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 retsbygningen Uummannaq. 

 Kredsdommer Nicolaj Geis ler behandlede sagen. 

 […] og […] var domsmænd. 

 […] 

 Anklagemyndigheden 

 mod 

 T 

 cpr-nummer […] 1973 

  

 T nægtede sig skyldig i forhold 1, erkendte sig 

 skyldig i forhold 2, og nægtede sig skyldig i forhold 3,og forhold 4. 

 […] 

 U forklarede på grønlandsk blandt andet, ad forhold 1, at  

 eqqaamallungu X1-k ilaasoralungu hallip tunuatigut ingerlaarluni, 

 aputilerujussuaq. Biilit ingerlaffissaat inissaqarpianngilaq. Naapippaat P1 uialu,  

 ajattuartangaq barnevogn ajattuaraat immaqaana qimmit nerisassannik imalik. 

 Naapinnialeramigit arriittunnguamik ingerlavoq. Naapileraalu telefon sianertoq tinguaa,  

 tassanilu malugivaa barnevognet attoqillallugit. Tarrarsuu- 

 tikkut takuaa barnevogn attoqallassimallugit, takunngilaa P1. 

 Unileraluarluni P1 uialu uninngimmata ingerlaannarpoq. 

 X1-k apuutiinnarpaa. 

 Tassa biilit aqqutaai assakaasuisa aqqutaat ininissimavoq, tassungalu nakka- 

 rami immaqa P1 uiatalu ajattuangaat attoqillassimassavaa. 

 Takunngilaa P1 aportinnersoq. 

 Ad forhold 2 forklarede tiltalte, at taxa-nik inniminniisoqarmat Juuarsip 

 Aqqutaa-nut ornillugit. Aasai ikipput, niviarsiaqqap aanaava, niviarsiaraq 

 aamma niviarsiaraq angilaartoq. Røde kors-imut ingerlapput. 

 Unikkaamik niviarsiaqqat tunuani issiasut niupput aanaavallu akileererami  

 anivoq biilillu saavatigut ingerlasoq unnerluutigissaq kingumut aallaarpoq 

 tarrarsuutikkut alakkartereriarluni. 

 Ingerlaannaq malugisaqarami assakaasuminik aqqutigisaqarluni ingerlaan- 

 naq unippoq. Takuaa niviarsiaraq biilit eqqanni orloqqasoq qialluni. 

 Aanaata nikuitippaa kisiannili niviarsiaraq uppiinnarpoq. 

 Unnerluutigisaq assakaasuminik aqqutaluginnikkami, niviarsiaqqap aanaava 

 qisuarianngilaq, takusaqarsimmanginnami ilisimannittup apuineranik. 

 Niviarsiaraq taxa-nik napparsimavimmukaappaat. 

 Aanaata kingoma oqaluttuuppaa ullut marluk qaangiummata ilisimannittup 

 apugaa meeqqanukarsimasoq. 

 Aanaata isumaqarsimavoq niviarsiaraq quaassimasoq. Ullup sinnera ilisiman- 

 nittup taxa-mini unitsiinnarpaa annilaaqqangami. 

 Illersuisuminik apersorneqarluni nassuiaavoq malungalungu assakaasumi- 



 nik aqqusaangaqarami unissimalluni. 

 Eqqaamanngilaa niviarsiaraq qianersoq. 

 Niviarsiaraq atisaqarpoq aammalu amernik aaqqateqarluni. 

 Ad forhold 3, forklarede tiltalte på grønlandsk, at eqqumiingalungu P3-p  

 taamatut tunniussimagaani. Imminnut unnerluutigisaq P3-ilu taama- 

 ni sammipput, suleqatigiipput. Unnerluutigisap P3 aperinikuuvaa aap- 

 paqarnersoq, taakkuli qimassimapput pisup nalaani. Taamani P3 mee- 

 raqarfinilu qimaqqapput. 

 P3 taxacentral-imi sulisarpoq, unnerluutigisaq taxa-tarpoq. 

