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Nalunaarutigineqartoq Qaasuitsup Eqqartuussivianit ulloq 29. august 2019 

 

Eqqaartuussiviup no. 82/2019  

Politiit no. 5513-97351-00009-17 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 1972 […] 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 10. januar 2019. 

Ilassutitut unnerluussissut pisimasoq 4-imut tunngasoq tiguneqarpoq ulloq 4. marts 2019. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pisimasoq 1 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 1 aammalu § 79 (meeqqamik 15-it inorlugit 

ukiulimmik pinngitsaaliilluni atoqatiginninneq), tak. pinerluttulerinermik inatsimmi § 124 

 

2001-ip aammalu 2003-p akornanni qaammammut 20-t inornagit Uummannami najukkami 

assigiinngitsuni, qitornassani I1 (inuusoq […] 1987), piffissami pineqartumi 13-it aammalu 15-it 

akornanni ukioqartoq, atoqatigisaramiuk, ilaqutariit iluanni nakuuseqattaarnissamik sioorasaaraluni, 

ilaatigut I1-p arnaanut, taamaalilluni I1 siooranermigut nukersorluni akiuukkusussanani, 

taamaallaalli qiasarnermigut il. il. takutittarlugu unnerluutigineqartoq atoqatigerusussanagu. 

 

Pisimasoq 2 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 1 aammalu § 80, imm. 2 (meerassamik 18-it 

inorlugit ukiulimmik pinngitsaaliilluni atoqatiginninneq), tak. pinerluttulerinermik inatsimmi 

§ 124 

 

2003-p aammalu 2006-ip akornanni qaammammut 20-it inornagit Uummannami najukkani 

assigiinngitsuni, qitornassani I1 piffissami pineqartumi 15-it aammalu 18-it akornanni ukioqartoq, 

atoqatigisaramiuk, ilaqutariit iluanni nakuuseqattaarnissamik sioorasaaraluni, ilaatigut I1-p 

arnaanut, taamaalilluni I1 siooranermigut nukersorluni akiuukkusussanani, taamaallaali 

qiasarnermigut il. il. takutittarlugu unnerluutigineqartoq atoqatigerusussanagu. 

 

  Pisimasoq 3 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 77, imm. 1, nr. 1 (pinngitsaaliilluni atoqatiginninneq), tak. 

pinerluttulerinermik inatsimmi § 124 

 



2006-ip aammalu 2009-p akornanni qaammammut 20-t inornagit Uummannami najukkani 

assigiinngitsuni aammalu 2003-mi ataasiartumik Sisimiuni, qitornassani I1 atoqatigisaramiuk, 

ilaqutariit iluanni nakuuseqattaarnissamik sioorasaaraluni, ilaatigut I1-p arnaanut, taamaalilluni I1 

siooranermigut nukersorluni akiuukkusussanani, taamaallaalli qiasarnermigut il. il. takutittarlugu 

unnerluutigineqartoq atoqatigerusussanagu. 

 

Pisimasoq 4 

 

Pinerluttulerinermi inatsit § 79, ilaatigut tak. § 12 - meerassaminik 15-it inorlugit ukiulimmik 

kinguaassiutaatigut iliuuseqarneq, ilaatigut taamaalioriaraluarneq 

 

piffissap 1996 aammalu 2005 akornani, najukkani assigiinngitsuni Uummannami, panissani I2 

(inuusoq […] 1992) kinguaassiutaatigut atoqatiginninnikkut iliuuseqarfigisarsimallugu, tassami 20-

nik ikinnerunngitsumik utsuisigut aluttortarsimagamiuk, aammalu ilaatigut I2 

atoqatigeriartarsimagaluarlugu usuni tissartoq I2-p utsuanut mangunniartarsimagaluaramiuk, 

tamannali iluffatsinnngitsoortarsimavoq I2 pinaattarsimagami unnerluutigineqartoq 

isimmigartorlugu. 

 

Piumasaqaatit 

 

Pingaarnertut unnerluussissummi Juulip pingajuani 2018-imeersumi (qallunaatooq) aammalu 

nutserneqarnikoq Juulip qulaaluaani 2018-meersumi (kalaallisooq) piumasarineqartoq 

atorunnaarsinneqarpoq. Pingaarnertut unnerluussissummi aammalu matumani ilassutitut 

unnerluussissummi inatsisinik unioqqutitsinerit taaneqartut aallaavigalugit, 

unnerluussisussaatitaasut piumasaraat ima pineqaatissinneqassasoq: 

 

1.  Ukiuni arfineq marlunni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  

2. 150.000 kr.-nik I1-mut mitagaanermut taarseeqqusissummik akiliineq. 

3. 100.000 kr.-nik I2-mut mitagaanermut taarseeqqusissummik akiliineq.  

U 1, 2, 3 aamma 4-imi pinngitsuunerarpoq.  

 

U piumasaqaateqarpoq pingitsuutitaanissaminik.  

 

Unnerluussisussaatitaasut I1 sinnerlugu piumasaqaateqarput U kr. 150.000 kr.-inik taarsiissasoq. 

 

Unnerluussisussaatitaasut I2 sinnerlugu piumasaqaateqarput U kr. 100.000 kr.-inik taarsiissasoq. 

 

U taarsiisussaatitaanerminut akerliuvoq. 

 

U taarsiissutissat marluk  annertussusaannut akerliuvoq. 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut I1, I2 aammalu I3 nassuiaateqarput. 

 

Ilisimannittoq I1 immikkoortoq 1 pillugu nassuiaataa issuarneqarpoq. 

 



Unnerluutigisaq U nassuiaateqarpoq ulloq 29. august 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik 

allassimaffimmi issuarneqarpoq ima:  

Taamani I1 aatsaat 15-leereernikoq atoqatigisalerlugu. Oorinik tuniorarneq ajorpaa. Nammineq I1 

politiinut tuniutingajannikuuaa, taamani ilani isigisut unnerluutigisaq kiinamigut aluttormani. 

I1 taamani naartulermat Uummannarmiulluunniit nalunikuuaat. Taamani U-p siulliulluni 

unnerluutigisaq iluminut ineqquaa. Unnerluutigisap nalunngilaa I1 naartusoq. I1 atoqatiginikuuaa. 

Taamani I1 sulisarpoq, unnerluutigisap eqqaamanngilaa sumi sulisarnersoq.  

I1-p anaanaa aaliangersimasumik suliffeqarnikuunngilaq.  

I1 qeqannginnerani atoqatiginikuunngilaa.  

I1-p anaanaa ataasiarlugu unatarnikuuaa, kisianni angerlarsimaffimminiunngitsoq.  

Unnerluutigisap naluaa I1-p oqaatsit pissarsiarisimanerai oqaasinngorlugit.  

Atoqatigiinnialeraangamik I1 pinaanneq ajorpoq.  

I1 unnerluutigisap eqqaanut ingittuaannarpoq. I1 atoqatigigaangamiuk qianngisaannarpoq. Ullup 

sinnera angerlarsimaqatigiittarput. 

Ilumuunngilaq 20-vit sinnerlugit qaammammut atoqatigisarlugu, taamanikkummi aalisartuuvoq.  

Kujakkaangamik marluinnaasarput angerlarsimaffimminni.  

I1-p nassuiaataa 13-inik ukiulik kujaqqaarsimallugu eqqunngilaq, aatsaat 15-leereersoq 

kujattalerpaa.  

I1 pinaannikuunngilaq aamma unnerluutigisaq peertinniarnikuunngilaa. I1 kunissuisorujussuuvoq, 

anaanaatalu politiinut tunniutingajannikuuaa unnerluutigisaq kunissorniaannarmagu.  

Ilumuunngilaq I1 sinittoq atisaajapajuinnarlugu innarfigisaraa, aamma I1 pinaalluni 

qianikuunngilaq. Atoqatigiikkaangamik ullukkuunerusarpoq.   

I1-p nassuiaataai eqqunngillat. I1 kujakkaanngamiuk, I1 ilaanni qalliusarpoq, inernissamilu 

tungaanut kummuttarusaartarluni. Kujattarnerat piumaqatigiinnikkut aallartippoq, allatut 

nassuiaateqarfigisinnaanngilaa.  

I1 atoqatiginikuunngilaa 13-14-inik ukiulik.  

 

I1-p nassuiaataa immikkoortoq 2 pillugu unnerluutigisamut issuarneqarpoq. 

 

Unnerluutigisaq eqqartuussivimmi nassuiaavoq atoqatigiissimanerit taama ikatsiginngitsut. 15-18-

inik ukiulik taama amerlatigisunik atoqatigineq ajorpaa. Tamarmik perusullutik aatsaat pisarput. 

Unnerluutigisap atisaajapajuinnarneq ajorpaa, I1 nammineq atisaajartarpoq, nammineq 

kivilertarpoq, atisaarutivinneq ajorpoq.  

Atoqatigiittarnerit taama amerlatiginngillat 20-vit inorpai, immaqa qulit ataallugit.  

Meeqqat aneeraanngamik ersinngitsumi aneertarput.  

Arnat angutillu imminnut pulaartut I1-p kamaattarpai, oqartarpoq anaanani ningaallugu.  

Ataasiarluni I1 natermut uppisitaanikuuvoq. Unnerluutigisap I1 toqqusaavatigut tigunikuunngilaa, 

niaquatigut patinnikuuaa.  

Nuliakua imminoorniaartuugami. Ataasiarluni iserami oqarfiginikuuaa:" Aajuna savik nammineq 

imminoorniaruit imminoorniarit!" 

Taamani I1 akuliummat niaquatigut patippaa.  

I1 natermut miloriunneqarnikunngilaq.  

Aapparisamik imminoornissamik sioorasaartilluni nuanninngilaq.  

I1 aningaasarsigaangat unnerluutigisap tiguneq ajorpai, anaanaata tigusarpai.  

 

I1 immikkoortoq 3 pillugu nassuiaataa unnerluutigisamut issuarneqarpoq.  

 



Unnerluutigisaq nassuiaavoq I1-p nassuiaataa eqqunngitsoq. 2008-mi qimannikuupput. I1 […]-mi 

sulilluni nammineq aqqusaarnikuuvoq unnerluutigisaq atoqatigiartorlugu. B-[…]-mut 

atoqatigeereeramik […] angerlarpoq.  

Taamani […] iserami ingerlaannaq sinittarfimmukarpoq unnerluutigisaq sinittarfimmiittoq 

atoqatigiartorlugu. Taamani oqaaseqarpiaratik atoqatigiipput. Marluullutik piumaqatigiillutik 

atoqatigiipput.  

I1-p nassuiaataa paasisaagunik I1-p meeqqani annaassagai ilumuunngilaq, taamatut unnerluutigisaq 

oqaaseqarnikuunngilaq.  

I1 18-leereermat atoqatigiinnerit amerlanngillat.  

2016-mi nuliaminut unataasimasutut eqqartuussaavoq.  

Adspurgt af sin forsvarer, om samlejerne, hvordan de foregik, da V1 var 15-18 år, forklarede 

tiltalte, at de begge ville og hun tit lå oven på.  

[…] aappaata I1-lu kujattut naammattoornikuuai.  

 

Ilisimannittup I2-p nassuiaataa unnerluutigisamut issuarneqarpoq. 

 

Unnerluutigisaq immikkoortoq 4 pillugu nassuiaavoq I2 ukiukitsoq utsuuisigut aluttortarnikuunagu. 

I2-imut taamaaliornikuunngilaq aamma taamatut eqqarsarnikuunngilaq.  

Illu […]-mi I2-p utsui tassani aluttornikunngilai.  

Imaassinnavoq I2 unnerluutigisap ajuallatsinnikuungaa. Soormi I2 unnerluutigisamut feriassava, 

unnerluutigisap aluttortarsimappani?  

Immaqa angerlarsimaffitsik torersuutinniarlugu I2 ajuallatsittoorsimassavaa.  

Taamani I2-kut isersimasut tiitorfik natermut unnerluutigisap milorujunnikuuaa aserorlugu, taamani 

I2-kut anipput.  

Taamani meeqqat aneernialeraangata inerterneqarneq ajorput.  

Sim-kort aserortigaq naluaa.  

Taamani meeqqat mikimmata aningaasanik tuniorartorsuunngilai. […]-ni oorinik tunineq ajorpai. 

