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 Rettens nr. 136/2019 

 Politiets nr. 5512-97377-00080-18 

 Anklagemyndigheden 

 mod 

 T 

 cpr-nummer […] 

 Der har medvirket domsmzend ved behandlingen af denne sag. 

 Anklageskrift er modtaget den 24. januar 2019. 

 T er tiltalt for overtrædelse af 

 Kriminallovens § 84, stk. 1 - blufærdighedskrænkelse 

 Ved i tidsrummet mellem den 1. juni 2018 og den 25. juli 2018, på adressen 

 Qilakitsoq […] i Ilulissat, i to tilfælde at have befølt sit på daværende 

 tidspunkt 10-årige barnebarn, F, på og omkring kønsdelene 

 indenunder tøjet. 

 Påstande 

 Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

 Anbringelse i anstalten i 60 dage. 

 Betaling af tort på 15.000 kr. til F jf. erstatningsansvarslovens 

 26. 

 T har nægtet sig skyldig. 

 T har fremsat påstand om frifindelse. 

 Sagens oplysninger 

 Forklaringer 

 Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforkla- 

 ring af V1. 

 Tiltalte, T, har afgivet forklaring den 26. september 2019. 

 Forklaringen er refereret i retsbogen således: 

 At det ikke passer, det F forklarer om i videoen, at han har forulempet 

 hende på kroppen og ballerne indenfor trusserne. 

 1 gang sov de med F i deres seng, han og V1, og tiltalte skulle ud og 

 tisse, så han måtte flytte hende ved at løfte hende op. Han har nok der 

 kommet til at røre hende i skridtet. 

 Hun vågnede og kiggede på tiltalte og sov videre. 

 F har sin egen værelse, hun ville gerne sove sammen med tiltalte og 

 V1 i deres soveværelse. 

 Tiltalte har aldrig haft sin hånd under Fs trusser. F er hans bedste 

 barnebarn og han elsker hende meget. 



 Det kunne være, at det var andre, som havde befølt F i hendes balder 

 og skridt, han har aldrig gjort det. 

 Det med at F har forklaret til videoen, at tiltalte kysser og suger i 

 hendes læber, passer ikke. Når de kysser krammer tiltalte F fordi han 

 elsker hende. Han har det dårligt med Fs familie. 

 De sidste 14 måneder., har han været stresset. 

 Tiltalte forstår ikke Fs forklaring til videoen. 

 F har sovet sammen med dem 3 gange. Hun plejer at spørge, om hun 

 måtte sove hos dem. 

 Når han ligger på sofaen, kommer F og lægger sig ved siden af. Når de 

 skal ud og tisse om natten, flytter de F meget forsigtigt, fordi hun 

 ligger med arme og ben ovenpå tiltalte og V1. 

 V1 har afgivet forklaring den 26. september 2019. 

 Forklaringen er refereret i retsbogen således: 

 F er T's barnebarn. F plejer at sove inde på deres 

 soveværelse, hun havde ellers et værelse. 

 Hun og T skal op og tisse om natten. F sover meget urolig og 

 med arme og ben på vidnets og Ts kroppe. 

 Når de skal op og tisse, skal de flytte F. 

 1 gang gik T på wc og lagde sig inde på Fs værelse, så han 

 kunne sove. 

 F er tryg ved vidnet og T, og hver gang, hun kommer, får F 

 spejlæg, for det ville hun gerne have. 

 F fortæller om sin far og mor og efter det, vidnet får at vide, mener 

 vidnet at F mangler kærlighed i hjemmet. 

 Adspurgt af anklagemyndigheden forklarede vidnet, at hun ikke vidste, 

 hvad F havde forklaret til videoen. Hun har ikke faet det fortalt. 

 Når F kom, så løb hun hen til Aataa og giver kys. F kommer ikke 

 mere. 

 Dokumenter 

 Forhold 1, bilag 1: Anmeldelsesrapport 

 Anmeldelsesdato/klokkeslæt 25-07 2018 kl. 1125 

 Sagens art: Befølt 10 år pige omkring hendes kønsdele 

 Gerningssted: Qilakitsoq […], 3952 Ilulissat. 

 Sagens genstand: 

 Anmelderen, X1 indfandt sig sammen med X2 og an- 

 melde T for blufærdighedskrænkelse af hans barnebarn, 10 år F. 

 Dette sket i to tilfælde i juni og juli 2018 hjemme hos bedsteforældrene T. 

 Hvor bedstefaderen, T har trukket pigens trusser ned og efter- 

 følgende befølt henne i og omkring hendes kønsdele. Mens hun lå i sengen. 