 Imminnut nuannisaartinniaraangamik nammineq P3 kaatortarpaa, taa- 

 va P3-p tissarsarpaa inertilungu. Unnerluutigisap P3 aperivaa in- 

 ernersoq, P3 oqarpoq inerani. 

 Taamani unnerluutigisaq sivisuumik ilaqarnikuunnginnami P3-p tis- 

 sarsarmani iniaarpoq. 

 Unnerluutigisap P3 oqarfigivaa tulluani atoqatigerusullugu. 

 Taamani pisup kingoma P3 paarsisussaaleqilluni qaammat ataaseq su- 

 linngilaq. 

 Sulinnginnerata nalaani ilaasorisarpaa immaqa sisamariarluni, tassanilu im- 

 minnut sammisarput illarlutillu. 

 Taamani P3-p aappakuata P3 oqarfigisimavaa appartaassappat 

 aappartaava unatamiarlugu. 

 P3 suliartoqqimmaat aperivaa aappakunilu imminnut utersimanersut, 

 P3 akivoq utersimanatik. 

 Tassani sivikinnerusumik imminnut nuannisaartipput, telefon sianermat taa- 

 maatipput. 

 Taamani taxanik inniminniisoq unnerluutigisap aaginnarpaa. 

 Taamani P3-p politiinut tunniussimavaa. Paasisinnaanginnamiuk kin- 

 gornaa P3 aperinikuuvaa sooq tunniussimaneraani, tassami nuannisa- 

 arpasimmat. 

 Unnerluutigisap P3 pinaassimasuuppat ingerlaannaq taamaatissangalu- 

 arpoq. 

 Anilerami oqarfigivaa takuss aamma P3 taama akivoq. 

 Ulloq taanna taxa generator-iiarput, unnerluutigisarlu taxanik uniinnarami, 

 P3 nalunaarfigivaa uninnarluni. 

 P3 tunniussisimammat aperinikuuvaa sooq qaammat sioqullungu pisu- 

 mut tunniussimannginnaraani. 

 P3 tunniussereerami takussaajunnaarpoq. 

 Unnerluutigisap nuunuutaa nuummiilluni issiavimmiik nakkarami tamatuma 

 kingorna noqartalernikuuvoq, ilaanni qasoqqangaangami noqartarluni. P3 naapillungu  

 uniffigalungu aperinikuuvaa soormi qaammat sioqqullungu pisumut unnerluutigisimanngikkaani. 

 Meeraqarmat aammalu nammineq meeraqarami P3 aperinikuuvaa P3-ip unnerluussunni unittissinnaannginneraa. 

 Pisup kingorna arnanik attuinngisaannarnikuuvoq. 

 Ukiut tallimat taxartuunikuuvoq. P3 ukiut marluk taxa cantralimi suli- 

 nikuuvoq. Unnerluutigisap nammineq P3 sulisussatut nassarinikuuvaa. 

 Taxa-central-imi katersuukkaangamik nuannisaartarput illarlutillu pisarlu- 

 tik. 

 Taamani pisut nalaani kammagiiginnarput aappariinngillat. 

 Unnerluutigisaq immikkoortoq 4 pillugu nassuiaavoq, taanna immikkortoq 

 pillugu nassuiaareerluni, tassa P3 aperinikuullugu, soormi taanna qa- 

 ammat sioqqullugu pisoq ilanngussimannginneraa. 

 Eqqorpoq unnerluutigisap assani P3-p utsuuinut mangussimallugit, P3-lu  

 piumalluni sooq tunniussisimanersoq. 

 Taamani P3 piumannginngilaq. 

 Unnerluutigisap usuni P3-mut tigutippaa tissarsartillugulu, namminer- 

 lu P3 utsuuinut assani mangulugit. 



 Forklaringen blev oplæst på grønlandsk. T vedstod forklaringen. 