I2-ip nassuiaataa 12-nik ukiulik kujariaraluarsimallugu, usuni tissartoq utsuuinut 

mangoriaraluarsimagaa, kamalluni I2-p unnerluutigisaq peertissimagaa, ilumuunngilaq.  

Nuummiik tikilluni taamani nuliani imminoorniarluni sioorasaarisartoq qatsullugu savik 

tunniunnikuuaa imminooqqullugu, tassanilu I1 akuliummat niaquatigut patinnikuuaa.  

Ataasiarluni I2 B-[…]-miillutik anilerluni oqarnikuuvoq:"Kujallunimiuna nuannersoq!" 

Meerartaat unnerluutigisaq nulianilu kamaakkaangamik akuliuttarnikuunngillat, oqqallutik 

kamaattarput.  

I2-p nassuiaataanut mulusimagaangat unnerluutigisap apersuisarnera pillugu, ilumoorpoq 

ilaannikkut meeqqat aperisarlugit sumiissimanerannik.  

Unnerluutigisaq Sim-kort-imik aserorterisimanerminik eqqaamasaqanngilaq. 

Atoqatigiinnerup tungaasigut meeqqat oqaloqatigineq ajorpaat. 

 

I3-p eqqartuussivimmi nassuiaataa unnerluutigisamut issuarneqarpoq. 

 

Unnerluutigisaq nassuiaavoq nuuttarnerit Uummannamiik Qasigiannguanut Sisimiunullu pillugit 

eqqaasassaqarani sooq nuuttarlutik. Meeqqat tamarmik immikkoortinneqanngillat.  

2013-mi unataarujussuarami parnaarussivimmi unnuisinneqarpoq. Tassani nulia pisuulluni 

paarnaarussivimmi unnuisitaavoq. Nuliata piliaanik.  

I1 qanilaartuuvoq. Sapilerami X2-mut nassuernikuuvoq. 2016-mi X2 aamma I1 

oqaluutissaarnikuuai.  

I2 saaffiginnittarpoq, I2-kut ikiortarpai. 



Taamani I1, I2 […]-llu anaanaminnik sumiginnagaapput, anaanaat imiinavikkami.  

Taamani nammineq aalisarpoq, ilumuunngilaq I3-p aamma I1-p umiatsiaq akilernikuugaat, 

nammineq […] aqqutigalugu pissarsiarinikuugamiuk.  

I1-p aningaasarsiai anaanaata tigusarpai.  

I3-p nassuiaataanut tunngatillugu saviit pingasuugunarput nerriviup qaavanut ilinikuuai, I3-mut 

oqarluni:"Nammineerlutit imminoorniarit!" Meeqqat tamarmik inimiipput. Tassaniuna I1 

akuliuteriaraluarmat attornikuugaa.  

I2 qimaaneranik eqqaamasaqanngilaq. Taamani I2 anaananilu anipput, kingorna ujarpai.  

 

I1 nassuiaateqarpoq ulloq 9. april 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

issuarneqarpoq ima:  

Maanga peqqaaramik ajunngilaq, Sisimiuniik maanga nuupput. Qatannguteqalerami 

immikkoortitaaneq misigilerpaa. Naveersinnerit, akeqqusaannginnerit, ataatavianiit 

attaveqaqqusaannginneq. Anaanaa oqartarpoq sianertittarsimallugit. U-p ataataat 

oqaloqatigeqqusaanngilaa. Ilisimannittup anaanaa attorneqartarpoq unatartissinnaasarpoq. 

Unataanerup nalaani angerlarsimaannartarput, sinittarfimmiittarput inimeeqataanngikkaangamik.  

U-p innaqqusarpai, itertarpoq U-p attuuagaani, meeraagami naluaa qanoq iliussanerluni 

ersigalugulu.  

Qeqartussaalluni 13 missaani ukioqarluni aallartippoq. Aqqusinersuaq […]-mi najugaqarput 

taamani illu […]. Ilai sinittut taamaaliortarpoq.  

Qeqaqqammersoq killissaminik U-p qaangiiffigivaa, atoqatigivaa, nakuusernersoq eqqaamanngilaa, 

kisianni ilisimannittoq pinerlineqartoq ersivoq.  

Taamani nammineq matoqqasorujuuvoq, qiagaluarpoq U peersinniarlugu. Oorinik tunioraaneq 

pinngorpoq. Avissaartitaanissamik U-p oqaluuttarpaa, paasisaarusunnanilu. Apeqqutaasarpoq 

anaanani sulinersoq immaqaluunniit peqannginnersoq. Anaanaa peqanngikkaangat U-p 

atoqatigisarpaa.  

Sisamaapput qatanngutigiit, illoqatigiipput nammineq angajullersaavoq. Eqqaamanngilaa qassinik 

ukioqarluni U-p atoqatigigaani, kisianni anaanani peqanngikkaangat atoqatigisarpaa. 

Unnukkuinnaanngilaq aamma ullukkut U-p atoqatigisarpaa, apeqqutaavoq ilatik peqannginnersut.  

Nalunngilaa Uk imminut inerneq ajortoq, immaqa assamminik inertarpoq, assamminut 

anisoortarpoq.  

Naartunaversaatinik atugaqanngilaq aamma U usuup pooqarneq ajorpoq. Kujatsittarnerit 20-

viinnaanngillat. Eqqarsarnikuuvoq ilisimannittoq pinerlineqartoq anaanaminut oqarniarluni. 

Anaanaagooq sinnattornikuuvoq ilisimannittoq oqaasissaqartoq, kisianni oqaaseqanngilaq.  

Sisimiunut ilisimannittoq pinerlineqartoq nooqatigisaraluarpaa anaanaata. Anaanaata 

apersortaraluarpaa pasittaassaqarluni. Anaanaata U ersigivaa. U-p suna tamaat aquppaa. 

Ilisimannittoq sulilermat oorisiai U-p tigusarpai, suna tamaat apeqqusertuugamiuk, 

nuannarisaqarpata uparuartorlugit.  

Qatanngutini oqaloqatigineq ajorpai, nammineq matoqqasuuvoq. Anaanaata ilisimanittoq 

pinerlineqartoq sulilermat allanik oqaloqatigeqqusalerpaa. Anaanaa attortinnikuulluni Social-mut 

aqqusaarnikuuvoq taava Social-imiik nammineq orninneqarpoq, Social-imiik oqaloqatigineqarpoq, 

U-p qanoq pissusaa apersuutigivaat. 

Taamani anaanaa social-imut apuussimmammat annaanaat aamma U qimatsinneqarput, illumut 

allamut inissinneqarput. Taamani ilisimannittoq pinerlineqartoq social-imut nassuinngilaq.  

2001-2002 U-p kujattarlugu aallarnerfia junip nalaaniippoq qeqangajalerluni. 13-inik ukioqartoq 

kujaqqaarpaa. 14-iliivoq, ullut arfineq pingasut qaangiummata.  

Taamani kujaqqaarmani tujorminarpoq, qiavoq. Aallaqqaammut U peeraluarpoq. Qeqareersoq 

ilagivaa atoqatigalugu sinittarfimmi, soorunami qiavoq.  



U-p atisaajaqqaartarpaa, sinittoq itertiinnapajullugu. U atisaajareerluni innartarpoq, soorunami 

usussuani ikkunniarsarivaa. 

Oqarpoq aaqqilerpoq, annernarunnaalerpoq. Ilisimannittup pinerlineqartup peerniarsarigaluarpaa 

peertissinnaanngilaali, qiavoq anniarlunilu.  

Oorimik tunisalerpaa, eqqaamanngilaa qanga oorimik tunisalerneraani 20,-koruunit sinnerlugit.  

Kujallugu amerlarsooriarnikuuaa, anaanaa peqanngitsillugu ilaanni amerlasooriarluni tulleriiginnaq.  

Kimulluunniit oqaluttuarinikuunngilaa aatsaat piareersarfimmi atualerluni psykolog-mut 

oqaluttuarivaa.  

Tamatigut attuualaaraangani imaluunniit kujakkaangani qiasarpoq. Ilaanni unnukkut sininniarluni 

suna tamarmi aallarmat anaanakkuisa nakorsiaannikuuaat. Matoqqasorujuuvoq meeraallunili 

matoqqasuuvoq. 

 

Forhold 2. 

2003-2006 taamatut ingerlarusaarpoq. Nammineq ilisimannittoq Sisimiunut nuukkusulluni 

oqartarpoq. U paasisaanissami malugileraagamiuk, tamarmik Sisimiunut nooqatigivai. 

Aaqqissugassaanngitsut aaqqereersut qaninngoortarpoq, kingornatigut ilisimannittoq 

malinnaasarpoq.  

U-p ilaginiarsarisarpaa tunniutiinnartarpoq. U-p atoqatigisarpaa nuttullugu sinittarfimmukaattarpaa, 

atisai piiartarpai, ilisimannittup pinerlineqartup atisani nuttuttaraluarpai.  

Ilagilertarpaa akulikissinnaasarput, anaanaata suliffia apeqqutaalluni.18-nik ukioqarluni U-mik 

inerfigitippoq, immaqa aqqusinersuarmiilereerlutik naartulerpoq. Taamani Sisimiunut U-p 

aallaruppai. Naluaa sooq aallarunneraatik, namminneq oqarsinnaassuseqanngillat.  

2010-mi akiorsinnaaleriartuaaramiuk ersigisarnikuuaa. U-p sianeqqusarpaa. 2016-mi ilisimannittoq 

pinerlineqartoq paasinnilerpoq, taamaattumillu U oqarfigivaa:"ataasinnguamilluunniit 

tutsiuteqqissanngilatit inuunerma sequtsernera naammalerpoq!". Ilisimannittup nalunngilaa kina 

meeqqamut ataataanersoq.  

Ilisimannittup pinerlineqartup meeraanini, inuusuttuuninilu maluginikuunngilaa. 

Piumannginnerarluni oqarpat, aneqqunagu pisarpaa.  

Nukappiaqqamik kammaqarsinnaanngilaq, aneeqateqaraangat isigisarpaa isiginnaarujoortoq 

sissuerlugu.  

Nukappiaqqamik aneeqateqaraangat U annuttarpoq, ilisimannittup pinerlineqartup, naluaa sooq.  

Naartulerami taamanili anisinnaannginnami nalunngilaa kina ataataasoq, allamik atoqateqarneq 

ajortoq.  

2007-mi aneeraagat sianertarnikuuvoq mobil-kut kamalluni. U-p oqaluuttarpaa inuit eqqarsartut 

ilisimanittoq naalattuusoq, tassa mattussuukkusuinnarlugu.  

Ukioq ataaseq Sisimiuniipput. Allanik angutinik ilaqarneq ajorpoq, angerlarsernini pillugu 

Uummannamukaraluarpoq, Sisimiunulli uterpoq.  

Naartuuata peersinnissaa kingusinaareersoq.  

Ilisimannittup anaanaa Saqqamiikkami ilisiartorluni, utermat paasitippaa naartulluni.  

Anaanaata apersoraluarpaa kina ataataanersoq, sallunikuuvoq maani Uummannami  

naapitaqarsimanerarluni.  

Meeraq inunngormat ataatassarsiorneqarpoq kingusiinnaq apersorneqarpoq. 13. juni 2006 

ataatassarsiuinermi U ataataavoq. 

Ataatassarsiuussineq pillugu apersorneqarpoq: Sisimiuni […] eqqartuussivimmi takusinnaagamiuk 

tatigalugu […] oqaluttuuppaa. 18-nik ukioqarluni meerartaarpoq.  

2009-mi Sisimiunut nuuppoq. Tamarmik 2006-mi nuupput, ukioq ataaseq Sisimiuneeriarlutik taava 

Uummannamut nuupput.  



2006-2009 U-p pissusaa taamaaginnaasappoq, oorinik ilisimannittoq arsaartugaralugu. A-bidrag U-

p imminuinnavissuaq aningaasat atorpai. Ilisimannittoq pinerlineqartoq 2000 koruuninik 

oorisigaangat 200 koruuninik tunisalerpaa. Aatsaat ilisimannittoq meeqqamut atugassaminik 

amigarneraalermat 300 koruuninik tunisalerpaa. Ilisimannittoq marlunnik suliffeqarpoq 

meeqqerivik aamma eqqiaasuni. 

Iluamik ilisimannittup pinerlineqartup eqqaamanngilaa meerartaareernerup kingorna pisut.  