 Fremvisning af videoafhøring af forurettede, F, forhold 1, bilag 

 5 (udskrift af videoafhøringen): 

 Afhøringen begynder ved tceller på 00.03.23. i 

 afskriften vil jeg stå som KDI og F vil 

 stå som FOU 

 KDI: Og jeg vil rigtig gerne ha F, hvis du 

 sidder over i den stol. Perfekt 

 FOU: Ja 

 KDI: Hvor kan vi stille tasken tror du. Den skal vi 

 vel ikke sidde med. 

 FOU: den kan stå her 



 KDI: Det ku vi godt, det var en god ide ja. Så sætter 

 jeg mig her og jeg vil gerne have at X3 sidder 

 herover. Så har jeg taget lidt vand med herind, hvis 

 du bliver tørstig. Og jeg har også taget lidt vand med 

 til X3, hvis hun bliver tørstig. 

 KDI: I går da jeg var hjemme og besøge dig, der 

 fortalte jeg at der inde i det her rum var to regler. 

 FOU: (Nikker) 

 KDI: Kan du huske hvad det var for nogen? 

 FOU: Ohh vi må ikke lyve, og jeg kan ikke huske 

 den anden. 

 KDI: Nej, vi må ikke lyve, og så når vi er herinde i 

 det her rum, så er det dig der bestemmer, hvad du vil 

 fortælle mig om. Vi skal snakke om dem du bor 

 sammen med, mor og dine søskende måske og far 

 selvom du ikke bor sammen med far og bedstemor 

 og bedstefar. 

 KDI: og du bestemmer selv om du vil svare mig på 

 dansk eller grønlandsk. Og hvis du forstår hvad jeg 

 siger, så må du jo også gerne bare svare på 

 spørgsmålene. 

 FOU: (Nikker) 

 KDI: j a, jeg vil gerne starte med at hore, hvad det er 

 du hedder mere end 

 F. 

 FOU: Kun F. 

 KDI: F, der er dit efternavn. Og hvornår er det 

 du har fødselsdag F. 

 FOU: den 24. december 

 KDI: Og hvilken årgang er du? 

 FOU: 

 KDI: Hvor gammel er du? 

 FOU: Nåå ja, jeg bliver 11 den 24. december 

 KDI: Du bliver 11 år den 24. december. 

 FOU: Ja (nikker) 

 KDI: Det er en lidt speciel dag og have fødselsdag er 

 det ikke det? 

 FOU: Jo 

 KDI: Hvad sker der den 24.? 

 FOU: Lille juleaften. 

 KDI: Lille juleaften, hvordan gør i hjemme ved jer? 

 For i gaver den 24. december? 



 FOU: Vi får gaver den 24. december, så når jeg har 

 været ved T, min bedstefar den 25. vi leger noget 

 leg med gaver, hvor vi må tage gaver og sådan. Men 

 nu den 25. jeg skal ikke gå derhen igen. 

 

 KDI: Du skal ikke derhen igen? 

 FOU: Jo, fordi jeg vil ikke være sammen med ham 

 igen. 

 KDI: Nej, hvorfor vil du ikke være sammen med 

 ham? 

 FOU: Fordi jeg vil ikke have at det sker igen, og så 

 nogen ting, og fordi jeg kan ikke stole på ham. Jeg 

 vil ikke se ham igen ligesom, ja. 

 KDI: Hvad var det der skete? Jeg tager altså lige de 

 her af, nu var du så dygtig og tage dem på., men de 

 larmer (jeg tager nogle plastik futter af hendes sko) 

 FOU: (griner) 

 KDI: Sådan, hvad er det der ikke må ske igen 

 F? 

 FOU: Ohh det er at han har misbrugt mig. 

 KDI: ja prøv at fortæl, hvordan det er sket! 

 FOU: Ohh, .... Det var om aftenen, hvor jeg lod som 

 om jeg sov. men han vidste ikke at jeg var vågen og 

 så kom han og så begyndte han at berører mig her 

 (Viser med sin højre hånd beføling på højre lår og 

 balle) 

 FOU: Og A. blev han ved og kiggede efter om jeg 

 var vågen, men jeg lod som om jeg sov. Han 

 begyndte også at røre ved mig her bagved (tager sin 

 højre hånd om pa. ryggen/lænden) Jeg synes det er 

 noget underligt noget. 

 KDI: Mmm 

 FOU: Ohh og så begyndte han også foran her og 

 bagved og så ved jeg ikke rigtigt hvordan. (Viser 

 med højre hånd på højre lår om på ballerne og en 

 bevægelse hen over den nederste del af maven. 