 T forklarede på grønlandsk blandt andet, at han 

 husker, at han havde X1 som passager og kørte mod hallen, og der var 

 masser af sne. Der var ikke ret meget plads til bilen pa vejen. De mødte  

 F1 og hendes mand, der skubbede en gammel barnevogn foran sig, og  

 den gamle barnevogn var vist nok fyldt med hundefoder. Da han var ved 

 at køre forbi, kørte han langsomt. Da han var ved at komme forbi, ringede  

 telefonen, som han tog, og her kunne han mærke, at han strejfede 

 barnevognen lidt. I spejlet så han, at han havde strejfet barnevognen, han så  

 ikke F1. Han var ellers ved at stoppe, men da F1 og hendes mand ikke stoppede, kørte han bare videre. 

 Han kørte X1 til hans destination. Der er kommet en fordybning på vejen 

 efter bildækkene, og da vognen kom på disse fordybninger, kom han vist  

 nok til at strejfe F1 og hendes mands skubbevogn. Han så ikke, at 

 F1 blev påkørt. 

 Ad forhold 2 forklarede tiltalte, at der blev bestilt taxa, hvorfor han korte til 

 Juuarsip Aqqutaa. Hans kunder steg ind, pigens bedstemor, pigen og en lidt  

 stor pige. De kørte til Røde Kors. Da de stoppede, steg pigerne, der sad 

 bagerst, ud, og bedstemoren steg ud efter at have betalt og gik op mod 

 fronten af bilen, da tiltalte begyndte at bakke efter at have kigget på 

 bakspejlet. 

 Han kunne straks mærke, at hjulet kørte noget over, stoppede han straks. 

 Han så pigen ligge på jorden ved bilen og græde. Hendes bedstemor fik 

 hende op at stå., men pigen væltede bare. 

 Da tiltalte kørte noget over med hjulet, reagerede ikke pigens bedstemor, 

 idet denne ikke havde set tiltalte påkøre nogen. De bragte pigen i taxa til 

 sygehuset. Bedstemoren har senere fortalt tiltalte, at pigen, som han havde 

 påkørt, efter 2 dage var begyndt at gå i børnehaven igen. 

 Pigens bedstemor havde troet, at pigen var gledet og faldet. Resten af dagen 

 holdt vidnet fri fra taxakørsel, idet han var i chok. Afhørt af forsvareren 

 forklarede han, at han kunne mærke, at han med en hjul korte noget over, og  

 at han af den grund standsede. 

 Han husker ikke, om pigen græd. Pigen havde tøj på og havde 

 skindhandsker på. 

 Ad forhold 3, forklarede tiltalte på grønlandsk, at han finder det mærkeligt, 

 at F3 havde anmeldt ham for sådan noget, Dengang havde tiltalte og 

 F3 noget kørende imellem dem, og de arbejdede sammen. Tiltalte 

 havde spurgt F3, om hun havde en kæreste, men de var gået fra 

 hinanden omkring tidspunktet for hændelsen. Dengang var F3 og 

 den mand, hun havde et barn med, gået fra hinanden. 

 F3 arbejder i taxacentralen, mens tiltalte var taxachauffør. Når de ville 

 have det godt, plejer han selv at lege med hendes kønsdele med sine fingre, 

 mens F3 plejede at onanere ham til sædafgang. Tiltalte spurgte F3, 

 om hun havde fået orgasme, men F3 sagde, at det havde hun ikke. 

 Dengang havde tiltalte ikke været sammen med en kvinde i lang tid, hvorfor 

 han hurtigt fik sædafgang, da F3 onanere ham. Tiltalte sagde til F3, 

 at han ønskede at pleje samleje med hende næste gang. Herefter var F3 

 efter hændelsen ikke på arbejde i en måned, fordi hun manglede en 

 babysitter. Mens hun ikke var på arbejde, plejede han at have hende som 

 passager, og her plejede de at tale og grine sammen. Dengang havde 

 F3s ekskæreste sagt til F3, hvis hun får en ny kæreste, så ville han 

 tæske hendes nye kæreste. 

 Da F3 kom på arbejde igen, spurgte han hende, om hun og hendes 

 ekskæreste var vendt tilbage til hinanden, F3 svarede, at de ikke var 

 vendt tilbage til hinanden. Her legede de med hinanden i korte tid, idet de  

 holdt op, da telefonen ringede.  