Psykologimik oqaloqateqartarnerminik paasivaa eqqarsartarnikkaanermik eqqaamanagu, qanga U-p 

kujannittarnera aallarteqqinnersoq tassa meerartaareerami najogaqatigiiginnarput.  

Nammineq Kommunimiik neqeroorfigitippoq 2010-mi initaarpoq Sisimiuni. Meeraq Sisimiuni 

inunngorpoq. Uteqqikkaluarput Uummannamut. Aqqusinersuarmi imaluunniit […] imaluunniit 

[…]. Atoqatigiittarneri nikeralaarput.  

Atoqatigiinnerit ilaanni Nuunuutaa siniffimmi sanianni sinittarsimassooq 

eqqarsaatigerusunnginamiuk puiornikuuaa. U-p pissusaa ingerlaannarpoq.  

Ilisimannittup nukaata I2-p U akisaleraangamiuk, taava U kamarujussuaraangami anaanaat 

saassuttarpaa. Ataasiaq U-mik ilisimannittoq natermut uppisitaanikuuvoq toqqusassitilluni. 

Aammagooq isatsinnikuuvoq, tamaanali ilisimannittup eqaamanngilaa.  

Aallaqqareerluni U tikikkami, ilisimannittoq natermut miloriuppaa, tassagooq anaanaata 

aneersissimammagit.  

Taamani U-p anisikkaluarpai, anigaluarpullu, U-lli arpattorsuulluni malippai. Anaanaa politiinut 

apuussisarnikuuvoq.  

Imersimatillutik kamaassimagaangata qatanngutigiit aaqqissuisarput.  

Nukaaraa meerarsianngortikkaluarpaat, taanna siulliulluni politiinut anngussinikuugami. U 

oqaluppoq ilisimannittoq paasisaaguni meeqqaminik arsaagaassasoq.  

Politeeqarfimmi apersorneqarpoq aamma taamatut pineqarnikuunersoq. Ernumaammersimavoq 

meeqqaminik arsaagaanissamut taavalu sallulluni oqaluttuarluni U-p pissusaanik.  

U ernumasoq malugisinnaavaa. Nalunngilaa ersisoq, U-p nalunngilaa ilisimannittoq 

matoqqasuusoq.  

Ilisimanittup pinerlineqartup paasisaanissaq ersigilernikuuaa. U-p pissusaa pillugu imminut 

pilliutigisalernikuuvoq nukkani U-p ajortumik pissanngimmangu. Ilisimannittoq 

piumanngittuaannaraluarpoq. U ataatatut isigivaa ukiukilluni tikikkami. 

Illersuisumik apereqqinneqarluni ilisimannittoq pinerlineqartoq nassuiaavoq U-p atisaajartaraani 

piumanngikkaluarluni. Atoqatiginialeraangani naaggaartuaannaraluarpoq. 2005-mi 18-nik 

ukioqalerpoq.  

Ilisimannittoq pinerlineqartoq arfineq pingasunilli ukiulik attuuasalerpaa, ilisimannittup U 

ersigisuaannarnikuuvaa.  

U-p nalunngilaa politiinut oqarunnanngitsoq, tassami sioorasaareeramiuk oqassappat meeqqaminik 

arsaarneqassasoq.  

Nukkani politiinut anngussereersoq apersorneqarami politiinut sallulluni oqarpoq nammineq 

attortittarnani.  

2006-mi aamma 2009-mi meerartaarpoq.  

U saanameereerluni tikippoq suli qaasussisimalluni. Ilisimannittoq pinerlineqartoq Qasigiannguanut 

meeqqani nassarlugu aallarpoq. 2008-mi naartuvoq, atisaqartarpoq angisuunik silittunik, 

paasineqanngilarlu anaanaminik naartunerminik. Ernisulerami aatsaat anaanaminut oqarnikuuvoq. 

Anaanaata allamik angummik aappaqarnerarmat upperivaa.  

U-p 2008-mi iluanut inerfigivaa. Meerartaarpoq 4. april 2009.  

 

I2 eqqartuussivimmi ulloq 9. april 2019 nassuiaateqarpoq. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik 

allassimaffimmi issuarneqarpoq ima: 



 

1998-mi atualerpoq. Suli atualernikuunngitsoq U-p taamaaliulerpaa. 

Taamaasiortarpaa suli atualinngitsoq. Meeraagami isumaqartarpoq naliginnaasuusoq, meeraalluni 

nalugamiuk.  

U-p aluttoraangamiuk apersortarpoq masappiit? Nammineq taamani naluaa masanneq sunaasoq. 

Illumi […] aluttoramiuk aperivaa.  

Angerlarsimaffimmi U sukagasuujuvoq, illu tamarmi torersuussaaq. 

Angalaarsimappat ajorinissaqaratik nuannaartarput, umiatsiarlu tikippalulersoq tusaraangamikku 

tuaviinnaq torersaapallattarput, ajorissammatik.  

Angummik kammaqaqqusaanngillat. Anileraanngata Tusass imaa titaqqaassavaa. Angummik 

telefonikkut oqaloqateqarsimappata, taakku angutit sianerfigisarpai, kammalaataat nukappiaqqat 

akerartorpai.  

Angajuni anaanaalluunniit sulippata marlulissat aneqqusarpai.  

Aggeqqusaartarpaa uteriilluni oqalulluni qaagit. Ersisarpoq, U-p kivilertarpaa innarteriarlugu, 

utsuuisigut aluttorlugu. Aluttorlugu siullermik 20 koruunimik akilertarpaa, 

oqarluni:"Oqassanngilatit kimulluunniit!" Kimulluunniit oqarnikuunngilaq.  

Eqqaamasaasa ilaat tassa atoqatigeriaraluaraani usussuani tissartoq utsuuinut mangoriaraluarlugu.  

Taamani qialluni kamalluni peertinnikuuaa, 12-nik ukioqarluni.  

Kamanneq assut pigivaa, U kamaappaa. Kissaatigisaraluaramiuk inimi maani U 

isersimaqataassasoq ullumikkut.   

Atornerlugaasarneq nammineq aatsaat paasiartulerpaa atuarfimmi oqaluttuunneqaramik.  

Aamma naameertarluni aatsaat tassani paasiartulerpaa iluanngitsumik pineqartarluni. 

Inissikkiartuaarpaa isumaqarpoq kikkut tamarmik taamaanneqartut ataataminnik. 

U qaaqqusigaangat oqarluni:"I2 I2 qaagit!" ilisimanittoq pinerlineqartoq naggataani 

nakkaannartarluni.  

Klasseqatini anitsiarfinni oqaluttuarfigisalerpai, kisianni nipaattuunikuuvoq, ammariartorporlu 

taamani.  

Illumi […]-miillutik anaanaata pasittassimalluni aperiartorpaa ataatappit-una susaraatit? Nammineq 

anaanani oqarfigivaa:"suneq ajorpaanga!" Anaanaminut ilisimannittoq pinerlineqartoq 

qissasiutigaluni nassueqqaarpoq 2003- 2004-mi.  

Aanaa 60-liiartortoq naammattoortingajannikuupput, U-p usussua tissartoq. U 

oqarnikuuvoq:"anaanakkuppit apersoraluarpatit oqassuutit quinassaarikkit!" 

Anaanami kamissisimalluni oqarmat, U puuppoq.   

U-p sinittarfimmi ilisimannittoq pinerlineqartoq innartittarpaa niui qummoortillugit, utsuuilu 

aluttorlugit.  

16-nik ukioqarluni ilaqaqqaarpoq. Annersaasoqartarpoq, angajua attorneqartalerpoq. Ilisimannittoq 

pinerlineqartoq qeqqaniittuuvoq, anaanani unatartippat nammineq qeqqanut pisarpoq 

unitsitsiniaalluni.  

Nammineq akisinnaanerugami. Angajuni attortittoq takunikuuaa. Anaanaa sulippat, angajulu 

sulippat U taamaaliortarpoq. Angajua anaanaalu suleqatigiipput paarlagaallutik U-p 

kisimeeqatiginissaa ersigisarpaa.  

Atuarfimmi oqaatiginninneq ajorpoq. Nassuereerluni anaanani ilagiumasarpaa 

periarfissaqaraagamik annissuinissaminut. 

2007-mi Qasigiannguanukartitaavoq.  

Ilisimannittoq pinerlineqartoq akkaami nulianut sianernikuuvoq taakkulu Qasigiannguanut billet-

isivaat.  

Meeraalluni akkakkumini tukkusarnikuugami.  

Akkakkuata billetisivaa feriarnerarpoq, taamani 15-inik ukioqarpoq. 



Qasigiannguani akkaa taamani […]-uvoq. Politeqarfiliarpoq, taamanilu U siullermik 

unnerluussaavoq.  

[…] […] apersorpaat. Ilisimannittup akkaami nulia oqaluttuunnikuuaa, akkaavatalu nulia 

akkaavanut oqaluttuarsimavoq.  

Maani inimi U ilagerusukkaluarpaa.  

U tunniuteqqaaramiuk allakkamilluunniit takusaqanngilaq. Pisoq pillugu kikkulluunniit 

oqaluttuaraluaruni uppernarsaatissaqanngilaq. Taamani suliaq sunaaffa unitsiinnarneqarsimavoq 

uppernarsaatissaqanngimmat. 

Malugisarnikuuaa U-p angajuni aappamisut pisaraa. Angajunilu puparnikuunngillat angutinik 

kammaqarnikuunngillat, kammai U-p akerarivai.  

Mululaaraangat U kamattarpoq apersorluni sumeeqqaaravit. Atuareeraangami tuaviinnaq 

angerlartarpoq kamaffigitissannginnami.  

Angajuni naartummat kalerrinneqanngilaq.  

Ilisimannittoq pinerlineqartoq Sisimiuliartitaavoq, tikimmallu U-p ilisimannittup Simkort-a 

sequtsernikuuaa.  

U taamani […]-mi sulivoq. Taamani tikipput Uummannamut ilisimanittorlu aperivoq, sooq 

angajuni taama isikkoqartoq, paasitinneqarporlu angajuni naartusoq. Soorunami naluaa kina 

ataataasoq, qilanaarporli. 

Isertoqarpat angajuata naani assertarpai tæppe-mik. Ataasiaannaq angajua juumuuliarnikuuvoq.  

Soraluartaarput juni 13-ani 2006-mi. Tamarmik tupapput, aanaa aamma tupappoq aatsaat inuummat 

paasigamiuk. Angajua I1 aperineqaraanngami meeqqap kina ataatagigaa, kamattarpoq.  

Atuarfimmi sammisaqartitaallutik paasinnikkiartulermat aperineqarpoq qangaanersoq. Taamani 

klasseværelse nr. […]-miipput. Apersortingajalerluni tamanna pivoq, kammalaatini kisiisa 

oqalutuuppai, ilinniartitsisuminut oqanngilaq. 

Kingorna anaanaminut nassuerpoq, taanna 2004-mi pivoq. Anaanaa iliuuseqanngilaq, taamaammat 

Qasigianngualiarpoq 2007-mi.  

Immaqaluunniit aatsaat 2007-mi nassuerpoq. Akkaavata nuliatalu angalanera akilerpaat. Anaanartik 

nammineq takusarpaa ataataata sofami issiasoq peertikkaa, taavalu I1 saniminut ingitillugu. 

Ataataata I1 pisuttuaqatigisarpaa, marluinnaallutik pisuttuarujoortarput 

 

I3 nassuiaateqarpoq ulloq 9. april 2019. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi 

issuarneqarpoq ima:  

aallaqqaammut aaliangernikuugaluarluni meeqqani imminisuut pineqassanngitsut. Tassa nammineq 

meeraalluni atornerlugaasarnikuuvoq. Aaliangernikuugaluarpoq  namminertut peroriartussanngitsut. 

Ilisimannittoq naammattuuinikuunngilaq.   

U sianermat cigaritsinik allatsiteriarluni pajoqqulluni, iserami haluutoraluarpoq, iserluni 

akisoqanngitsoq,  inimut iseraluarluni, U nueriasaarami oqarpoq: "Asasamaana massage-araanga".  

Ilisimannittoq apereqqimmat U oqarpoq:"assasaarannguama massagearaanga". Annilaangavoq 

pasittalerpoq. U-p atorniartillugit peqqugunigit, ilisimannittup I1 oqarfigisarpaa:"Ilaginnga." U 

oqartarpoq naamik asasaarara maaniissaaq.  