 

 KDI: Nej, hvad havde du på da du lagde dig inde i 

 sengen? 

 FOU: Min bedstefar, jeg kalder ham T nu. Fordi 

 han plejer at sige, at det er for koldt om aftenen, så 

 jeg plejer, at ligge i trusser og jeg kan ikke huske om 

 jeg har top på (Tolken oversætter det til T-shirt, 

 f bruger ordet top) 

 KDI: Mmm så du har trusser på og måske en eller 

 anden T-shirt, eller undertrøje eller noget. 

 FOU: Jo 



 KDI: Okay, hvad har du over dig? Ligger du med 

 dynen på, da han kommer ind eller hvordan? 

 FOU: Ohh .. Jeg tror T og jeg brugte en dyne 

 sammen. 

 KDI: Mmm ja hvordan var han i sengen, da han 

 begyndte at rØre ved dig? 

 FOU: (Viser, at hun ligger på siden, viser venstre 

 side, hænderne under hovedet ved venstre kind) jeg 

 lå på siden, og så begyndte han at tage omkring mig 

 ved taljen og ligesom trække mig tætte på sig selv, 

 og så lod jeg bare som om jeg sov. 

 KDI: ja, lå han ned i sengen , da han tog om dig? Så 

 i begge to lå i sengen? 

 FOU: Jeg prøvede at holde afstand fra ham, men når 

 jeg prøvede at tage afstand, så kom han selv tættere 

 på mig. 

 KDI: bare så jeg forstår det helt rigtigt. Du ligger på 

 siden og du kigger den her vej, ligger han så bagved 

 dig og kigger ind i dig? 

 FOU: ja (nikker) 

 KDI: Ja okay 

 FOU: I den stilling ja 

 KDI: Er der andre inde i soveværelset? 

 FOU: Det er sket to gange, fordi den ene gang, der 

 sagde han, at han savnede mig og den anden gang 

 der sov bedstemor. 

 KDI: Så det er sket to gange, begge gange inde i 

 soveværelset? 

 FOU: Det er altid i soveværelset, fordi jeg lader som 

 om jeg sov. Han har ikke gjort det når jeg er vågen. 

 KDI: nej, og så forstår jeg det sådan, at der er en 

 gang, hvor det kun er dig og t inde i 

 soveværelset, og så er der en gang hvor der er dig og 

 T og bedstemor i soveværelset. 

 FOU: Ja min bedste mor og mig og t. 

 KDI: Hvis vi bliver, hvis vi går til den første gang. 

 Hvor der kun er dig og 

 T. Så siger du, at han begynder at røre ved dig på 

 benet. Emm er det, altså jeg tænker, da han så 

 begynder at komme herop (Viser med en hånd på 

 den nederste del af min mave) gør han noget med 

 hånden? 

 FOU: Han bevægede sin hånd sådan men kommer 

 ikke helt ind. 

 KDI: okay så han bevæger hånden heromme på 



 numsen er det rigtig forstået? 

 FOU: (Nikker) 

 KDI: Men han putter den ikke ind i numsen? 

 FOU: Jo hans hånd var inde i trussen, men han førte 

 den ikke ind. 

 KDI: ja, så han tager hånden ind under trusserne så 

 det er på den bare hud han røre ved dig. 

 FOU: (Nikker) 

 KDI: Okay, hvad så med, du siger også han gør 

 herom foran. Hvad gør han med hånden da han tager 

 den foran? 

 FOU: (Viser igen med en glidende bevægelse, 

 beføling på låret om på ballerne og med foran ved 

 den nederste del af maven.) Sådan gjorde han inde 

 under trussen. 

 KDI: ja det som jeg ser din hånd den got -, det er at 

 den lore her på maven 

 (viser som FOU her gjort beføling på den nederste 

 del af maven) 

 Røre den andre steder end her på maven under 

 trusserne? 

 FOU: (Nikker) 

 KDI: ja hvor Dare hånden mere henne? 

 FOU: Bade i numsen og så dernede. 

 KDI: Hvad er dernede, kan du prøve at sætte ord på 

 det? 

 FOU: kønsdelene (der er i monitorrummet en 

 kommentar til, hvilket ord, der bruges, da forsvarer 

 mener, at oversættelsen kønsdelene er et voksent 

 ord. FOU siger uttuk) 

 KDI: Ja okay, da han så tager hånden herom foran 

 og putter ind under trusserne og mire ved maven her 

 og ned til kønsdelene, så siger du også noget med 

 numsen. det skal jeg lige forstå rigtig. 

