuussisup taassuma taasissutigaa 

eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera atuuttussanngortinneqassasoq, ilaatigullu pingaartippaa 

piffissaq iliuuseqarfigineqartutut taaneqartoq pillugu qulartoqartoq aamma meeqqat kingua-

assiuutitigut atornerlunneqartarnerinik ukkatarinninnerup nalaani pisimasoq nalunaarutigi-

neqarsimasoq. 

 

Eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq kannguttaalliorfiginninneq allaaserineqartutut ittoq 

ulluni 30-ni inissiisarfimmiittussanngortitsinermik aallaaviusumik kinguneqartariaqartoq. 

 

Suliami paasissutissat naapertorlugit tunngaviutinneqartariaqarpoq Tasiilami inunnik isuma-

ginnittoqarfik 2017-ip naalernerani suliaq pillugu ilisimatinneqarsimasoq aamma ilaqutariit 

nalunaaruteqarnerup kingunitsianngua peqataalersinneqarsimasut. Suliaq unnerluussisus-

saatitaasuni eqqartuussisoqarfimmilu 2018-imi upernaap aasallu ingerlanerani suliarineqar-

poq nunattalu eqqartuussisuuneqarfianut 17. juli 2018-imi suliassanngortinneqarpoq. Suliaq 

eqqartuussisuuneqarfimmi arlaleriarluni eqqartuussutissanngortinneqartarpoq, pissutsilli un-

nerluutigineqartup pisuussutiginngisai pissutigalugit kinguartinneqartariaqartarsimalluni. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq sivisooq unnerluutigineqartullu inuttut 

atugai ajunngitsut eqqarsaatigalugit nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq suliami ma-

tumani pineqaatissiissut utaqqisitanngortinneqassasoq, ukiumi ataatsimi misiligaaffiliisoqar-

luni, naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi § 129. 

 

Narrunarsarneqarnerup qanoq ittuunera naapertorlugu eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq 

P1 mitagaanermut taarsiissutinik kr. 5.000-inik taarsiivigineqartariaqartoq. 

 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U eqqartuunneqarpoq ulluni 30-ni inissiisarfimmiiitussanngortinneqarluni utaqqisitamik. 

Pineqaatissiissummik naammassinninnissaq kinguartinneqarpoq atorunnaassallunilu ukiumi 

ataatsimi misiligaaffiliussaq qaangiuppat, U piffissami misiligaaffiliussami pinerloq-

qinngippat. 

 

U P1-mut kr. 5.000-inik mitagaanermut taarsiissutinik akiliissaaq. 

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilissavai. 

 

 



 7 

*** 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 23. oktober 2019 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 124/18 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […]  

(Advokat Gedion Jeremiassen) 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 8. juni 2018 (kredsrettens sagl.nr. 

427/2018).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten 

rejste tiltale og skærpelse.  

 

T har påstået stadfæstelse. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Det fremgår af anmeldelsesrapport af 14. februar 2018 (bilag A-2-1) blandt andet, at  

 

”Tasiilaq skole v/lærer X1 rettede d.d. henvendelse med forespørgsel til tidligere fremsendt 

henvendelse. Ved forespørgsel til personen F viste politiets system at der ikke var sket henven-

delse eller at denne ikke var registreret hos politiet. Lærer X1 udtrykte bekymring idet hun 

havde fremsendt underretning til BFA Tasiilaq, men grundet deres personalesituation pt. havde 

BFA muligt overset eller ikke handlet på underretningen.” 

 

Af rapport af 15. februar 2018 om udfindelse af gerningstid og gerningssted (bilag E-2-1) 

fremgår blandt andet, at T var tilmeldt adressen […] i Aalborg fra den 2. januar 2013 til den 

31. januar 2015. Endvidere fremgår: 
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”FR oplysningerne sammenholdt med oplysningen om at den forurettede skulle have være 8 år 

gammel og at det var sket om sommeren, angiver gerningstidspunktet til perioden fra den 1. 

juli til den 31. august 2014.”  

 

T har supplerende oplyst om sine personlige forhold, at han og hans hustru er holdt helt op 

med at drikke alkohol. Han er selvstændig og arbejder som installatør. Han arbejder også med 

turister. 

 

Forklaringer 

T har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans. Der er endvidere afgivet 

forklaring af vidnerne V2 og V3.  