Ilisimannittup I1 aperinikuuaa:"Ataatavit arlaannik pisarpaatit?" 

Tassa ilisimannittup panini tamaasa apersoqattaartarpai taamaattoqarnersoq. I2 oqarnikuuvoq U-

mik aluttortissimalluni. Paasilerpaa tamatigorluinnaq unnuarsiornini tamaasa taamaaliortarsimasoq. 

Nammineq unatagaasarnikuuvoq U-mik. I1 aamma I2 U-p meerarinngilai, U-lu kisianni […].  

Aqqusinertaamiillutik ilisimannittoq illikartillugu I1 U-p eqqaminut ingitillugu pisarpaa. I1 aamma 

I2 U-p sakkortusaarfigisarpai. Suliffimmiik mobil-e takusinnaaguniuk U kamattarpoq, soorluli 

aappaminut I1 saassutarisarpaa tillorujussuarnikuuaalu.  

[…] I1-p naapittagakualu oqqassimapput.  



U-p kamattorsuulluni I1 saassuppaa, ilisimannittoq paativeerutingajappoq. Ilisimannittoq U-p 

ningaavanut sianerpoq ikiortissarsiorluni.   

2009-mi Sisimiunut nuupput. U […]-mi sulivoq.  

Taamaalluni U sianerpoq oqarluni asasaaqqama kalerrippaatit? Ilisimannittoq I1-mut sianerpoq 

aperalugu: "Qanoq kalerrinniaramma?" I1 kammappoq, ilisimannittullu aperivaa:"Paaneeraq 

naartuit?"  

Sunaaffa naartusoq, aperivaa: "kiminguna?"  

Ilisimannittoq nammineq atornerlunneqarnikuuvoq meeraalluni, meeqqani taamatut 

misigisaqartikkusunngilai. I1 naartusoq malugivaa. 

U-p ilisimannittoq unatartarpaa. U-p ilisimannittullu U ikiornikuuaat.  

Umiatsiaaraq ilisimannittup paniatalu I1-p akiligarivaat. U-p ilisimannittoq aamma I1 

arsaartortarpai aningaasanik.  

Pisiniarsimagaangat kupon tigusarpai kisillugillu, nikinganeqarpata aperisinnaasarpoq: "kimut 

sianeravit ?". 200 koruunimik tunisarpaa. I2-mut tunngasumik ilisimannittoq ilisimasaqanngilaq.  

Naammattoortingajakkami U oqarsimavoq I2-una qamani quinassaariga, uffa qiasukassak. 

Qasigiannguanut I2-imik arsaagaanikuuvoq U pisuulluni. 

Maj 27 eqqaamavaa, U-p savissuit nerriviup qaavanut iliorarsimavai. Tunniuppaa savik. Ukuupput: 

I1, I2, […] ilisimannittoq U-lu. Tamarmik imminuussagamik. Tamarmik saviit, U-p savik 

nammineq ataaseq imminut immikkoortillugu.  

I2 chokersimavoq anisimallunilu. U-p I2 malikkaluarpaa. Ilisimannittoq anillappoq, qanoq ililluni 

angerlaannerpaa.  

Taamani I2 kammaminut inissinneqarallarpoq, peerneqarmat akaakkuminukarmat chok-ernera 

pisuuvoq, ajaannguakkuminut, Qasigiannguanut X1-kkunnut aallarpoq.  

Naluaa U-p aluttortarsimagaa Qasigiannguanukarmat. I2-p ilisimannittoq nassuerfiginikuuaa U-p 

susarneranik. U ilisimannittup ersigigamiuk sunngilaq.  

Taamani I2-lu kommunimukarput angajua, I1 piumanngilaq. Kingorna paasinikuuaa U-p I1 

qeqanngitsorli passuttalersimagaa. 2005-mi I1 U-p naartutilersimavaa 2006-milu meerartaarpoq.  

Sisimiuni najugaqarput 2011-2012 aamma 2013-mi. November 13-mi U-p unatarujussuarpaa.  

Kingullermik I1 naartummaat naluaa. I1 oqarpallappoq anartarfimiilluni: "Anaana niaqua nuivoq!" 

Sunaaffa I1-p naartunini toqqorsimaarsimagaa.  

2013-mi U meeqqanut marlunnut ataataasoq paasineqarpoq.  

Taamani ilisimannittoq paasinnikkami amaartaleraluarpoq ikiaroortaleraluarlunilu. 

 

Allagartat uppernarsaatit 

Immikkoortoq 1, ilanngussaq A-1-1, politiinut nalunaarut: 

Nalunaarfik ulloq/nalunaaqautaq: 23-012017 kl. 1555 

Suna pineqarpa: Ukiuni isikkaneq marluuni kinguaassíutitigut atornerlugaaneq. 

Sumi piffimmi: 

Uummannaq aamma Sisimiut, 

Aqqusinertaaq […] 

3961 Uummannaq 

Pisut nalaat: 

01-04 2001 kl. 0000 

30-12 2013 kl. 0000 

Suna pineqarpa: 

Politiinut anngussisoq I1 nammineq politiinut takkuppoq aammalu nalunaarutigalugu ataatassakuni 

U ukiuni 12-ini kinguaassiutitigut atornerluttarsimangaani. Siornatigut nalunaarnissaminut 



sapilertarsimavoq, kisiannili tarninik ilisimasalimmik oqaloqateqartalerami massakkut 

nalunaarnissaminut saperunnaarsimalluni.  

 

Immikkoortoq 1, ilanngussaq G-1-1, Eqqartuussisoqarfik Qeqqani Eqqartuussut suliaannik 

allassimaffiit assilineqarnerat: 

 

Suliassanngortinneqartoq U, inuueqartoq […] 1972, mannakkut Paamiuniittoq […], 

ilisimatinneqartorlu ilumoortumik oqaluttussaanerminik nalunaarpoq akuerivoq 

suliassanngortitsisup I1, inuueqartoq […] 1987, ulloq […] 2009 ernertaavanut ataataalluni.  

 

Immikkoortoq 1, ilanngussaq G-2-1, Eqqartuussisoqarfik Qeqqani Eqqartuussut suliaannik 

allassimaffiit assilineqarnerat: 

 

Suliassanngortinneqartoq U, inuueqartoq […] 1972, maannakkut Paamiuniittoq, […], 

ilisamatinneqartorlu ilumoortumik oqaluttusaanerminik nalunaarpoq akuersivoq 

suliassanngortitsisup I1, inuueqartoq […] 1987, ulloq […] 2006 ernertaavanut ataataalluni.  

 

Immikkoortoq 4, ilanngussaq A-1-1, politiinut anngussineq: 

Ulloq: sisamanngorneq 22 03 07 nal. 11:50 

Nalunaartoq: Atuartoq I2, […] 1992 […], […] […], 3961 Uummannaq.  

Suna pineqarpa: Pingitsaaliineq. 

Pineqartup nalunaartup utsuuisigut aluttortarsimagaa. 

 

Immikkoortoq 4, ilanngussaq E-1-1, pineqartut najugaqarfii 1995-miik 2006-ip tungaanut.  

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq, kingullermik ulloq […] 2015 nakuuserneq, 

pinerluttulerinermi inatsit § 88, ulluni 30-ini pineqaatissineqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarsimalluni kinguartimik ukiuni ataatsimik misiligaaffilerlugu.  

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq  

Mannakkut nappaateqarluni aammalu kingusinnerusukkut kommunimik pisartagaqalissalluni 

sulisinnaajunnaarnersiutinik.  

Maannakkut pisartagaqarpoq 600 kr. ullut 14-inikkaarlugit. 

Illu maannakkut inigisaat nammineq illorivaa aammalu taanna akilereernikuuvoq.  

Maannakkut tallimaallutik illu inigivaat. Aappaqarpoq ukiut pingasut aappariipput.  

Maannakkut nappaattaa ateqarpoq astmatisk bronkitis, taannalu kattorsarneqarsinnaanngilaq.  

I2 aamma I1 meerarsiarinngilai, nuliakuata meerarivai. 

 

Illuatungeriit isumaat 

 

Unnerluussisussaatitaasut ukiuni arfineq marlunni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortitsinissaminnut piumasaqaammut tapersiutigalugu oqaatigivaa 

meeqqanik mikisunik akisussaafigisanik (ukiukitsunik) kinguaassiutitigut atornerluineq inatsisinik 

unioqqutitsineq sakkortuujusoq.  

 



Illersuisoq U-p annikinnerusumik pineqaatissinneqarnissaanut piumasaqaataanut tapersiullugu 

oqaatigivaa, sakkortuallaartoq ukiut arfineq marluk pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimiittussanngortinneqassappat. 

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

Pisut aallartissimapput 2001-mi 2009-ip tungaanut. Unnerluussut ulloq 9. juli 2018 

sananeqarsimavoq. Ilanngussaq unnerluussut ulloq 1. marts 2019 sananeqarsimavoq, ullorlu 14. 

marts 2019 eqqartuussivimmi tiguneqarsimalluni.  

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

Unnerluutigisaq immikkoortoq 1-mi pingitsuunerarpoq eqqartuussivimmilu nassuiaalluni aatsaat I1 

15-leereersoq atoqatigisalersimallugu, tamannalu piumaqatigiinnikkut aatsaat pisartoq.  

Pinerlineqartoq I1 eqqartuussivimmi nassuiaavoq aallaqqaammut itertarluni U-p attuualaaraani.  

Aamma I1 nassuiaavoq U-p 2001 -2002-mi kujattarluni aallartissimagaani, eqqaamallugu 13-inik 

ukioqarluni kujaqqaarsimagaani 14-liinissaminut ullut arfineq pingasuinnanngortut.  

I1 eqqartuussivimmi nassuiaavoq kujattarnerit attuualaartittarnerillu qaammammut 20-

viinnaanngitsut, amerlanerusullu.  

I1 aamma nassuiaavoq U-p anaanani unatartaraa takusarlugu, taamaattumillu U qunugalugu, 

naaggaarnisaalu qunugalugu.  

Eqqartuussisut I1-p nassuiaataa toqqammavigivaat, tassami illut najugarisartakkatik tamaasa 

aammalu najugaqarfimmi sumi pingitsaaliisarnerit eqqaamammagit.  

Taamaattumik eqqartuussisut immikkoortoq 1-mi isumaqarput unnerluutigisap U-p 

pinerluttulerinermi inatsit § 77, immikkoortoq 1, nr. 1 aammalu § 79 - meeqqamik 15-init inorlugit 

ukiulimmik pingitsaaliilluni atoqatiginninneq - arlaleriarlugu unioqqutissimagaa - taamani I1 13-

inik ukiulik kujattaleramiuk pingitsaalillugu.  

 

Immikkoortoq 2-mi unnerluutigisaq nassuinngilaq pinngitsuunerarlunilu.  

Ilisimannittoq pinerlinneqartoq I1 nassuiaavoq illumi kisimiikkaangamik U-p kujattaraani, uffa 

piumanngikkaluarluni, ilaanni ullormut arlaleriarluni malittuinnarmik.  

I1-p U qunugivaa taamaattumillu tunniutiinnartarluni, kisianni qialluni takutittarlugu perusunnani. 

Tunniutiinnartarpoq illumi unataasoqannginnissa anguniarlugu.  

Aamma I1 eqqartuussivimmi nassuiaavoq imminut U-mut pilliutigisarluni nukkani I2 U-p 

taamaaliussanngimmagu.  

Eqqartuussisut I1-p nassuuiaataa toqqammavigivaat.  

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigisap pinerluttulerinermi inatsit § 77, imm. 1, nr. 1 aammalu 

§ 80, imm. 2 - meeqqamik 18-it inorlugit ukiulimmik pingitsaaliilluni atoqatiginninneq, 

arlaleriarlugu unioqqutissimagaa, I1 18-nit inorlugit ukiulik pingitaalillugu kujattaramiuk, 

minnerpaamik qaammammut 20-riarlugu. 

Immikkoortoq 3-mi unnerluutigisaq nassuinngilaq. Ilisimannittoq I1 nassuiaavoq 18-leereerluni U-p 

pingitsaalilluni atoqatigisaraani minnerpaamik qaammammut 20-it sinnerlugit.  