 FOU: (Nikker) (Viser med venstre hånd glidende 

 bevægelser fra numsen, ballen og ned over låret) 

 Han rørte mig sådan her omme bagved. 

 KDI: Hvordan føles det da han røre dig dernede? 

 FOU: Jeg var meget chokeret og om morgenen 

 tænkte jeg at det nok bare var en ond drøm. Men da 

 han gjorde det anden gang, der kunne jeg mærke, at 
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 det var noget virkeligt han gør. 

 KDI: Gjorde det ondt da han rørte ved dig? 

 FOU: (ryster på hovedet) 

 KDI: Nej, nu kommer jeg til at spørge om noget der 

 måske kan lyde sådan lidt mærkeligt. Fordi når det 

 er at man røre ved nogen hernede ved kønsdelene. 

 Så kan man røre sådan her udenpå kønsdelene (viser 

 med mine håndflader imod hinanden en glidende 

 bevægelse) 

 FOU: (Nikker) 

 KDI: Men man kan faktisk også stikke fingrene op i 

 kønsdelene, kender du til det? 

 FOU. (Ryster vagt på hovedet) Altså det jeg mærker, 

 det var det der. (Viser håndfladerne der gnider imod 

 hinanden.) 

 KDI: Det er sådan en bevægelse og det gør ikke ondt 

 ph noget tidspunkt? 

 FOU: (Ryster ph hovedet) Det gør ikke ondt. 

 KDI: Nej okay. Siger han noget til dig? 

 FOU: Da han gjorde det anden gang, der sagde jeg, 

 at jeg synes her er varmt, så jeg vil gerne sove alene, 

 ligge alene. Og så gik jeg ind på et andet værelse og 

 så lå jeg derinde alene. Og så var jeg vågen, han var 

 pa et tidspunkt på toilettet om natten, det var nok 

 ved 5 tiden. Så kom han forbi og kiggede ind og 

 sagde. "Hvad er der f er der noget du vil sige?" 

 FOU: Jeg sagde bare nej, der er ikke noget for jeg 

 turde ikke sige det. jeg er bange for ham. 

 KDI: Okay, sagde du noget til ham den første gang, 

 da han rørte ved dig? 

 FOU: (Ryster på hovedet, nej) 

 KDI: Nej 

 FOU: Han ved det ikke at jeg ved det. 

 KDI: nej hvorfor ved han ikke at du ved det? 

 FOU: Fordi jeg har, som sagt ladet som om jeg sov, 

 derfor ved han ikke om jeg ved noget. 

 KDI: Kan du huske hvornår den her første gang den 

 skete? 



 FOU: Nej, (Ryster vagt på hovedet) 

 KDI: Det er fordi jeg tænker, var sommerferien 

 startet ved du det? 

 FOU: Første gang der går jeg stadigvæk i skole 

 KDI: Jo 

 FOU: Jeg kan heller ikke huske den anden gang. 

 KDI: Nej, jeg tænker bare, du gik stadigvæk i skole. 

 Men er det sommer eller er det vinter, da det sker? 

 FOU: Ohh hvornår er det vi starter sommerferie, det 

 var vist før sommerferien starter, der var vist fork. 

 KDI: Mmm ved du om du sov hjemme ved ham i en 

 weekend eller på en hverdag, kan du huske det? 

 FOU: Jeg kan ikke huske det. 

 KDI: Nej, sover du ofte hjemme ved T? 

 (gentager spørgsmålet tilføjer 

 Silva og bedstemor.) 

 FOU: Nogle gange har det være sådan en ordning, at 

 om onsdagen og så i weekenderne 

 KDI: har du sovet hjemme ved T og bedstemor, 

 okay. Så det er et sted du kommer tit? 

 FOU: (Nikker, ja) 

 KDI: Okay, godt. hvis vi så går til den anden gang, 

 hvor T han røre ved dig. Prøv og fortæl, hvad der 

 sker: 

 FOU: Og så anden gang, der ville jeg ellers gerne 

 sove alene, men så sagde T, at han savnede mig 

 og vi skulle sove sammen. Så tænkte, jeg at han ville 

 lade være med at gøre det der, hvis bedstemor er 

 med. Så sagde jeg, bedstemor skal også med. 

 KDI: Hvad skete der så? 

 FOU: Så lå jeg der imellem og jeg lod som om jeg 

 sov, så begyndte han igen. 

 KDI: ja hvad gjorde han 

 FOU: Det samme 

 KDI: j a så han røre dig, på benet viser du 

 FOU: Nej, (rejser sig op og viser med hånden om på 

 ballerne/siden af numsen, foran nederst på maven, 

 ned mellem benene ved skridtet og ned til knæet) 

 KDI: Så igen om på numsen og ned ved skridtet 

 altså ned ved kønsdelene 

 FOU: ja (Nikker) 

 KDI: Er det, har du trusser på denne her gang også? 