 Dengang måtte tiltalte bare hente en kunde, der bestilte en taxa. Dengang 

 havde F3 anmeldt ham til politiet. Da han ikke kunne forstå et havde 

 han senere spurgt F3, hvorfor hun havde anmeldt ham, idet hun 

 dengang så ud til at have det hyggeligt. Hvis F3 havde strittet imod, 

 ville tiltalte have straks stoppet. Da han var ved at gå ud, sagde han til  

 hende "Takuss", og F3 svarede med samme ord. Den dag gik taxaen 

 generator i stykker, hvorfor tiltalte holdt op med at køre, og dette meddelte 

 han til F3. Da F3 havde anmeldt ham, spurgte han hende, hvorfor 

 hun ikke havde anmeldt ham 1 måned tidligere for hændelsen. Efter at F3 havde 

 anmeldt ham, var hun ikke til at se. 

 Tiltaltes yngste barn var i Nuuk faldet ned fra sin stol, og herefter plejede 

 barnet at få kramper, og nogle gange, når barnet er træt, får det også kramper. 

 Da han mødte F3 og stoppede ved hende, havde han spurgt hende, 

 hvorfor hun ikke havde anmeldt ham 1 måned tidligere for det, der skete 

 dengang. Da hun har et barn, og da han selv også har et barn, havde han  

 spurgt F3, om hun ikke kunne trække sin anmeldelse tilbage. Efter 

 denne hændelse har han aldrig rørt ved en kvinde igen. 

 […] 

 

 P1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at Halip tunuani 

 aqqusinermi saamiata tungaatigut ingerlallutik sakatsinnikuullutik.Taxat am- 

 mut aterput, nammineq sakatsikkami tupappoq. Timaatigut sakappaa, an- 

 ninngikkaluarpoq. Sakatsisoq uninnani ingerlaannarpoq. Aqqusineq nivassi- 

 mavaat taannali annikikkami, illikarfissaqannginnami Aqquserngup nivan- 

 nera annikikkami, biilit illineqarput, taannali itersaqanngilaq. U 

 aquppoq ilaasoqarluni. Ilisimannittup uini X2 ingiaqatigivaa qamuteeqqat 

 kaassuartakkat kaassuarpaat. Aportippoq nammineq sakanneqarluni, tuparu- 

 jussuarpoq ajoqusinngilaq. Aperineqarpoq kavaajani ippannersoq apertikka- 

 mi, akivorlu ukiuugami ippaasimanngilaq aamma uppinngilaq. 

  

 […] 

 F1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at de gik på 

 venstre side af vejen bag ved Hallen, da de blev strejfet. Taxaen kørte 

 nedad, da hun blev strejfet, blev hun forskrækket. Hun blev strejfet på 

 kroppen, hun fik ellers ikke smerter ved dette. Den pågældende, der 

 strejfede hende, stoppede ikke men korte bare videre. Vejen var blevet 

 sneryddet, og den del, der er sneryddet, er smal, og der var ikke plads til gå 

 ud til siden. Snerydningen var smal, og der var fordybning efter bilernes hjul, 

 men der var ingen store nedsænkning. T var fører af bilen og 

 havde passager. Vidnet gik sammen med sin mand X2, der skubbede en 

 lille slæde, der kunne skubbes. Han blev påkørt, mens hun selv blev strejfet, 

 men blev meget forskrækket, men hun pådrog sig ingen skader. Adspurgt, 

 om hendes frakke var blevet snavset, da hun blev påkørt, svarede hun, at det 

 var om vinteren, og frakken var ikke blevet beskidt, og hun væltede ikke. 

 

 Tiltalte forklarede supplerende, at itersaliorneq eqqaanngikkaa aamma unik- 

 kaluarnera, ajattartagaat attoqillappaa. 
 

 […] 

 V1 forklarede på gronlandsk blandt andet, at Juuarsip 

 Aqqutaani najukkammi eqqaanniik Rødkors-mut pajunniarluitk taxa-nik 

 inniminniillutik. Taxat takkummata ikipput, niviarsiaraq X3 aamma 

 P2 ilagivai, Tunuanut P2, X4 niviarsiararlu ingipput. Apuukka- 



 mik anipput, niviarsiaraq orlulluniluunniit naluaa qiarpalulerpoq. Inuit sua- 

 artalerput U unippoq. Napparsimavimmut U aqquppai. Niviarsiaraq qiarpalulerpoq.  