 

T har supplerende forklaret, at han og familien rejste til Aalborg i slutningen af 2012. De 

holdt jul i Tasiilaq inden de rejste til Danmark i slutningen af december. De boede først et 

midlertidig sted i Aalborg, og derefter flyttede de til […]. De flyttede til Danmark, fordi både 

han og hans hustru skulle på uddannelse. Han begyndte på uddannelsen i februar 2013, og 

hans hustru begyndte i januar samme år. Han har boet sammen med F siden hun var 4 år 

gammel. Hun boede tidligere hos sine bedsteforældre. Nu har hun det meget bedre, men hun 

vil hellere bo i Danmark. I begyndelsen af politiets afhøring fik han at vide, at uanset hvad 

han sagde, ville der blive rejst en sigtelse mod ham. Det hele skete så hurtigt, og han var ikke 

bekendt med politiets sagsbehandlingsmåde. Afhøringen foregik på dansk. Foreholdt politiets 

gengivelse af hans forklaring under afhøringen den 19. februar 2018 (bilag C-1-1, s. 3, 1. 

afsnit): ”Forespurgt ønskede afhørte at det blev anført at han erkendte sigtelsen”, forklarede 

han, at den betjent, der afhørte ham nævnte, at han ville skrive, at han erkendte sigtelsen. Han 

havde ikke før hørt udtrykket: ”erkender”. Han havde accepteret, at han blev mistænkt. Han 

erkendte ikke, at han skulle have gjort det, han var sigtet for. Han synes, at det var en hård-

hændet måde afhøringen foregik på, så han blev chokeret. Det samme i kredsretten. Han vid-

ste ikke, hvad han skulle gøre, når der var rejst en sigtelse mod ham. Politiet sagde, at det 

skulle være sket efter, at han havde været ude i byen for at drikke, men han var ikke i byen 

for at drikke, mens de boede i Danmark. Når han og hans hustru drak alkohol, plejede de at 

drikke op til 5 – 6 øl i fred og ro. De gik aldrig i byen. Han var ikke rigtig fuld på noget 

tidspunkt, mens de var i Danmark. Uddannelsen var intensiv og kravene var meget høje. Der-

udover havde de jo børn, og de ville gerne have, at børnene oplevede noget, som de var glade 

for, mens de var i Danmark. Han kan ikke genkende Fs forklaring om, at han var kommet sent 

hjem sammen med nogle andre. Han kan ikke forestille sig, at han skulle have gået nøgen 

rundt. Både han og hans kone havde altid tøj på, når de sov, for de sov sammen med deres 2 

årige søn, X2. Politiet sagde, at hans niece, X3, havde været i Danmark, da det skulle være 

sket, men niecen kom først senere. X3 var på uddannelse i Danmark for at lære dansk. Hun 

sov i et andet soveværelse. Han har aldrig gjort det, der står i anklageskriftet. Det kunne han 
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ikke finde på. I 2014 var de i Tasiilaq om sommeren. De var i Tasiilaq på ferie om sommeren 

i både 2013 og 2014. Hans far betalte deres billetter. De flyttede tilbage til Tasiilaq i slutnin-

gen af januar 2015. Betjenten sagde ved afhøringen, at han ikke kunne forestille sig at sagen 

ville gå videre, men der er sket det modsatte. Politibetjenten sagde, at pigens forklaring ikke 

virkede troværdig. Han har ikke sagt til F, at hun ikke skulle udtale sig til politiet. Omkring 2 

– 3 dage før videoafhøringen havde hun nævnt overfor sin mor, at der var sket noget tilsva-

rende ude i byen. Han har et godt forhold til F i dag. De sejler på ture, og de tager på snescooter 

tur. Hun har sagt flere gange, at hun ikke er glad for at være i Tasiilaq. Hun har også sagt, at 

hendes mor er anderledes, når han ikke er der. Han passer børnene alene, når moderen er på 

tjenesterejse til bygderne. Han har givet F bad indtil hun var omkring 10 år. Han giver børnene 

nærvær og kilder dem. Han giver dem meget nærvær, giver dem knus og kys med videre. F 

er blevet anderledes, måske fordi hun er teenager. Når hun får det hun gerne vil have, vil hun 

have mere, og hun søger grænser.  