 FOU: ja jeg har også trusser, men så har han ligesom 

 og gør han. (Viser med hånden at der hives ud i 

 trusserne og føre hånden under og ned) 

 KDI: Loftet han ud i trusserne eller hvad? 

 FOU: ja, 

 KDI: Eller tager han dem af? 

 FOU: nej den første gang jeg kan huske, ohh. Der 

 trak han mine trusser lidt ned. (Viser med begge 

 hænder at der trækkes ned fra hoften til ca. midt på 

 låret) 

 KDI: j a, 

 FOU: Og så trak han dem lidt op og så gik han er 

 andet sted, og da han gik, der græd jeg rigtig meget. 

 KDI: ja, det var den første gang, okay så du græd 

 rigtig meget da han gik? 

 FOU: (nikker) 

 KDI: Ja 

 FOU: Ahh nej, fordi jeg var ligesom bange og sådan. 

 KDI: Ja og så her anden gang, der siger du igen, han 

 røre dig om på numsen og ned foran. Gjorde han 

 noget med trusserne? 

 FOU: Jeg kan ikke huske helt nøjagtigt om han trak 

 dem sådan så hånden kan komme ind eller om han 

 trak dem lidt ned ligesom første gang, det kan jeg 

 ikke helt huske. 

 KDI: Røre han på trusserne eller under trusserne? 

 FOU: Under trusserne 

 KDI: under trusserne okay, ja hvordan føltes det da 

 han gjorde det der anden gang? 

 FOU: Ohh Så prøvede han at komme tættere på mig, 

 så tænkte jeg nej nu begynder han igen. Så prøvede 

 jeg at få lidt afstand fra ham. 

 KDI: ja sagde du noget til ham? 

 FOU: Om han sagde noget til mig? 

 KDI: Mmm, sagde han noget til dig? 

 FOU: Nej han siger ikke at han har gjort sådan, men 

 han siger bare. Hvad skete der har du noget at sige 

 ligesom, så noget til mig. 

 KDI: Det var da du var gået ind i det andet værelse 

 og han var kommet forbi er det rigtigt? 

 FOU: (nikker, ja) 

 KDI: ja tror du at bedstemor hun har opdaget noget, 



 da hun lå der i sengen? 

 FOU: Jeg ved det ikke om hun har gjort det. Min 

 stedmor sagde, at hvis det er hun lå ved siden af, så 

 kan hun ikke undgå at ligge mærke til det. 

 KDI: Nej, ved du om hun var faldet i sovn, inden 

 han begyndte at røre ved dig? 

 FOU: Jeg vender mod bedstemor og så vender 

 bedstemor også den anden vej. 

 KDI: Så hun ligger med ryggen mod dig og så ligger 

 du og kigger ind i bedstemors ryg, og så kommer 

 T og ligger sig ved siden af dig. Så du ligger med 

 ryggen mod ham, og han kigger ind i din ryg. 

 FOU: (Nikker, ja) 

 KDI: Okay, ja 

 FOU: Da vi gik i seng, så spillede bedstemor lidt 

 inden hun faldt i sovn, og så da hun så nok var faldet 

 i søvn, så begyndte bedstefar igen med det der. 

 (Tolken siger ved fejl bedstemor) 

 KDI: Bedstefar, T ikke også? 

 FOU: (nikker, j a) 

 KDI: Jo det var T der gjorde det. 

 KDI: Godt kan du huske hvornår den sidste gang 

 den skete? 

 FOU: Jeg kan ikke huske det. 

 KDI: Du kan ikke huske det, nej. Kan du huske hvor 

 lang tid der gør fra det sker sidste gang til du 

 fortæller det til nogen? 

 FOU: Jeg kan ikke rigtig huske det. 

 KDI: Nej, hvem er den første du fortæller det til? 

 FOU: Min veninde X4 

 KDI: Okay, hvem har du ellers fortalt det til at det er 

 sket? 

 FOU: Min storesoster X5. Og så sagde hun, du må 

 hellere sige det til sin mor. Og så sagde jeg det til 

 min mor. 

 KDI: ja har du været hjemme ved T og 

 bedstemor, siden den sidste gang, hvor han røre ved 

 dig? 

 FOU: Der sagde min mor og far, at det er bedst at 

 jeg ikke ser dem igen. Og min stedmor hjalp mig 

 med også med at blokere dem 

 KDI: Okay så du har slet ikke haft kontakt til nogen 

 af dem siden? 