Tamatuma kingunerivaa I1 marlunnik meerartaarmat U-p ataataaffigisaanik.  

U taakkununngunga meeqqanut ataataanini akuerinikuuaa.  

I1 qununini pillugu U-mut taamannak kujattittarpoq, aammani paasitinnissartik 

annilaangagigamiuk. 

Eqqartuussisut I1-p nassuiaataa toqqaammavigivaat. 



Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigineqartup pinerluttulerinermi inatsit §7, imm. 1, nr. 1 - 

pingitsaalilluni atoqatiginninneq, arlaleriarlugu unioqqutissimagaa – I1 pingitsaalillugu 

atoqatigisaramiuk.  

Immikkoortoq 4-mi nassuinngilaq, pingitsuunerarlunilu.  

Ilulisimannittoq pinerlineqartoq I2 eqqartuussivimmi nassuiaavoq suli atualinngitsoq U-p 

utsuummigut aluttortalersimagaani. I2 1998-mi atualerpoq.  

I2 nassuiaavoq U-p nallarteriarluni utsuummigut aluttortaraani namminerlu nalugamiuk 

meeraagami taamaattussatut isigisamallugu.  

I2 nassuiaavoq minnerpaamik qaammammut 20-riarluni U-p aluttortarsimagaani aammalu 12-inik 

ukioqartoq U-p usuni tissartoq I2-p utsuuinut mangoriaraluaraa qialluni kamalluni tukkarlugu 

peertissimallugu.  

Eqqartuussisut I2-p nassuiaataa toqqammavigivaat. 

Eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigisap pinerluttulerinermi inatsit § 79, ilaatigut tak. § 12 - 

meerassaminik 15-init inorlugit ukiulimmik kinguaassiutitigut iliuuseqarneq, aluttuineq, 

arlaleriarlugu unioqqutissimagaa aammalu ilaatigut kujanneriaraluarneq ataasiarlugu 

unioqqutissimagaa, I2 meeraasoq suli atualinngitsoq utsuuisigut aluttortaramiuk minnerpaamik 20-

riarlugu aammalu 12-inik ukiulik kujariaraluarlugu. 

Eqqartuussisut pisut sakkortuutut isigivaat. 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisaaseq malillugu pinerluttulerinermi inatsisip §77 aammalu §79 aammalu § 80 pillugu 

aalajangersagaanik unioqqutitsinermut pineqaatissiissut aallaaviusumik tassaasarpoq 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimiittussanngortitsinermik.  

Suliami matumani eqqartuussisut isumaqarput pineqaatissiissummik toqqaanermi ingammik 

pingaartinneqassasoq unnnerluutigisap pineqartut  

meerannguussulli atornerluttalersimammagit, uffa akisussaafigalugit. 

Pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq pinerluttulerinermi § 146 malillugu taamaattumillu ukiuni 

arfineq marlunni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqassasoq, 

unioqqutitsinerit ukiorpassuit pisimammata aammalu unnerluutigisap pineqartut sakkortuumik 

aqussimammagit.  

Eqqartuussisut aamma maluginiarpaat meeqqat anaanaata paasereerlugu panini nukarleq I2 

atornerlugaasoq, iliuuseqanngimmaat uini U qunugigamiuk.  

Unnerluutigisaq akiliisariaqarpoq mitalliineq pillugu I1-mut 150.000, koruuninik.  

Unnerlutigisaq akiliisariaqarpoq mitalliineq pillugu I2-mut 100.000,00 koruuninik.  

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup karsiata suliamut 

aningaasartuutit akilissavai. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U imatut pineqaatissinneqarpoq: 

 

Ukiuni arfineq marlunni pineqaatissinneqarsimasunut inissisarfimmiittussanngortinneqarpoq, ulloq 

inissinneqarfik aallarnerfigalugu.  

 

Taarsiissooq mitalliineq pillugu I1-mut 150.000,00 koruuninik. 

 



Taarsiissooq mitalliineq pillugu I2-mut 100.000,00 koruuninik. 

  

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

*** 
 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 29. august 2019 

 

Rettens nr. 82/2019  

Politiets nr. 5513-97351-00009-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 1972 […] 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 10. januar 2019. 

Tillægsanklageskrift vedrørende forhold 4 er modtaget den 4. marts 2019. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af 

 

Forhold 1 

 

Kriminallovens § 77. stk. 1, nr. 1 og § 79 (voldtægt af barn under 15 år), jf. kriminallovens § 

124 

Ved ikke under 20 gange om måneden i perioden mellem 2001 og 2003 på forskellige adresser i 

Uummannaq at have haft samleje med sit stedbarn V1 (født […] 1987), som i dette tidsrum var 

mellem 13 år og 15 år gammel, ved at have anvendt den i situationen underliggende trussel om 

vold, der lå i tiltaltes hyppige brug af vold i familien, herunder overfor V1’s mor, alt hvorved V1 på 

grund af frygt for den tiltalte, ikke turde modsætte sig handlingen fysisk. men alene gennem gråd 

m.v. tilkendegav, at hun ikke ønskede kønslig omgang med tiltalte. 

 

 

Forhold 2 

 

Kriminallovens § 77. stk. 1, nr. 1 og § 80, stk. 2 (voldtægt af barn under 18 år), jf. 

kriminallovens § 124 

Ved ikke under 20 gange om måneden i perioden mellem 2003 og 2006 på forskellige adresser i 

Uummannaq at have haft samleje med sit stedbarn V1, som i dette tidsrum var mellem 15 år og 18 

år gammel, ved at have anvendt den i situationen underliggende trussel om vold, der lå i tiltlates 

hyppige brug af vold i familien, herunder overfor V1’s mor, alt hvorved V1 på grund af frygt for 

den tiltalte, ikke turde modsættes sig handlingen fysisk. men alene gennem gråd m.v. tilkendegav, 

at hun ikke ønskede kønslig omgang med tiltalte. 

 



Forhold 3 

 

Kriminallovens § 77, stk. 1, nr. (voldtægt), jf. kriminallovens § 124 

ved ikke under 20 gange om måneder i perioden mellem 2006 og 2009 på forskellige adresser i 

Uummannaq og en gang i 2013 i Sisimiut at have haft samleje med sit stedbarn V1 ved at have 

anvendt den i situationen underliggende trussel om vold, der lå i tiltaltes hyppige brug af vold i 

familien, herunder overfor V1’s mor, alt hvorved V1 på grund af frygt for den tiltalte ikke turde 

modsættes sig handlingen fysisk, men alene gennem råd m.v. tilkendegav, at hun ikke ønskede 

kønslig omgang med tiltalte. 

 

TILLÆGSANKLAGESKRIFT 

Forhold 4 

 

Kriminallovens § 79, til dels jf. § 12 - kønsligt forhold til stedbarn under 15 år, til dels forsøg 

herpå 

Ved i perioden mellem 1996 og 2005, på forskellige adresser i Uummannaq, at have haft anden 

kønslig omgang med sit stedbarn V2 (født […] 1992), idet han ikke under 20 gange slikkede hende 

i kønsdelen, samt dels forsøgt at gennemføre samleje med V2 ved at indføre sit erigerede lem i V2’s 

vagina, hvilket mislykkedes, idet V2 modsattes sig dette ved at sparke tiltalte. 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

 

1. Anbringelse i anstalt i 7 år 

2. Betaling af torterstaning til V1 på 150.000 kr. 

3. Betaling af torterstaning til V2 på 100.000 kr. 

 

T har nægtet sig skyldig i alle 4 forhold. 

 

T har fremsat påstand om frifindelse. 

 

Anklagemyndigheden har på vegne V1 påstået, at T skal betale 150.000,00 kr. i torterstatning. 

 

T har været imod erstatningspligten. 

 

T har været imod erstatningskravets størrelse. 

 

Anklagemyndigheden har på vegne V2 påstået, at T skal betale 100.000,00 kr. i torterstatning  

 

T har været imod erstatningspligten. 

 

T har været imod erstatningskravenes størrelse. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af V1, V2 og V3. 

 

TiltalteT, har afgivet forklaring den 29. august 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen således:  



At han først begyndte at have samlejer med V1, da hun var fyldt 15 år. Han gav aldrig hende penge. 

Han havde engang været lige ved at anmelde V1 til politiet, da hun begyndte at kysse ham i 

ansigtet, mens de andre så på.  

Da V1 blev gravid, var der ingen i Uummannaq, som vidste noget om det. Det var V1 selv, som bad 

tiltalte om at få udløsning inde i hende. 

Han vidste godt, at V1 var gravid, han havde jo haft samleje med hende.  

V1 arbejdede dengang, tiltalte kan ikke huske hvor.  

V1’s mor havde ingen fast job dengang.  

Tiltalte har ikke haft samleje med hende, inden hun blev konfirmeret. 

Tiltalte har banket V1’s mor 1 gang, men ikke i deres hjem. Tiltalte ved ikke, hvor V1 har de ord 

fra, som hun har forklaret om.  

Når de skal have samleje, har V1 aldrig modsat sig. V1 satte sig altid ved siden af tiltalte på sofaen. 

Når tiltalte har samleje med V1, har hun aldrig grædt. Resten af dagen blev de bare hjemme.  

Det er ikke rigtigt, at samlejerne var over 20 om måneden, han var jo fisker dengang.  

Når de havde samleje, var de altid alene i huset. 

Det er ikke rigtigt, det V1 havde forklaret om, at han havde samleje med hende, da hun var 13 år, 

det var først, da hun fyldte 15, de begyndte at have samlejer.  

V1 har aldrig modsat sig samlejerne og har aldrig prøvet at få tiltalte skubbet væk. V1 vil gerne 

kysse, og hendes mor havde engang, næsten meldt hende til politiet, da V1 blev ved med at kysse 

tiltalte.  

Det er ikke rigtigt, at han bare vækker V1 mens hun sover, og bare tager hendes tøj af og lægger sig 

ved siden af hende og V1 har aldrig modsat sig eller grædt.  

Når de havde samleje, skete det for de fleste om dagen. V1’s forklaringer er ikke rigtige.  

Når de havde samleje, lå V1 øverst og lavede samlejebevægelser, indtil hun fik udløsning.  

Deres samlejer begyndte, da de ville begge to, tiltalte kan ikke forklare det anderledes.  

Tiltalte har ikke plejet samleje med V1, da hun var 13-14 år. 

 

V1’s forklaring vedrørende forhold 2, blev oplæst for tiltalte. 

 

T forklarede på grønlandsk blandt andet, at samlejernes antal ikke var så høj. Da V1 var 15 til 18 år, 

var samlejerne ikke så mange. De havde samleje, når de begge ville. Tiltalte har ikke bare taget tøjet 

af V1, V1 plejede selv at tage sit tøj af, tager sit bukser og trusser ned, hun tog aldrig alt sit tøj af.  

Samlejerne var ikke så mange, ikke 20, måske var det under 10.  

Når børnene var ude at lege, legede de, hvor han ikke kunne se dem. Når de havde gæster, blev V1 

gal på dem og sagde, at hun var jalous på sin mors vegne. 

Engang var V1 blevet væltet på gulvet. Tiltalte har ikke taget kvælertag på V1, han har kun slået 

hende oven på hovedet.  

Tiltaltes forhenværende kone, var en som truede med at begå selvmord. Engang, da tiltalte kom ind, 

havde han sagt til sine daværende kone:" Her er en kniv, hvis du vil begå selvmord, værsgo!" 

Det var ved den lejlighed, da V1 blandede sig, at han slog hende oven på hovedet.  

V1 er aldrig blevet væltet på gulvet.  

Det er ikke godt, at blive truet med selvmord af sin kone.  

Når V1 fik løn, var det ikke tiltalte, som tog hendes løn, det var JV1’s mor, som tog pengene. 

 

V1`s forklaring vedrørende forhold 3, blev oplæst for tiltalte. 

 



T forklarede på grønlandsk blandt andet, at V1’s forklaringer er rigtige. De var adskilt i 2008. V1, 

da hun arbejdede på […], har været forbi B-[…], for at have samleje med tiltalte og da de havde 

haft samleje, gik V1.  

Da V1 dengang kom ind, gik hun direkte op på tiltales soveværelse og ville have samleje med 

tiltalte. 