 

V2 har forklaret, at hun har arbejdet på skolen i Tasiilaq i 3 år, og hun var klasselærer for F, 

fra hun gik i 5. til 7. klasse. Hun skrev en underretning i oktober 2017, fordi der var en dag, 

hvor F ikke ville gå hjem fra skolen. F ville ikke sige, hvorfor hun ikke ville hjem. Hun sagde 

til F, at hun kunne kontakte kommunen. Kommunen sagde, at de kunne komme om eftermid-

dagen. F ventede på skolen i flere timer, og der blev ringet frem og tilbage. Pludselig kom Fs 

mor, V3, og sagde, at kommunen havde bedt hende om at hente sin datter. Det blev F meget 

vred over. F fortalte senere, at T havde rørt hende, og hun var bange for, at han ville gøre det 

igen. I den forbindelse blev der igen skrevet en underretning. F ville gerne have hjælp til at 

sige det til sin mor. F fortalte om episoden, mens de sad på gangen. F fortalte, at T havde 

kildet hende på hendes håndled på en måde, som hun ikke kunne lide. Hun fortalte, at T 

tidligere havde kildet hende på samme måde omkring skridtet. Siden da havde F været bange 

for, at der ville ske noget igen. Der skete flere ting efter, at F havde fortalt om det med T. F 

ville så gerne have, at V3 skulle have det at vide, og hun skrev om det i en tekstbesked til 

moderen. F ville gerne have, at V3 skulle komme hen på skolen, men V3 ville ikke komme, 

hvilket rystede F. Moderen sagde ikke, hvorfor hun ikke ville komme. F skrev det også til sin 

bedstemor senere. Efterfølgende har der været samtaler med en sagsbehandler hos kommu-

nen. F havde sagt, at T beskyldte hende for at lyve. Hun fortalte også, at sagsbehandleren 

havde sagt til V3, at hun måtte vælge mellem T og børnene. F er en meget dygtig og reflek-

terende pige. Hun tænker meget over følelser og er meget følsom. Mange voksne blev meget 

træt af hende. F deler voksne op i de gode og de dårlige. Vidnet har mest været i gruppen af 

gode, men hun har også prøvet at være i gruppen af dårlige voksne, og så kan F være virkelig 

strid. Efter videoafhøringen begyndte F at grine og fjolle. I 7. klasse var hun mere fri end 

tidligere. Før det havde hun altid haft sin jakke på og været tillukket. F er meget samvittig-

hedsfuld og vellidt. Det med venskaber er vanskeligt for F, fordi hun tager afstand fra intriger. 

Især i 5. og 6. klasse havde F sagt ting, som ikke passede, og det havde hun dårlig samvittighed 
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over. Det handlede om, hvem der var kærester med hinanden og den slags. Da hun arbejdede 

på skolen, ville F gerne være i nærheden af hende, især når der var arrangementer på skolen. 

F forsøgte at være mere moden og fri, når der kom nye lærere. Det virker usandsynligt, at F 

skulle have fundet på historien. Det har været meget smertefuldt for hende at fortælle om det.  

 

V3 har forklaret, at de boede i Aalborg i sommeren 2014. På adressen i Aalborg boede hun 

sammen med T, X2 og F. X3 kom i 2014, men hun kan ikke huske, hvilken måned det var. 

Fra først i juli til slutningen af august 2014 var de i Tasiilaq på ferie. Hun mærkede ikke noget 

særligt ved F i sommeren 2014 og heller ikke i 2015. I 2016 kunne hun mærke, at Fs opførsel 

ændrede sig. Hun var omkring 10 år gammel, da hun begyndte at ændre adfærd. Hun blev 

mere voldsom. Især efter, at hun havde fået en Facebook side. Hendes opførsel ændrede sig 

også i skolen. Hun blev mere oprørsk. Hun ved ikke, om Fs opførsel var almindelig. Det var 

en hård tid i 2016, hvor F begyndte på de sociale medier. F fortalte hende om episoden, som 

var sket i Danmark, og hun fortalte, at der ikke var sket andet. Da de hørte, at der skulle være 

sket noget, fik de at vide, at en anden pige havde fortalt, at hun var blevet udsat det for det 

samme. F havde hørt flere piger tale sammen om, at en mand skulle have befølt en pige. Det 

var først der, at F fortalte sin lærer, at hun havde været udsat for det samme. F fortalte om det, 

før denne sag begyndte. Hun har talt med T om sagen. De har talt om, at de er bekymrede for, 

hvad der kan ske. De talte om det, da de kom hjem fra kommunen, hvor de havde talt med en 

sagsbehandler. Hun blev ringet op af en sagsbehandler sammen med F, og efter det har de talt 

om sagen. De har prøvet at sætte sig ind i detaljerne i sagen. Det er svært at sætte sig ind i det, 

blandt andet at det skulle være sket om sommeren. Det kan ikke passe, for de var ikke i Dan-

mark på det tidspunkt. Hun kan ikke huske præcis huske, hvilken dato de rejste til Tasiilaq 

eller hvilken dato de rejste tilbage til Danmark i 2014. Hun kan ikke huske, om de var i Tasi-

ilaq hele juli og hele august. Hun kan ikke huske, hvor lang tid der gik fra hun hørte om sagen 

og indtil videoafhøringen. Det var før jul i 2017, hun hørte om det – i perioden op til jul. Hun 

fik det at vide af V2, som ringede fra skolen. V2 fortalte, at der skulle være sket noget i 