 FOU: Ohh der var en gang hvor vi legede ved siden 

 af X6. Så kom bedstemor og inden jeg løb væk, så 

 så hun mig og sagde hej, hvordan har du det? 

 KDI: Og så løb du derfra? 

 FOU: Der var afstand imellem os og A. sagde jeg, at 

 eg har det godt og så gik jeg. 

 KDI: hvordan har du det med ikke og se dem mere? 

 FOU: Ohh da jeg kom til dem, så plejer T, at sige 

 til mig nogen gange. Din far elsker dig ikke og 

 måske har jeg troet lidt på det, men efter jeg har 

 taget afstand, så kan jeg mærke at det passer ikke og 

 så er jeg mere sammen med mine forældre. 

 

 KDI: Okay, ja. F jeg holder lige en lille pause. 

 Så bliver X3 herinde. jeg skal lige finde ud af om 

 der er nogen ting jeg har glemt at spørge dig om. 

 Pause starter tceller på 00.31.30. 

 X3 og F er i lokalet underpausen 

 Pause slut tceller på 00.36.40 

 KDI: Halloj 

 FOU: Hej 

 KDI: Mmm har du taget madpakke med? 

 FOU: Ja 

 KDI: Er det til mig? 

 FOU: ja 

 KDI: Ej hvor fedt mand. Nej det var da en god ide. 

 FOU: Hvis i vil have så kan i også få 

 KDI: Hvor er du sød, jeg kunne godt tænke mig, at 

 smage sådan en banan der, tak skal du have. 

 KDI: Tror du at vi kan vente med de der til bagefter, 

 for ved du hvad der sker, når jeg begynder og spise 

 dem her? (Spiser bananen, knaser) 

 KDI: Så knaser det, så kan vi ikke høre, hvad vi selv 

 siger. Så vi kan lige nuppe en tænker jeg. Så kan du 

 spise dem bagefter. men du kan pille din appelsin, 

 det kan du sagtens gøre samtidig. 

 KDI: jeg har lige nogle enkelte ting, som jeg skal 

 have dig til at svare på. Den ene det er, hvad er det 

 din stedmor hun hedder? 

 FOU: V1 

 KDI: V1 ja og hun bor sammen med far, 

 X2 er det ikke rigtigt? 



 

 FOU: Ahh min stedmor, nåå X8. 

 KDI: X7, hvem hedder V1 så? 

 FOU: Min bedstemor 

 KDI: Din bedstemor hedder V1, bedstefar hedder 

 T, din far hedder X2 

 FOU: ja 

 KDI: Din mor hedder X1 og din stedmor hedder 

 X7, ja 

 FOU: Og min stedfar hedder X8 

 KDI: Og din stedfar hedder X8. Så har vi 

 fuldstændig styr på dem alle sammen. 

 FOU: ja 

 KDI: Mmm. Så den anden ting jeg skal spørge dig 

 om, da det sker den anden gang at T han røre ved 

 dig, der fortæller du at du går ud af soveværelset og 

 går ind og ligger dig i et andet rum. 

 FOU: ja 

 KDI: Og så kommer han forbi, hvor han siger noget 

 til dig. Der nævner du et tidspunkt. Hvordan ved du 

 hvad klokken er, da han kigger ind til dig? 

 FOU: Ohh det er fordi vi gik i seng ved to tiden. og 

 så ohh der røre han mig der, og så da det tog tid så 

 tænkte jeg, at jeg ville ind på det andet værelse. Så 

 sagde jeg "Nu sveder jeg, det er for varmt" og sagde 

 at jeg ville gå ind på det andet værelse og det gjorde 

 jeg. 

 KDI: ja 

 FOU: Og imens jeg lå derinde, så kom han forbi. Så 

 regnede jeg ud, at der har været på det tidspunkt. Det 

 har været imellem kl. 02. og kl. 05.  

 

 KDI: Okay, ja Ohh. Så fortæller du at du mener, at 

 den første gang er inden sommerferien starter og den 

 anden gang, det er her i sommerferien. 

 FOU: Det tror jeg ja 

 KDI: Har du nogen ide om hvor lang tid, der går i 

 mellem de to gange? 

 FOU: jeg ved det ikke jeg kan ikke huske det. Fordi 

 jeg var så bange, jeg har tænkt virkelig meget over 

 det, så jeg har ikke tænkt over ligesom datoen og 

 sådan nogen ting. 

 KDI: Inden de her ting de sker, hvordan vil du 



 beskrive dit forhold til T der? 