 Napparsiomavimmi takuaai aqqutalugitinnera aappillersisut. Niviarsiaraq 1 meter  

 assakaasup kingulliup assakaasullu siulliup 

 kingulliullu akornani uninngavoq. Niviarsiaraq saamia tungaani akiliisinner- 

 luni biilit saavatigut ingerlavoq. Takunngilaa niviarsiaqqap aqqutalugitinne- 

 ra. Niviarsiaraq qiavoq namminerlu isumaqarpoq niviarsiaraq quaassima- 

 soq. Biilit aallaraluarput, matut matoreermata, immaqa 1-2 meter kingumo- 

 oraluarput. 

 Nivarsiaraq immaqa saapaatip akunnera meeqqaniinngilaq, tummarluarta- 

 lermat aatsaat meeqqerivimmukaappaat. Assakaasuminik seeqquatigut tali- 

 atigullu aqqutalungisimavaa. Akiliiniarluni niviarsiaraq nikorfasoq ilisiman- 

 nittup takugaluarpaa. 

 […] 

 V1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at de ville 

 aflevere noget fra deres bopæl i Juuarsip Aqqutaa til Røde Kors, og at de 

 derfor havde bestilt en taxa. Da taxaen kom, steg de ind, hun var sammen  

 med en pige X3 og F2, F2og X4 og pigen satte sig 

 bagved. Da de ankom, steg de ud, hun ved ikke, om pigen begyndte at  

 græde, da hun faldt. Folk begyndte at råbe, T stoppede. T 

 kørte dem til sygehuset. Hun kunne høre, at pigen begyndte at græde. På 

 sygehuset så hun, at stedet, hvor hjulet var kørt over, at blevet rødt. Pigen lå 

 1 meter mellem forhjulet og baghjulet. Pigen var på venstre side, og efter at  

 hun havde betalt, gik hun hen imod bilens front. Hun så ikke, da pigen blev 

 kørt over. Pigen græd, og hun mente, at pigen græd, fordi hun var 

 gledet. Bilen begyndte ellers at køre, efter at dørene var lukket, og bilen 

 kørte 1-2 meter baglæns. Pigen var ikke i børnehaven i ca. 1 uge, da hun 

 kunne træde med sin fod, begyndte hun igen at gå i børnehaven. Bilens hjul 

 var kørt over hendes knæ og arm. Vidnet så ellers pigen stå oprejst, da hun 

 skulle til at betale. 

  

 […] 

 P3 forklarede på grønlandsk blandt andet, at U, okto- 

 ber - november 2018-mi taxacentral-imi sulilluni. Eqqaamarpianngilaa okto- 

 berimi qanoq pisoqarnersoq, isumaqarpoq eqqaminut iginniartoq. Issiavigi- 

 saa assakaasoqarpoq,. 

 U issiaviinnarnut ingippoq, usuni pinnguaritittaarlugu. Ilisimannittoq 

 manngertissimangaluarpoq tunniutiinnarusunnani annilaangasorujussuulluni. 

 Ilisimannittoq qaatuaqisutut talini peerpaa U-ip usua iperarlugu. U iserami arlaannik  

 oqaaseqanngilaq. Naliginnaasutut iserluni. Taxar- 

 tut freerfimmini tamarmik isertarput. Ataatsimoortarput inukkanik pinngua- 

 qatigalugit, oqaatsit assigiinngittut atorlugit. 

 U-lu qaninnguujoorneq ajorput. Naluaa U qanoq isumalior- 

 simanersoq mannineq U soqutiginngilaa. U oqaloqatiger- 

 piarneq ajorpaa. Suleqatini aamma inukkanik pinnguaqatigisarpaat. Taama- 

 ni ilisimannitoq aappaqarpoq. 