Danmark. Hun kan ikke rigtig huske, hvad der skete efter, at hun var blevet ringet op, om hun 

kom til skolen med det samme. F fortalte ikke noget. Hun har ikke fået en tekstbesked fra F 

om, hvad der var sket. Hun kan ikke huske, om hun har sagt til skolen, at hun ikke ville 

komme. Hun har oplevet, at T kan være anderledes overfor F med hensyn til grænser end 

overfor de andre børn. F har talt med hende om, at hun føler sig anderledes behandlet, og det 

har hun også selv set. Han sætter flere grænser overfor F end overfor sine sønner. F har følt, 

at det er uretfærdigt, at T sætter flere grænser for hende. Der er ikke noget særligt ved hans 

måde at vise kærlighed på. Hun har aldrig været bekymret, når han har passet børnene. De 

har et mere roligt forhold i dag end i 2016. Fs biologiske far bor ikke i Tasiilaq. F har kontakt 

med ham via Facebook. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 
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På baggrund af Fs vedholdende og detaljerede forklaring finder to dommere, at det er bevist, 

at T indenfor den tidsperiode og på det sted, der er nævnt i anklageskriftet, en nat gik ind på 

Fs værelse, hvor hun lå i sin seng, og at han, efter at have trukket hendes trusser lidt ned, med 

sine fingerspidser har kildet hende i en kort periode på skambenet. F lod som om hun sov, 

mens berøringen stod på, og den stoppede, da F flyttede på sig. Disse dommere finder, lige-

som kredsrettens mindretal, at forholdet skal henføres under kriminallovens § 84, idet en be-

røring på skambenet under de anførte omstændigheder har seksuel karakter, men handlingen 

har ikke samlejelignende karakter. Berøringen på skambenet kan endvidere ikke betegnes 

som et surrogat for samleje, ligesom det i øvrigt i forhold til F ikke rummer et seksualover-

greb, der nærmer sig samleje, og det er derfor ikke omfattet af kriminallovens § 79. 

 

En dommer lægger til grund, at F har overfortolket en handling fra T, der var ment som et 

almindeligt udtryk for omsorg og kærlighed. Denne dommer stemmer for at stadfæste kreds-

rettens afgørelse og har blandt andet lagt vægt på, at der er usikkerhed om gerningstidspunk-

tet, og at forholdet er anmeldt i en periode, hvor der har været stort fokus på seksuelle kræn-

kelser af børn. 

 

Landsretten finder, at en blufærdighedskrænkelse af den beskrevne karakter, som udgangs-

punkt bør foranstaltes med anstaltsanbringelse i 30 dage. 

 

Efter sagens oplysninger må det lægges til grund, at de sociale myndigheder i Tasiilaq blev 

underrettet om sagen i slutningen af 2017, og at familien blev involveret kort tid efter under-

retningen. Sagen blev behandlet hos anklagemyndigheden og kredsretten i løbet af foråret og 

sommeren 2018 og indbragt for landsretten den 17. juli 2018. Sagen har været berammet til 

hovedforhandling i landsretten flere gange, men har måttet udsættes på grund af forhold, som 

ikke skyldes tiltalte. 

 

Henset til den lange sagsbehandlingstid og tiltaltes gode personlige forhold finder landsretten, 

at foranstaltningen i denne sag skal gøres betinget med en prøvetid på 1 år, jf. kriminallovens 

§ 129. 

 

Efter krænkelsens karakter finder landsretten, at F har krav på tortgodtgørelse på 5.000 kr. 

 

 

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

 

T idømmes 30 dages betinget anstaltsanbringelse. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes 

og bortfalder efter en prøvetid på 1 år, såfremt T ikke begår ny kriminalitet i prøvetiden. 
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T skal betale 5.000 kr. i tortgodtgørelse til F. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Kirsten Thomassen  

 

 

 

 

 


