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Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq immikkoortuni 1-imi, 2-mi, 3-mi, 5-imi, 6-imi, 7-imi, 8-

mi, 9-mi, 10-mi, 11-mi, pisuunini nassuerutigaa immikkoortuni 4-mi, 12-imi 13-imi, nassuersin-

naananilu pisuunnginnerarsinnaanngilaq immikkoortoq 14-imi. 

 

Dansk: 

Tiltalte nægtede sig skyldig i forhold 1,2,3,5,6,7,8,9,10,11, erkendte sig skyldig i forhold 4,12,13 

og hverken erkendte eller nægtede sig skyldig i forhold 14. 

 



23 

 

 

Tiltalte forklarede på grønlandsk 1 til 10, at taamanikkut pisimasoq aallartippaa oqaatigalugit, taa-

manikkut aappariissimallutik, assammioqarsimallutillu, aallartikkamillu annertunerusumik ajornar-

torsiuteqarsimanngillat, asaqatigiilluarsimallutillu. Kingusinnerusukkut assigiitsunik isumaqatigi-

inngissuteqaleriartortarsimapput, namminerlu taamanikkut taxartuugami, ilaani sivisuumik 

peqanngittarsimalluni.  

 

Apequutigineqartoq A qanoq ilillugu nalunnginneraa, oqaatigivaa A taamanikkut tamatuma piffis-

sap nalaani inissiami najugaqartuusimasoq, namminerlu nalullugu kinaasoq. Atortut A-mut pi-

gitsinneqartut aserorsimasani, oqaatigaa kamaammernermik taakku aserornikuusimallugit, taanna 

pisimanerarpaa […]-imi, taannalu najugaq attartugarigallarsimallugu, taamanikkullu pisattat tassa-

neereersimapput. 

 

Pisimasut amerlanerpaartaat pisimasoqaraangat nammineq putumasarsimavoq, taamanikkullu 

aamma putumasarsimanerarluni. Taxartarnermi nalaani ilaanni unnukkoortarsimanerarpoq, unnuil-

lu ilaanni ilisimannittoq 1 oqariataarsimavoq; ”qimassagaluaruniuk, qimasssagaluarpaniluunniit, 

unnerluutiginiarlugu pisimasunut assigiinngitsunut”, tamannalu ajoraluartumik pisimanerarpaa.  

Qanoq imminnut qimassimanerlutik iluamik eqqaamannginnerarpaa, kisianni naatsorsuutigikan-

nerpaa taamanikkut ilisimannittoq 1 aallariataarsimasoq. Tamatumalu nalaani naartulluni oqaluttu-

arisimanngikkaa oqaatigivaa. Taamanikkut pinngitsaalineqarnermini pisimasoq ulloq taannappiaq 

politiit takussimanerarpai, tassanilu ilisimannittoq 1 periarfissaqarluarsimagaluarpoq politiinut un-

nerluutigissalluni, ilumut pinngitsaalineqarnerminik, kisianni taamanikkut pisimanngilaq. Pisima-

sut ungasillimmata erseqqissumik iluamik eqqaamasinnaanginnerarpai.  

 

Ilisimannittoq 2 apeqqutigineqarmat, naatsorsuutigivaa ilisimannittoq 1-p atsagigunavikkaa, qaqut-

sigorsuarlu takusarsimanerarlugu.  

 

Pisimasoq 10-mut tunngatillugu oqaatigivaa, taamanikkut toqqusasseqasimannginnamiuk, kisianni 

sakiaatigut atisaatigut tigummisimagamiuk, qanoq ilillunilu toqqusassisinnasimanerlugu nalu-



24 

 

nerarpaa. Taamanikkut suli aappariippugut, unnullu taanna taxarunnaaqqammersimavoq, taamaat-

tumillu angerlaqatiginiarsimagaluarlugu. Aappaariinnitta naggataagut aappariinnermut ajorsi-

artuinnarsimavoq, qularnanngitsumillu amerlanertigut putumatillunga qanoq iliuuseqarfigisarsi-

massavara, ilaanni malugisinnaasarakku qanoq pineqartarsimanera, qularnanngitsumillu uangaasi-

massasoq taamatut malunnaatilimmik ersittumik pisarsimagiga. Uangalu perorsarneqarsimavunga 

sakkortuumik, ataatassannik annertuumik unatarneqarlunga perorsarneqarsimagama. Pisimasoq 

ungasissorujussuanngorpoq massakkut, taakkulu unnerluutigineqartut amerlanerpartai eqqunngil-

lat, pisimasullu assigiinngitsut immitsinnut qimanngitsiarnerminni pisarsimapput. 

Dansk: 

Tiltalte forklarede på grønlandsk i forhold 1 til 10, at han startede med at sige om hændelsen den-

gang, hvor de levede sammen, og at de var ringforlovede, og da de startede havde de ingen yderli-

gere problemer, og de elskede hinanden meget. Senere begyndte de at være uenige om forskellige 

ting, og han var selv dengang taxachauffør, hvor han nogle gange plejede at være ikke hjemme i 

lang tid. 