 Qanga Politiinukarnersoq aperineqarami nassuiaavoq oktober- november 

 2018-mi politiinut nalunaarluni. 

 U-ip igasannermik pinikuuvaa, qaammat ataaseq sioqqullugu. Ki- 

 mulluunniit eqqaanissaa kanngugalugu oqaluttuarnikuunngilaq. Pisoq 

 kanngugigamiuk allanut eqqaarusunngikkaluarpaa, imminut kanngusaarusa- 

 arluni. U naliginnaasuuvoq pauseraangami kaffisoriartortartoq. 



 Marluinnaagaagamik U sanianut ingittarpoq. 

 U taamaalioqqaarmat oktober-imi imminut soraarsikkaluarpoq. 

 X5-mut ilaalluni taxarluni, X5-ip oqarfigivaa amigaataanerarlugu. Ullut 

 14.nit taamani sulinngilaq. Suliartoqqiinarnikuuvoq 19. nov. X5 ilaaffigi- 

 vaa 18. november 2018. Nammineq ilisimannittup X5 oqarfigivaa amiga- 

 ataaguni pisariaqartinnegaruni ullaakkuussalluni. 

 Sulilermat ulloq taanna ualikkut U-ip aamma taamaalioqqipaa. Te- 

 lefon sianermat ilisimannittup telefon tigupallappaa, taavalu U taa- 

 maatippoq. Annilaaraluarluni unitsereeriga U imminut inertippoq 

 assamminut. 

 U ulloq taanna ilisimannittup soraarnissaata tungaanut iseqqinngi- 

 laq. U takoqqinngilaa suliartoqqinnikuunngilaq pisup kingulliup 

 kingorna. 

 X6 aningaasarsititsisuusarpoq. 

 19. nov. 2018 suliartorami U isermat sillimajuarpoq. Taamani U-ip  

 attuualaarpaa. Ilisimannittoq illissap qaavatigut taamani naasoorni- 

 kuuvoq. U-ip ilisimannittup issiavigisaa nusuttaramiuk, oqarluni  

 ilisimannittoq ilaginiarlugu. 

 Taamannak U oqartaaleraluarpoq, iviangiilu nuisippai milluarniarta- 

 avissorlugit, Ilisimannittup U-ip talia peersittarpaa piumanani. Issi- 

 avini nerrivimmut talittaraluarpaa, U-illi avalatteqqittarpaa. 

 Ilisimannittup U oqarfigivaa aalleqqulluga, U-ili akivoq u- 

 vatti. 

 U-ip ilisimannittup qarlii iluatigut attataamagit assani mangunniarsarivai 

 aamma tunuani kaaniarsarillugu, qarliivisa iluatigut. Taamani ilisi- 

 mannittoq naartugami qarliini ukiorsiutit attasersinnaanngilaai. 

 Ilisimannittup U taxanik allaqqusaraluarpaa utaqqisoqarmat. 

 Qarlippaaqarpoq, naartugami attasersinnaanngilaai. 

 Ilisimannittoq aqanguani politiinut nalunaarpoq. 

 Ilisimannittup U pisup kingoma ataasiarluni taxarfigivaa. December- 

 imi ilisimannittup U ilaaffigivaa, tassanilu U suliaassamik 

 unititseqqugaani politiinut oqaatigivaa. 

 Kingullermik U-ip ulloq 19. november 2018 assani ilisimannittup 

 utsuuinut manguppaai. 

  

 F3 forklarede på grønlandsk blandt andet, at T, mens 

 hun arbejdede i Taxacentralen i oktober — november 2018. Hun husker ikke 

 rigtigt, hvad der skete i oktober, men hun mener, at han satte sig ved siden  

 af hende. Hendes stol er en kontorstol med hjul. 

 T satte sig på en almindelig stol, og han får hende til at lege med 

 hans kønslem. Vidnet havde stivnet og ikke bare ville overgive sig og var 

 meget bange. Det var som om vidnet nærmest kom til sig selv og trak sin 

 arm til sig og slap Ts kønslem Da T kom ind, sagde han 

 ikke noget. Han kom ind på sædvanlig vis. 