De sagde ikke ret meget, men havde samleje. De ville begge have samleje. Med hensyn til V1’s 

forklaring om, at tiltalte havde sagt, at børnene ville blive taget fra hende, hvis de blev opdaget, er 

ikke sandt, han har aldrig sagt sådant noget.  

Efter at V1 var fyldt 18 år, var samlejerne ikke så mange.  

I 2016 blev han dømt for vold mod sin daværende kone.  

Adspurgt af sin forsvarer, om samlejerne, hvordan de foregik, da V1 var 15- 18 år, forklarede 

tiltalte, at de begge ville og at hun tit lå oven på ham. En gang havde en af […] taget dem på fersk 

gerning, mens tiltalte og V1 havde samleje.  

 

Forklaringen fra V2 i forhold 4 blev oplæst for tiltalte. 

 

T forklarede på grønlandsk blandt andet, at han aldrig har slikket V2 i hendes skede, da hun var 

mindreårig. 

Han har aldrig gjort sådant eller tænkt sådant.  

Tiltalte har aldrig slikket V2’s skede i det […] hus.  

Det kan være, at tiltalte har fået V2 fornærmet engang. Hvorfor skulle V2 holde ferie hos tiltalte, 

hvis han har slikket hende?  

Det kunne være, at V2 var blevet fornærmet, da tiltalte gerne vil have deres hjem renligt.  

Mens V2 og en anden en var på besøg, havde tiltalte smidt en kop på gulvet, så den smadredes og 

V2 og den anden gik.  

Når børnene ville ud at lege, blev der aldrig sagt nej til dem.  

Med hensyn til en smadret simkort, har han ingen anelse om. 

Da børnene var små, fik ikke penge ret tit. Tiltalte har aldrig givet […] penge.  

Med hensyn til V2’s forklaring om, at ville have samleje med hende og at han ville have sin 

erigerede penis op i hendes skede, og at V2 havde ham skubbet væk, er ikke sandt.  

Da han kom hjem fra Nuuk, var tiltalte træt af hendes trussel om selvmord, at han gav hende en 

kniv og bad hende om at begå selvmord, og da V1 blandede sig, at han slog hende oven på hovedet.  

Engang da de boede på B-[…], havde V2, da hun gik ud, sagt:"Det  var dejligt at have samleje!" 

Når tiltalte og konen skændtes, har børnene aldrig blandet sig, de skændtes verbalt.  

med hensyn til V2’s forklaring om, at de blev spurgt om hvor de havde været, hvis de ikke kom 

hjem til aftalt tid, det var rigtigt, at de blev spurgt en gang imellem.  

Med hensyn til en smadret Sim-kort, har tiltalte ingen erindring om.  

De snakkede aldrig om sex-ting. 

 

Forklaringen fra V3 blev oplæst for tiltalte. 

 

T forklarede på grønlandsk blandt andet, at han ikke kan huske hvorfor de flyttede til Qasigiannguit 

og Sisimiut fra Uummannaq. Deres børn blev der ikke gjort forskel på. I 2013, da han havde banket 

nogen, blev han sat i detentionen. Det var hans kones skyld, at han blev sat i detentionen. Det var 

konens værk. V1 er en varm person. Da han ikke kunne holde på en hemmelighed, havde tiltalte 

fortalt X2 om det. I 2016 holdt han op med at snakke med X2 og V1 

Dengang blev V1, V2 og […] omsorgssvigtet af deres mor, da hun drak hele tiden. 



Tiltalte fiskede dengang, det var ikke rigtigt, at X2 havde forklaret, at hun og V1 havde betalt 

tiltales jolle, da han fik jollen gennem […].  

Det var V1’s mor som fik V1’s løn.  

Med hensyn til forklaringen om, at de skulle begå selvmord allesammen, var, at han lagde måske tre 

knive på bordet og sagde til V3: "Du kan selv begå selvmord!" 

Alle børnene var i stuen. Det var der, da V1 ville blande sig, at han slog hende.  

Tiltalte kan ikke huske noget om V2’s flugt. Dengang gik V2l og hendes mor. Tiltalte ledte efter 

dem senere. 

 

V1 har afgivet forklaring den 9. april 2019. Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

V1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at det gik godt umiddelbart efter, de kom hertil. De 

flyttede hertil fra Sisimiut. Da hun fik søskende følte hun sig diskrimineret. Der var irettesættelser, 

forbud mod at svare igen, forbud mod at have kontakt med deres biologiske far. Deres mor plejer at 

sige til T, at hun havde fået dem til at snakke med deres far. T forbød dem at snakke med deres far. 

Vidnets mor plejede at blive slået af T. De var hjemme under voldsudøvelsen, hvor de sad inde på 

soveværelset eller inde i stuen.  

T plejede at bede dem at gå i seng og vidnet vågnede ved, at T befølte hende. Hun vidste ikke hvad 

hun skulle gøre, fordi hun var barn, også fordi hun var bange for ham.  

T begyndte lige før hendes konfirmation, da hun var ca.13 år. Dengang boede de i et […] hus på 

[…] […].   

Han plejede at gøre det, mens de andre lå og sov. Lige efter vidnets konfirmation overskred T 

grænserne og dyrkede samleje med hende. Vidnet kan ikke huske, om han udøvede vold, men 

forurettede var bange.  

Vidnet var en meget tillukket person dengang. Vidnet græd ellers for at få ham væk. Så opstod det 

der med at han gav hende penge. T plejede at tale til hende om adskillelse og at han ikke ønskede at 

blive opdaget.  

Det var et spørgsmål om, hvorvidt vidnets mor var på arbejde eller ikke var hjemme. T dyrkede 

samleje med hende, når hendes mor ikke var der.  

De er 4 søskende, hvoraf vidnet var den ældste og de boede sammen. Vidnet kan ikke huske, hvor 

mange gange T dyrkede samleje med hende. Det skete også om dagen. Det kom an på, om de andre 

ikke var der.  

Vidnet ved, at T ikke fik udløsning inde i hende. Det gjorde han måske i sin hånd, måske fik han 

udløsning i sin hånd.  

Vidnet brugte ikke prævension og T brugte heller ikke kondom. Antallet af samlejer var ikke kun 

20 gange.  

Vidnet, forurettede, havde ellers tænkt på at sige noget til sin mor, men gjorde det ikke. Moderen 

har fortalt vidnet, at moderen havde drømt at vidnet havde noget at sige til hende, men hun sagde 

ingenting. Moderen flyttede ellers til Sisimiut sammen med vidnet. Moderen udspurgte hende 

ellers, fordi hun havde en mistanke. Moderen var bange for T. T styrede det hele. Da vidnet 

begyndte at arbejde, tog T hendes løn. Han satte spørgsmålstegn ved alt og hvis de kunne lide 

noget, påpegede han det. 

Hun fortalte ikke sine søskende om det skete. Hun var en lukket person. Moderen bad vidnet om at 

tale med andre, da hun fik sig et arbejde. Moderen blev slået og havde opsøgt socialvæsenet, som 

opsøgte vidnet. Socialvæsenet talte med hende og spurgte ind til T’s adfærd. 

Som følge heraf fik man moderen og T til at gå fra hinanden, hvor de blev flyttet til et andet hus. 

Dengang fortalte vidnet intet til socialvæsenet. 

Omkring juni 2001-2002, lige før hendes konfirmation, begyndte T at dyrke samleje med hende. 

Hun var 13 år gammel, da han gik i seng med hende første gang. 8 dage efter fyldte hun 14.  



Da han gjorde det for første gang, havde hun det skidt og hun græd. T fjernede sig ellers i starten. 

Efter hendes konfirmation dyrkede han samleje med hende inde på soveværelset. Hun græd 

selvfølgelig herunder. 

T afklædte hende først, efter at have vækket hende, uden videre fra hendes søvn. T var allerede 

afklædt, når han lagde sig og han forsøgte naturligvis at stikke sin store pik ind i hende. 

Han sagde, at det nok skal blive i orden og at det snart ikke ville gøre ondt mere. Vidnet forsøgte at 

få ham væk, men det kunne hun ikke. Hun græd og havde ondt. 

Han begyndte at give hende penge. Hun kan ikke huske, hvornår han begyndte på at give hende 

over 20 kr. 

Han har dyrket samleje med hende mange gange. Når hendes mor ikke var hjemme, gjorde han det 

mange gange i træk. 

Hun har ikke fortalt det til nogen. Hun fortalte først psykologen om det, efter hun var begyndt på 

Piareersarfik. 

Hun græd altid, når han befølte hende eller dyrkede samleje med hende. En aften begyndte det hele 

at køre rundt, hvorfor hendes mor tog hende med til læge. Som barn var hun meget tillukket. 

 

Forhold 2. 

Det gik på samme måde i perioden 2003-2006. Vidnet ønskede at flytte til Sisimiut. T mærkede, at 

han var ved at blive opdaget. Han flyttede med dem alle til Sisimiut. Når de ting, der skulle bringes 

i orden, var klaret, plejede han at gøre tilnærmelser og følge efter.  

Når T forsøgte at have samleje med hende, gav hun bare efter. T dyrkede samleje med hende ved at 

hive hende ind på soveværelset, hvor han afklædte hende. Vidnet forsøgte altid at hive op i sit tøj. 

Så begyndte han altid at have samleje med hende og det kunne godt ske tit, afhængig af moderens 

arbejde. Da hun var 18 år, fik T udløsning inde i hende. Hun blev gravid, hvilket skete efter de 

måske var flyttet til […]. T rejste med dem til Sisimiut på daværende tidspunkt. Hun ved ikke, 

hvorfor han rejste med dem. De havde ingenting at skulle have sagt. 

I 2010 holdt hun op med at være bange for ham, da hun efterhånden kunne svare igen. T plejede at 

bede hende om at ringe.  

I 2016 begyndte vidnet at indse situationen, hvorfor hun sagde til T: "ataasinnguamilluunniit 

tutsiuteqqissanngilatit inuunerma sequtsernera naammalerpoq!/Du skal overhovedet ikke lade mig 

høre fra dig igen, nu er det nok med at ødelægge mit liv". Vidnet ved, hvem børnenes far er. 

Vidnet har ikke prøvet at være barn og ung.  

Når hun sagde, at hun ikke ville, så ville han ikke have, at hun gik ud. Hun kunne ikke have drenge 

som venner. Når hun var ude sammen med nogen, så holdt han øje med hende.  

T blev sur, når hun var ude med drenge. Vidnet vidste ikke hvorfor. Da hun blev gravid, vidste hun 

allerede dengang, hvem faderen var, for hun måtte ikke gå ud. Hun dyrkede ikke samleje med 

andre. 

I 2007 plejede T at ringe og var vred, når hun var ude at gå en tur. T plejede at fortælle vidnet, at 

folk troede, at hun var en artig pige, bare for at lukke hende inde eller have magt over hende. 

De var i Sisimiut i 1 år. Vidnet var ikke sammen med andre mænd. Hun tog til Uummannaq, fordi 

hun havde hjemve, men tog tilbage til Sisimiut.  

Det var for sent at få barnet fjernet. 

Vidnets mor var i Saqqaq til begravelse. Da moderen kom tilbage, lod vidnet moderen at vide, at 

hun var gravid. 

Moderen spurgte ellers vidnet, om hvem der var barnets far. Vidnet løj og sagde til moderen, at det 

var en, hun havde mødt i Uummannaq.  

Efter barnets fødsel blev der anlagt en faderskabssag og vidnet afgav en forklaring på et senere 

tidspunkt.  



T blev udpeget som far i faderskabssagen af den 13. juni 2006. Vidnet blev hørt i faderskabssagen i 

Sisimiut, hvor hun kunne se […], som hun havde tillid til, hvorfor vidnet fortalte hende, om hvem 

der var far. Vidnet var 18 år, da hun fik barnet.  

Vidnet flyttede til Sisimiut i 2009.  

De flyttede alle i 2006. Efter 1 år i Sisimiut, flyttede de til Uummannaq. I perioden 2006- 2009 var 

T’s adfærd stort set det samme. Han fratog vidnet penge. T brugte A-bidraget til sig selv.  

Når vidnet fik 2.000,00 kr. udbetalt i børnepenge, tog han pengene og gav vidnet 200,00 kr.  

Først da vidnet begyndte at klage over, at hun manglede penge til barnet, begyndte T at give hende 

300,00 kr. Vidnet havde på dette tidspunkt 2 jobs, i børnehaven og i rengøringsfirmaet. 