 FOU: jeg er meget glad for ham og jeg har meget 

 tillid til ham. Så meget at jeg næsten havde lyst til at 

 flytte til dem. 

 KDI: okay ja. den sidste ting jeg skal have afklaret. 

 Den skal jeg også lige have X3 med på nemlig. det 

 er i forhold til når vi snakker, når jeg viser hernede 

 mellem benene. Så er der nogen forskellige ord man 

 kan bruge. Og 

 der skal jeg altså være sikker på, at vi bruger dit ord. 

 Hvad kalder du det her nede mellem benene? 

 FOU: (Nikker) Det er tissekonen (FOU bruger ordet 

 Uttuk) 

 KDI: Det er tissekonen, Mmm og hvor er det at 

 T han røre dig henne? 

 FOU: Det er både her og dernede (vise med hånden i 

 skridtet og om til numsen) 

 KDI: Er det i tissekonen han røre dig? Eller på 

 tissekonen han røre dig? 

 FOU: (Nikker) 

 KDI: Og det er det begge gange er det rigtig forstået? 

 FOU: Jo 

 KDI: Er der sket noget som du ikke har fortalt mig? 

 FOU: Ohh Ahhjo. der er også en anden ting, 

 når han kysser så mig så kan jeg ikke rigtig lide, at 

 han suger på mine læber. 

 KDI: ja er det noget han altid gør, er det en måde 

 han altid kysser dig på? 

 FOU: Nogen gange 

 KDI: KDI nogen gange, så han kysser dig på 

 forskellige måder. 

 FOU: (Nikker, ja) 

 KDI: Så fortæller du, at der en bestemt måde du ikke 

 kan lide, at han kysser dig på. 

 FOU: Det var en bestemt måde han kyssede mig på, 

 som om han suger mine læber. Og så når han ligger 

 på sofaen og han siger at han savner mig. Så ligger 

 jeg der hos ham og så rørte han mig på numsen uden 

 på tøjet. 

 KDI: Mmm var det noget der skete ofte eller mange 

 gange? 

 FOU: Det er ikke tit, jeg kom over til sofaen. 

 KDI: Er det sket inden, at han røre ved dig inde i 

 soveværelset. De her ting med at kysse og hvor i 



 ligger i sofaen, og han ligesom røre dig? 

 FOU: (nikker) 

 KDI: ja. Har du prøvet at sige til ham, at du ikke kan 

 lide når han kysser sådan hvor han suger? 

 FOU: Jeg har ikke sagt noget som jeg ikke kan lide 

 ved bedstefar. jeg har kun fortalt ham noget jeg ikke 

 kan lide der vedrøre min far.  

 

 KDI: ja hvorfor har du ikke fortalt det til bedstefar? 

 FOU: Fordi jeg er bange. 

 KDI: ja har du altid været bange for ham? 

 FOU: Nej ikke været bange for ham, men været 

 bange for at sige det, fordi jeg ville ikke have, at han 

 blev trist eller sådan nogen ting. 

 KDI: Okay, så det er ikke fordi du er bange for ham, 

 men det er fordi du ikke vil have at han skal blive 

 ked af det eller trist. 

 FOU: Men i dag kan jeg. 

 KDI: ja i dag kan du. har du haft en fornemmelse af 

 at T han er rigtig glad for dig? 

 FOU: (Løfter øjenbryn, ja) Så meget at jeg måtte 

 kigge til dem hver eneste dag, hvis jeg havde lyst. 

 KDI: Okay gjorde du det, var du forbi dem hver 

 dag? 

 FOU: Nogen gange, men nogen gange går jeg med 

 mine venner eller 

 KDI: men det var sådan et sted du bare kunne 

 komme forbi når du havde lyst til det. Og nu ser du 

 dem slet ikke. 

 FOU: (nikker, menes nej jeg ser dem ikke) 

 KDI: Er det ikke mærkeligt? 

 FOU: Jeg har bare accepteret det at jeg ikke se dem 

 mere, fordi han har gjort det der mod mig. 

 KDI: Okay, det er rigtig fint. Jeg har ikke flere 

 spørgsmål F. hvis du kommer i tanke om et 

 eller andet så kan man altid komme igen. Ellers så 

 synes jeg vi skal sige, at vi er færdige kl. den er 20 

 minutter i 11. 

 

 FOU: Hvad sker der nu? 

 KDI: Jeg ved det ikke. Fordi jeg har ikke talt med 

 T endnu, eller den politibetjent der skal tale med 

 ham har ikke talt med ham. Så vi skal finde ud af 

 hvad der skal ske, men det er voksen beslutninger 

 ikke også. 