 Alle taxachaufførerne plejer at kom ind, når de er ledige. De plejer at være 

 sammen og lege med spillekort, og bruger forskellige ord. 

 Hun og T plejer ikke at være nærgående over for hinanden. Hun 

 ved ikke, hvad T havde tænkt, idet hun selv ikke er interesseret i 

 T. Hun plejer ikke at tale så meget med T. Hun plejer at 

 spille kort med sine kollegaer. Dengang havde vidnet en kæreste. 

 Adspurgt, hvornår hun var gået til politistationen, forklarede hun, at hun 

 foretog politianmeldelse i oktober-november 2018. 

 T havde gjort noget ved hende, der endnu var grovere, en måned 

 tidligere. Hun skammede sig over den og har ikke turdet nævne det over for 

 en anden, idet hun skammede sig. Da hun skammede sig over hændelsen, 



 havde hun ellers ikke villet fortælle det til en anden, idet det ville være en 

 skamplet på hende. Det er normalt, at T kommer i sin pause for at 

 drikke kaffe. Når de kun er to, plejer T at sætte sig ved siden af 

 hende. 

 Da T gjorde det første gang i oktober, fyrede hun sig ellers selv fra 

 sit arbejde. Hun var passager hos X5 i taxa, da X5 sagde, at de 

 manglede hende meget. Dengang arbejdede hun ikke i 14 dage. Hun  gik 

 på arbejde igen den 19. november. Hun var passager hos X5 den 18. 

 november 2018. Hun har selv sagt til X5, hvor de manglede hende og har 

 brug for hende, ville hun komme på arbejde næste morgen. 

 Da hun begyndte at arbejde igen den dag, gjorde T det igen over 

 for hende. Da telefonen ringerede, skyndte hun sig at tage den, og så holdt 

 T op. Selvom hun blev bange, og det hun havde været i færd med, 

 og som hun stoppede, gav T selv sædafgang på sin hånd. 

 T kom ikke igen den dag, mens vidnet var på arbejde. Hun så ikke 

 T igen, idet hun ikke gik på arbejde igen efter den sidste hændelse. 

 X6 sørger for lønudbetalingerne. Da hun gik på arbejde den 19. 

 november 2018 var hun beredt hele tiden. Dengang befølte T 

 hende. Dengang havde vidnet fået en svulst uden for sin livmoder.  

 T plejede dengang at trække i vidnets stol, idet han samtidig plejer at 

 sige, at han ønsker at pleje samleje med hende. 

 Sådan plejer T at sige ad flere gange, og han plejer at få hendes 

 bryster frem og sutte på dem, men vidnet plejer at fjerne Ts arm 

 væk, fordi hun ikke havde lyst. Hun plejer ellers at sætte sin stol mod 

 bordet, men T plejer at trække den væk fra bordet. 

 Vidnet sagde til T, at han skal hente en kunde, og her svarede T, at det kunne vente lidt. 

 T plejer at fore sin hånd ind under bukselinningen uden at knappe 

 dem op og han plejer også at få sin hånd ind bagfra inden under hendes 

 bukser. Dengang var vidnet gravid, og derfor kunne hun ikke knappe 

 overtræksbukserne, vidnet sagde ellers flere gange til T, at han 

 skulle hente en kunde, idet der er nogen, der ventede. Hun havde 

 overtræksbukser på, og da hun var gravid, kunne hun ikke knappe dem. 

 Vidnet foretog politianmeldelse dagen efter. Vidnet kørte med som passager 

 hos T senere. I december måned var vidnet Ts kunde, 

 og her bad T hende om at stoppe sagen hos politiet. 

 Sidste gang T havde sine fingre oppe i hendes vagina var den 19. 

 november 2018. 

 Tiltalte forklarede supplerende, at ilisimannittup suna tamaat allanngorlugu 

 oqaluttuarigaa. Ilisimannittoq aappaqarnerarpoq, uffa oqarnikuulluni qi- 

 maqqallutik aappanilu. 
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 Sagen sluttet. 

 Retten hævet kl. 14.30 

 Nicolaj Geisler 

 Kredsdommer 