Vidnet kan ikke huske hvad der skete efter barnets fødsel.  

Under sine samtaler med psykologen indså vidnet, at hun ikke kunne huske, hvornår T’s overgreb 

begyndte igen, fordi hun tænkte så meget. De boede på samme adresse efter barnets fødsel.  

I 2010 tilbød kommunen vidnet egen bolig i Sisimiut. Barnet blev født i Sisimiut.  

De rejste ellers tilbage til Uummannaq. I […] eller i det […] hus eller […]. Samlejerne skete på 

forskellige steder.  

Under nogle af samlejerne må vidnets barn have ligget ved siden af dem, men det har hun glemt, 

fordi hun ikke ønskede at tænke på det. T’s adfærd fortsatte. 

Når vidnets lillesøster, V2, svarede igen, blev T rasende og overfaldt deres mor.  

Engang blev vidnet væltet omkuld på gulvet af T, som herefter tog kvælertag på hende. Vidnet 

skulle også have fået en lussing, men dette kan vidnet ikke huske.  

Da T kom tilbage efter at have været bortrejst, smed han vidnet ned på gulvet, fordi moderen havde 

givet dem lov til at være ude.  

T smed dem ellers ud ved denne lejlighed og de gik allesammen ud, men T kom løbende og bad 

dem om at komme tilbage.  

Moderen har ellers snakket med politiet flere gange.  

Havde forældrene været fulde og havde sloges, plejede vidnet og hendes søskende at rydde op efter 

dem.  

Vidnets lillesøster kom ellers i pleje, idet hun, som den første havde talt med politiet om T’s 

overgreb på hende.  

T sagde til vidnet, at kommunen ville fratage vidnet hendes børn, hvis han blev opdaget. 

Vidnet blev afhørt af politistationen om, hvorvidt hun havde været udsat for det samme. Hun blev 

bekymret over, at hun ville blive frataget sine børn, hvorfor hun løj om T’s adfærd.  

Vidnet kunne mærke, at T var bekymret. Hun vidste, at han var bange. T vidste, at vidnet var en 

tillukket person.  

Vidnet blev bange for at blive opdaget. Hun ofrede sig selv for T, så T ikke begik overgreb mod 

hendes lillesøster. Vidnet har ellers altid været imod overgrebet.  

Vidnet anså T som sin egen far, idet hun kom til, da hun var meget lille.  

Adspurgt igen af forsvareren, forklarede vidnet, at T plejede at afklæde hende mod hendes vilje. 

Hun sagde nej hver gang, han ville dyrke sex med hende. Vidnet fyldte 18 i 2005.  

T begyndte at beføle vidnet, da hun var 8 år. Vidnet har altid været bange for T.  

T var sikker på, at vidnet ikke ville sige noget til politiet, idet han truede hende og sagde, at man 

ville fjerne børnene, hvis hun sagde noget. 

Efter vidnets lillesøster havde indgivet en anmeldelse, løj vidnet til politiet og sagde, at hun ikke 

blev befølt. Vidnet fik barn i 2006 og 2009. 

Da T kom tilbage fra Sana, var han blevet endnu mere voldsom. Vidnet rejste med sine børn til 

Qasigiannguit. Hun var gravid i 2008. Vidnet tog løstsiddende tøj på og moderen opdagede ikke, at 

vidnet var gravid. Det var først, da vidnet fik veer, at hun fortalte sin mor, at hun skulle føde. 

Moderen troede på vidnet, da hun fortalte moderen at hun kom sammen med en anden mand.  



I 2008 fik T udløsning inde i hende. Hun fik et barn i 2009.  

 

V2 har afgivet forklaring den 29. april 2019. Forklaringen er gengivet i retsbogen således: 

V2 forklarede på grønlandsk blandt andet, at hun havde første skoledag i 1998. T begyndte at gøre 

det mod hende, inden hun begyndte i skolen.  

Som barn troede vidnet, at det var normalt, idet hun ikke vidste bedre som barn. Når T slikkede 

hende i skridtet, plejede han at spørge:" Er du våd?"  

Dengang vidste hun ikke, hvad det betød. T spurgte hende, da han slikkede hende i kønsdelene i det 

[…]  hus. 

T var streng. Hele huset skulle være ryddeligt. De var glade, når han var ude at sejle, for ingen ville 

kritisere dem. Når de kunne høre båden komme, skyndte de sig at rydde op, idet de vidste, at han 

ville kritisere dem. De måtte ikke have mandlige venner. Når de skulle ud, skulle han først checke 

deres tusass-taletid. Havde de talt med en mand, ringede han til disse mænd. Han overfusede deres 

drengevenner.  

T bad […] om, at gå ud og lege, hvis hendes storesøster eller mor var på arbejde.  

T blev vedholdende med at kalde på hende og bede vidnet om at komme til sig ved at sige:"kom". 

Vidnet var bange. T tog vidnets bukser ned og lagde hende ned og slikkede hende i hendes vagina. 

Først betalte han hende 20 kr., når han havde slikket vidnet og sagde:" Oqassanngilatit 

kimulluunniit!/Du skal ikke ikke sige det til nogen!" 

Vidnet har ikke sagt noget til nogen.  

En af de ting, vidnet husker klarest, var da T prøvede at dyrke samleje med hende, hvor han 

forsøgte at stikke sit erigerede lem ind i hendes vagina. I vrede og grædende, fik vidnet ham væk. 

Hun var 12 år gammel dengang. Hun havde meget vrede i sig. Hun var vred på T. Hun ønskede 

ellers, at T skulle være til stede i dette lokale nu.  

Vidnet begyndte at først efterhånden at finde ud af, hvad misbrug var, da de fik det fortalt i skolen. 

Vidnet plejede at sige nej og det var først på det tidspunkt, at hun begyndte at indse, at hun blev 

udsat for ukorrekt behandling.  

Hun fik det efterhånden på plads. Hun troede, at alle blev udsat for dette af deres far. T bad hende 

om at komme ved at sige:"I2, I2 qaagit/V2 V2 kom!" Vidnet gav efter til sidst.  

Vidnet begyndte at fortælle det til sine skolekammerater under deres frikvarter, men hun har været 

en stille pige, men begyndte at åbne sig på daværende tidspunkt.  

Moderen havde fattet mistanke, da de boede i det […] hus og kom derfor og spurgte vidnet om, 

hvad hun blev udsat for af sin far. Vidnet sagde til sin mor;" suneq ajorpaanga/han gør mig ikke 

noget."  

I 2003-2004 brød vidnet grædende sammen over for sin mor. De var ved at blive taget idet, mens 

hendes bedstemor var der, for at fejre sin 60 års fødselsdag, hvor T’s penis var erigeret. T 

sagde:"Anaanakuppit apersoraluarpatit oqassuutit quinassaarikkit!/Hvis din mor eller de andre 

spørger, skal du sige, at jeg kildede dig."  

T blev rasende, da vidnets mor ville købe fodtøj til hende.  

T plejede at få vidnet til at lægge sig ned, med benene oppe, inde på soveværelset, hvorefter han 

slikkede vidnet i hendes vagina.  

Som 16 årig, gik vidnet for første gang i seng med nogen.  

Der blev udøvet vold og vidnets storesøster begyndte at blive slået. Vidnet stillede sig i midten. Når 

vidnets mor begyndte at blive slået af T, stillede hun sig også i midten, for at stoppe T. 

Vidnet var den, som var bedst til at svare for sig. Vidnet har set sin storesøster blive slået.  

T plejede at udøve overgreb på vidnet, når hendes mor og storesøster var på arbejde eller ude. 

Vidnets storesøster og vidnets mor arbejde samme sted, hvor de skiftedes. Vidnet var bange for at 

være alene sammen med T.  



Hun sladrede ikke i skolen. Efter at vidnet havde fortalt sin mor, om det skete, bad hun af og til sin 

mor at komme med, når hun ville lette sit hjerte.  

Vidnet blev sendt til Qasigiannguit i 2007. Vidnet ringede til sin onkels kone og de købte en billet 

til Qasigiannguit. Som barn har hun været vant til at overnatte hos sin onkel og hans kone.  

Onklen købte en billet til hende. Vidnet sagde, at hun tog på ferie. Hun var 15 år dengang. Hendes 

onkel var […] i Qasigiannguit. Vidnet tog til politiet og der blev indgivet en anmeldelse mod T 

første gang.  

Vidnet blev afhørt af […] […]. Vidnet fortalte sin onkels kone om det skete og onklens kone havde 

fortalt det videre til hendes onkel.  

Vidnet ønsker ellers at være sammen med T i dette lokale. Hun har ikke set en eneste skrivelse, 

efter hun indgav en anmeldelse mod T første gang. Uanset til hvem, hun havde fortalt, hvad der 

skete, sagde de, at hun ikke havde nogen beviser.  

Det viste sig, at politiet havde opgivet sagen på grund af manglende beviser.  

Vidnet har lagt mærke til, at T behandlede hendes storesøster som sin kæreste. Vidnet og 

storesøsteren har ikke gennemlevet puberteeten. De måtte ikke have mandlige venner. Deres 

mandlige venner var T’s fjender.  

Hvis vidnet kom lidt for sent hjem, til aftalt tid, blev T vred og udspurgte hende om, hvor hun havde 

været. Vidnet skyndte sig hjem fra skolen, så T ikke blev vred på hende.  

Vidnet fik ikke noget at vide om sin søsters graviditet. 

Vidnet blev sendt til Sisimiut og T ødelagde vidnets simkort, efter at hun kom hjem.  

T var ansat ved […]. Da de kom til Uummannaq og vidnet spurgte, hvorfor storesøsteren så sådan 

ud, fik hun at vide, at hun var gravid. Vidnet vidste selvfølgelig ikke hvem faderen til barnet var, 

men hun glædede sig til at barnet blev født.  

Når nogen kom på besøg, dækkede vidnets storesøster hendes mave med et tæppe. Kun en enkelt 

gang, tog vidnets storesøster til jordemoderen. Storesøster fik sit første barn den […] 2006. Alle 

blev chokerede, herunder deres bedstemor, som først fandt ud af det, på dette tidspunkt.  

Vidnets storesøster, V1, blev vred, når nogen spurgte efter, hvem faderen var til barnet.  

Under en temadag på skolen, hvor vidnet efterhånden indså situationen, blev hun spurgt, om 

hvornår det var. De var på klasseværelse 2 dengang. Det skete lige før hendes konfirmation. Hun 

fortalte kun sine skolekammerater om det skete, ikke læreren.  

Senere bekendte vidnet sig til sin mor. Det skete i 2004. Hendes mor gjorde ikke noget ved sagen. 

Vidnet tog til Qasigiannguit i 2007. 

Det var måske først i 2007, hun bekendte det til sin mor. Vidnets onkel og hans kone betalte 

billetten til Qasigiannguit.  

Hun har set, at hendes mor blev fjernet fra sin sæde på sofaen, hvorefter T fik vidnets storesøster til 

at sætte sig, hvor moderen havde siddet.  

Faderen og V1 plejede at gå tur alene.  

 

V3 har afgivet forklaring i retten den 9. april 2019. Forklaringen er gengivet i retsboegn således: 

V3 forklarede på grønlandsk blandt andet, at hun i starten havde besluttet, at hendes børn ikke 

skulle udsættes for det, hun havde været udsat for. Hun blev misbrugt som barn. Hun havde ellers 

bestemt, at de ikke skulle have samme opvækst som hende selv.  

Vidnet har ikke taget nogen i noget. På et tidspunkt, ringede T, at vidnet skulle bringe ham 

cigaretter, som hun skulle købe på kredit, hvorefter hun tog hjem. Da hun kom hjem, kaldte hun 

flere gange, og T kom lige pludselig til syne og sagde:" Asasamaana massage-raanga/ Det er min 

elskede, som giver mig massage."  

På vidnets forespørgsel sagde T:"Asasannguamaana massage-raannga/Det min min lille elskling, 

som giver mig massage." 



Vidnet blev bange og mistænksom. Når vidnet ville have V1 med ud at gå, plejede T at sige, at hans 

elskede skulle blive hjemme. 

Vidnet har spurgt V1:"Ataatavit arlaannik pisarpaatit?/Gør far dig noget?" 