 FOU: (Nikker) 

 KDI: Nu har du gjort det du kan. Ikke også. 

 FOU: (Nikker) 

 KDI: Og lige meget hvad der sker herfra, så er det 

 ikke din skyld at det er sket vel. 

 FOU: (Nikker) nej 

 KDI: ja så går jeg over og slukker herover på 

 apparatet. Så kan vi gå ud og finde mor, jeg tror godt 

 hun kan bruge en krammer nemlig. 

 Afhøringen afsluttes hvor tceller er på 00.48.16. hele 

 afhøringen er afskrevet fuldt ud. 

 Katrin Dietzel, pa 

 Personlige oplysninger 

 T er ikke tidligere foranstaltet. 

 Parternes synspunkter 

 Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden om anbringelse i anstalt i  

 60 dage og torterstatning på kr. 15.000,00, at det er en grov lovovertrædelse 

 at beføle en mindreårig, her 10-årige F, som er tiltaltes egen 

 barnebarn. 

 Forsvareren har til støtte for Ts påstand om frifindelse, at der 

 ikke er beviser nok, og at det er ord mod ord. 

 Sagsbehandlingstid 

 Sagen er fra 1. juli 2018 og den 25. juli 2018. Anklageskriftet er fra 23. ja- 

 nuar 2019 og modtaget i retten den 24. januar 2019. 

 Det skal bemærkes at sagen har været berammet til den 16. april 2019, men  

 da vidnet V1 var indlagt på sygehuset i Nuuk, blev udsat, med begæ- 

 ring fra tiltalte og hans forsvarer. 

 Rettens begrundelse og afgorelse 

 Om skyldsporgsmålet 

 Tiltalte har nægtet sig skyldig. Forurettede F har til video for- 

 klaret, at hendes bedstefar, T, 2 gange har befølt hende i hen- 

 des bagdel og i hendes skridt, under trusserne. (Skridtet kalder vidnet, F Uttuk på grønlandsk). 

 Den ene gang, hvor tiltalte og forurettede var alene i sengen og den anden, 

 hvor bedstemor v1 lå og sov ved siden af. 

 T og V1 har forklaret, at F sover uroligt om natten og derfor 

 må flyttes, når de skulle ud og tisse. 

 F har forklaret at hun, den første gang, det skete, inden hun faldt i sovn 

 blev befølt af T (bedstefar). Den første gang, troede hun, at hun havde 

 drømt. 

 2. gang hun blev befølt, lå bedstemor V1 ved siden af hende, med ryggen 

 til. Da bedstemor var faldet i søvn, begyndte bedstefar, at beføle forurettede 

 på samme måde, i hendes bagdel og i hendes skridt, inden under trusserne. 

 Da hun ikke ville finde sig i det, stod hun op og sagde, at det var for varmt  

 og flyttede til et andet værelse. 

 Retten har bemærket, at forurettede F har fortalt, det skete til sin venin- 

 de X4 og sin storesoster X5, som sagde til hende, at hun skulle fortæl- 

 le det til mor. 

 Retten har ikke tillagt, tiltalte Ts forklaring om, at når de skal 



 ud at tisse, måtte flytte F og måske der havde kommet til at røre hende 

 i skridtet. 

 Der er to dommere, som har tillagt F forklaring til video. 

 De to dommeren mener, at tiltalte har overtrådt kriminallovcens § 84, stk. 1 

 - blufærdighedskrænkelse - 1 gang, da han befølte F, som var 10 år på 

 tidspunktet, i hendes bagdel og i skridtet, under trusserne 2 gange. 

 Den ene dommer har ikke tillagt F forklaring til video, da hun ikke 

 var berørt af situationen og at hun forklarede, at ved første forhold, da T 

 gik fra sengen, græd meget. 

 Da der er to dommere, som har tillagt Fs forklaring, mener de to dom- 

 mere, at han bor dommes efter anklagemyndighedens påstand. 

 Om foranstaltningen 

 Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallo- 

 yens bestemmelser om § 84 - blufærdighedskrænkelse- som udgangspunkt 

 som anstaltsanbringelse, 

 I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal 

 lægges vægt på, at forurettede var 10 år og at lovovertræderen var bedstefar.  

 

 Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens § 146, og erstatningsan- 

 svarslovens § 26, derfor som anbringelse i anstalt og betaling af torterstat- 

 ning. 

 Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger. 

 Thi kendes for ret: 

 T idømmes: 

 Anbringelse i anstalt i 60 dage. 

 Torterstatning til F på kr. 15.000,00. 

 Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 Nicolaj Geisler 

 Kredsdommer 

  