Vidnet har spurgt begge sine døtre. V2 har sagt, at T har slikket hende i vagina. Vidnet indså, at T 

havde slikket V2 i hendes vagina, hver eneste gang, hun var på natarbejde.  

Vidnet blev slået af T. V1 og V2 er ikke T’s biologiske børn, men hun og T har […].  

På adressen i Aqqusinersuaq, plejede T at skubbe vidnet væk og få V1 til at sætte sig ved siden af 

sig. T var hård ved V1 og V2.  

T blev vred, når han kommer fra arbejdet og han kunne se, at mobilen var blevet brugt. Det var som 

om han opførte sig mod sin kæreste.  

T har overfaldet V1 engang, og har på et tidspunkt tildelt hende et hårdt knytnæveslag.  

T og den person, som T så gå sammen med V1, har haft en diskution i […].  I vrede overfaldt han 

V1.  

Vidnet var næsten ved at blive komplet forvirret. Vidnet ringede til T’s svoger for at få hjælp. I 

2009 flyttede de til Sisimiut. T var ansat i […]. 

På et tidspunkt ringede T til hende og sagde:" Har min elskling underrettet dig?" Vidnet ringede til 

V1 og spurgte hende:"Qanoq kalerrinniaramma?/Hvad skal du underrette mig om?" V1 blev vred, 

og vidnet spurgte hende:"Paneeraq naartuit?/Lille datter, er du gravid?" 

Det viste sig, at hun var gravid. Vidnet spurgte hende:"kiminguna?/Hvis er det?" 

Som barn har vidnet været udsat for overgreb. Hun ønskede derfor ikke, at hendes børn skulle 

opleve det samme. Hun lagde mærke til at V1 var gravid.  

T plejede at tæve vidnet. V1 og vidnet har hjulpet T. Det var vidnet og hendes datter, V1, der har 

betalt jollen. T fratog vidnet og V1 deres penge.  

Når vidnet har været på indkøb, tog han bonnerne og talte dem sammen. Var der en difference, 

kunne han finde på at spørge:"Kimut sianeravit?/Hvem har du ringet til?"  

T gav vidnet 200,00 kr. Hvad V2 angik, ved vidnet ingenting. Dengang, vidnet var ved at tage T på 

fersk gerning, sagde T, at han kildede V2 inde på værelset, selvom V2 græd.  

På grund af T, fik vidnet frataget V2, som rejste til Qasigiannguit.  

Vidnet kan huske den 27. maj, hvor T havde lagt store knive på bordet. T gav kniven til vidnet. De 

var: V1, V2, […], vidnet og T. De skulle alle begå selvmord. V2 var kommet i chok og var løbet ud. 

T løb efter V2 midlertidigt anbragt hos en veninde. Da hun blev tvangsfjernet og rejste til onklen, 

skyldes det hendes choktilstand. 

V2 rejste hjem til sin onkel og hans kone i Qasigiannguit. For tidspunktet for V2’s afrejse til 

Qasigiannguit vidste vidnet ikke noget om, at T plejede at slikke hende.  

V2 har overfor vidnet fortalt, hvad T plejede at gøre ved hende.  

Vidnet gjorde ingenting, da hun var bange for T.  

Vidnet og V2 tog til kommunen, V1 ville ikke. På et tidspunkt fandt vidnet ud af, at T’s overgreb 

mod V1 var startet allerede inden hun blev konfirmeret. I 2005 havde T gjort V1 gravid og V1 fødte 

i 2006.  

De boede i Sisimiut i 2011-2012 og 2013. Den 13. november blev vidnet tævet voldsomt af T.  

Vidnet vidste intet om T’s sidste graviditet. Vidnet hørte V1 sige ude fra toilettet: "Anaana niaqua 

nuivoq!/Mor, jeg kan se hovedet!" 

Det viste sig, at V1 havde skjult sin sidste graviditet. Det blev konstateret i 2013, at T var far til de 2 

børn, som V1 havde født. 

Da vidnet fandt ud af det, begyndte hun at drikke vedholdende og begyndte at ryge euforiserende 

stoffer.  

 

Dokumenter 



 

Forhold 1, bilag A-1-1, Anmeldelse 

Anmeldelse /klokkeslæt 23-01 2017 kl. 1555  

Gerningstidspunkt/-rum 

01-03 2001 kl. 0000 

30-12 2013 kl. 0000 

Gerningssted 

Uummannaq og Sisimiut 

Sagens genstand: 

Anmelder ved V1 rettede personligt henvendelse og anmeldte sin tidligere stedfar T for 12 årig lang 

seksuel misbrug mod sig selv. Hun havde ikke haft mod og kræfter til at anmelde manden før, men 

da hun var begyndt at snakke med en psykiater, følte hun nu sig klar til at afgive anmeldelse mod T.  

 

Forhold 1, bilag G-1-1, Udskrift af Retsbogen for Qeqqata Retskreds: 

Sagsøgte T, født den […] 1972, for tiden i […]t, […], og som blev gjort bekendt med 

sandhedspligten, erklærede og anerkendt at være far til det drengebarn, som sagsøger V1, født den 

[…] 1987, den […] 2006 fødte. 

 

Forhold 1, bilag G-2-1, Udskrift af Retsbogen for Qeqqata Retskreds: 

Sagsøgte T, født den […] 1972, for tiden i […], […] og som blev gjort bekendt med 

sandhedspligten, erklærede og anerkendte at være far til det drengebarn, som sagsøger V1, født den 

[…] 1987, den […] 2009 fødte.  

 

Forhold 4, bilag A-1-1, anmeldelse  

Anmeldelsestidspunkt torsdag den 22 03 07 kl. 11.50 

Anmelder: Skoleelev V2, […] 1992 […], […] B-[…], 3961 Uummannaq.  

Forbrydelsen/sagens art: Voldtægt 

 

Forbrydelsens/sagens genstand: Den under sigtede nævnte person, har slikket med sin tunge på 

forurettedets kønsdele. 

 

Forhold 4, bilag E-1-1, Forurettedes adresser i perioden fra 1995 og til 2006. 

 

Personlige oplysninger 

T er tidligere foranstaltet, senest ved den 15. 09. 2015 hvor han blev dømt for overtrædelse af 

kriminallovens § 88 - vold - og blev dømt til anstaltsanbringelse i 30 dage, betinget 1 år.  

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han har en uhelbredelig sygdom og skal senere have 

førtidspension.  

Han får idag 600 kr. /14. dag.  

Det hus de bor i er selvbyggerhus og er betalt. De bor 5 i huset ialt. Han har en samlever, som han 

har været sammen med i 3 år nu.  

Hans sygdom hedder astmatisk bronkitis og kan ikke kureres.  

Han har ikke adopteret V1 eller V2, de er hans tidligere kones børn. 

 

Parternes synspunkter 

 



Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden om anbringelse i anstalt i 7 år, at det er en grov 

lovovertrædelse at udnytte små børn, som man har ansvar for, at udnytte dem seksuelt. 

 

Forsvareren har til støtte for T påstand om mildere foranstaltning, at det er for meget, hvis tiltalte 

skal i anstalten i 7 år.  

 

Sagsbehandlingstid 

 

Overgrebene er foregået i årene 2001-2009. Anklageskriftet er fra 9. juli 2008. 

Tillægsanklageskriftet er fra 1. marts 2019 og modtaget i kredsretten den 14. marts 2019. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

Tiltalte har nægtet sig skyldig i forhold 1 og har i retten forklaret, at han først begyndte at have 

samleje med V1, da hun var 15 år, og det var frivillige samlejer. 

Forurettede V1 har i retten forklaret, at hun vågnede ved at T befølte hende.  

V1 forklarede endvidere, at T begyndte at pleje samleje med hende i 2001 - 2002 og kan huske, at 

hun var 13 år, dengang T første gang havde fuldbyrdet samleje med hende. Hun fyldte 14 år, 8 dage 

efter.  

V1 har i retten forklaret, at overgrebene, i form af samlejer og befølelser, er over 20 gange om 

måneden.  

V1 har i retten forklaret, at T plejede at banke forurettedes mor og derfor var forurettede bange for 

T og turde ikke at sige nej til overgrebene. 

Retten har lagt V1’s forklaringer til grund, også da hun kunne forklare om hvor de boede, da 

overgrebene foregik.  

Retten mener derfor, at T i forhold 1, har overtrådt kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 og § 79 - 

voldtægt af barn under 15 år - flere gange - da han begyndte at pleje samleje med V1 der dengang 

var 13 år. 

 

Ad forhold 2 har tiltalte nægtet sig skyldig.  

Forurettede, vidnet V1 har i retten forklaret, når de var alene i huset, at T plejede samleje med 

hende, selvom hun ikke ville, sommetider flere gange om dagen, lige efter hinanden. 

V1 var bange for T og derfor lod ham pleje samleje med hende, og kun viste ham, at hun ikke ville, 

ved at græde. Hun lod ham gøre dette, for at der ikke skal være vold i hjemmet.  

Vidnet har også forklaret i retten, at hun lod T pleje samleje med hende, så T ikke skulle gøre mod 

vidnets lillesøster V2. 

Retten har lagt V1’s forklaring til grund.  

Retten mener, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 77, stk. 1, nr. 1 og § 80, stk. 2 - voldtægt af 

barn under 15 år - flere gange, da han plejede samleje med V1 mod hendes vilje, da hun var under 

18 år, mindst 20 gange om måneden. 

Ad forhold 3 har tiltalte nægtet sig skyldig.  

Forurettede vidnet V1 har i retten forklaret, at hun efter var blevet 18 år, at T blev ved med at pleje 

samleje imod hendes vilje, mindst 20 gange om måneden.  

Dette resulterede med, at V1 fik to børn med T, som var far til dem.  

T har erkendt at være far til begge drengene.  

V1 lod T pleje samleje med hende mod sin vilje, da hun var bange for at samlejerne skulle blive 

opdaget.  



Retten har lagt V1 forklaringer til grund. retten mener, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 77, 

stk. 1 - voldtægt - flere gange, da han havde samleje med V1, imod hendes vilje.  

Ad forhold 4, har tiltalte nægtet sig skyldig.  

Forurettede vidnet V2 har i retten forklaret, at T begyndte at slikke hende i hendes vagina, inden 

hun begyndte i skolen. V2 begyndte i skolen i 1998.  

V2 har forklaret i retten, at T plejede at lægge hende ned på ryggen, sprede hendes ben og slikke 

hende i hendes vagina, hun troede, at det var normalt, at fædre gjorde dette, da hun ikke vidste 

bedre.  

V2 forklarede, at T slikkede hende mindst 20 gange om måneden, og da hun var 12 år, forsøgte T at 

stikke sin erigerede lem i hendes skede, men hun blev gal og græd og sparkede ham væk.  

Retten har lagt T’s forklaring til grund. Retten mener, at tiltalte har overtrådt kriminallovens § 79, 

til dels, jf. § 12 - kønsligt forhold til stedbarn under 15 år, til dels forsøg på voldtægt - 1 gang, da 

han slikkede hende i vagina, mikndst 20 gange om måneden, samt forsøgte at stikke sin erigerede 

penis i hendes vagina, da hun var 12år.  

Retten mener, at overgrebene er grove.  

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af kriminallovens bestemmelser om 

kriminallovens § 77, og § 79 samt § 80 som udgangspunkt som anbringelse i anstalt.  

 

I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på, at tiltalte 

har startet sit overgreb, mens begge forurettede var små og at det skete i en længere periode.  

 

Foranstaltningen fastsættes efter kriminallovens §146, derfor som anbringelse i anstalt i 7 år, da 

overgrebene skete over en længere periode og at tiltalte styrede hjemmet med hård hånd.  

Retten har bemærket, at selvom moderen til børnene fandt ud af, at T udnyttede den yngste datter, 

V2, seksuelt, at hun ikke foretog sig noget, da hun var bange for sin mand T.  

 

Retten mener, at tiltalte bør betale en torterstatning på 150.000,00 kr. til V1.  

 

Retten mener, at tiltalte bør betale en torterstatning på 100.000,00 kr. til V2. 

 

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

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes: 

 

Anbringelse i anstalt i 7 år.  

 

Han skal til V1 betale kr. 150.000,00 i torterstatning. 

 

Han skal til V2 betale kr. 100.000,00 i torterstatning. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

Nicolaj Geisler 



Kredsdommer 

 

 

 

 

 