 

Det blev spurgt om, hvordan han kendte A, og han sagde, at A dengang omkring dette tidspunkt 

boede i en lejlighed, og at han selv ikke kendte ham. De genstande, som efter det oplyste ejes af A, 

og som han havde ødelagt, oplyste han, at han i vrede havde ødelagt dem, og dette skete i […], og 

denne bopæl havde han midlertidigt lejet, og dengang var møblerne allerede der. 

 

De fleste hændelser skete, mens han var fuld, og han oplyste, at han dengang plejede at være fuld. 

Han oplyste, mens han var taxachauffør, plejede han nogle gange at køre om aftenen, og en aften 

havde vidne 1 pludselig sagt: ”hvis hun forlod ham, eller hvis han forlod hende, ville hun anmelde 

ham for forskellige hændelser”, og han oplyste, at det desværre skete. 

Han oplyste, at han ikke rigtigt husker, hvordan de forlod hinanden, men kunne nogenlunde regne 

ud, at vidne 1 dengang pludselig rejste. Og omkring dette tidspunkt havde hun ikke fortalt, at hun 

var gravid. Dengang, da hun påstår voldtægt netop den dag, var politiet tilstedet, og her havde vid-

ne 1 haft mulighed for at anmelde ham, hvis det er rigtigt, at hun var blevet voldtaget, men dette 

skete ikke dengang. Da hændelserne er sket for lang tid siden, oplyste han, og han husker ikke dem 
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rigtigt. 

 

Da der blev spurgt om vidne 2, regnede han med, at pågældende formodentlig er vidne 1-s moster, 

og han oplyste, at han så hende meget sjældent. 

 

Til forhold 10 oplyste han, at han ikke havde taget kvælertag på hende, men han havde grebet om-

kring hendes brystregion på hendes tøj, og han oplyste, at han ikke ved, hvordan han skulle have 

taget kvælertag på hende. Dengang levede de sammen, og han oplyste, at han den aften var lige 

kommet hjem efter at have kørt taxa, og derfor ville han ellers hjem sammen med hende. Ved slut-

ningen af vores samliv, blev vores samliv dårligere, og vist nok ved min spirituspåvirket tilstand, 

må jeg have gjort noget ved hende, idet jeg nogle gange kunne mærke, hvilken behandling hun var 

blevet udsat for, og det er sikkert, at det måtte være mig, der havde gjort noget ved hende, hvor der 

var synlige spor. Jeg selv er blevet opdraget meget strengt, hvor jeg blev tæsket af min stedfar un-

der min opvækst. Episoden er blevet meget gammel nu, og de fleste af tiltaleforholdene er urigtige, 

og de forskellige hændelser er sket, inden de gik fra hinanden. 

 

Tiltalte forklarede på grønlandsk til forhold 12, at taamanikkut tarrarsuummik asserugaqarsi-

manini eqqaamalluanngilaa, kisiannili taakkua biilit igalaavat saneraaniittoq aserorsimallugu, 

taassumalu kingornatigut qanoq pisoqarsimanngitsoq. 

Dansk: 

Tiltalte forklarede på grønlandsk til forhold 12, at han ikke rigtigt husker, at han skulle have 

knust en spejl, men at han havde knust sideruden på denne bil, og at der efter dette ikke skete 

anden. 

 

Tiltalte forklarede på grønlandsk til forhold 13, at taamanikkut oqaatigivaa kamaammerujussuar-

nermi kingunerisaanik igalaanik aseruisimalluni. Nassuiaatigaa taamanikkut nuliani angummik 

arneriffigineqarsimasoq, taannalu angut apersoriartorsimanerarpaa. Apersoreeramiullu inuttaa atto-

rumanagu igalaat taakkua aserorsimallugit, kingornatigullu politiit marluk takkussimanerarpai, 

taakkulu nassuiaateriarlugit ingerlaqqissimanerarpai, allamillu pisoqaqqissimanngitsoq.  
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Dansk: 

Tiltalte forklarede på grønlandsk til forhold 13, at han som følge af, at han blev optændt af stærk 

vrede, havde han knust ruder. Han forklarede, at en mand havde plejet samleje med hans kone, og 

han var gået over til denne mand for at udspørge ham. Og efter at have udspurgt ham, og for at 

undgå at røre ved manden, havde han knust disse ruder, og han oplyste, at der efterfølgende kom to 

politibetjente til stede, og efter at have forklaret dem, gik han videre, og han oplyste, at der ikke 

skete noget yderligere. 

 

Tiltalte forklarede på grønlandsk til forhold 14, at taamanikkut unnuk taanna imersimavugut. Siul-

lermik paasisimanerarpaa meeqqatik juullisioqatigisinnaajunnaarsimallugit, taamaattumillu nam-

mineq nakkaatigisimasorujussuunerarlugu. Tamatuma kingornatigut paasiniaanermini, paasi-

simavaa sooq meeqqaminnut Kommunep taamatut pissusilersuuteqarsimanersoq. Misissuinermigu-

llu paasisimavaa periarfissat assigiinngitsut, periarfissat ilaat tassaasoq socialankenævnemut saaf-

figinnittoqarsinnaasoq. Kommunemi pissusilersuutigisimasai pillugit, uagummi kommunemut 

saaffiginnissutigisarsimasaraluagut annertunerusumik akineqartarsimanngillat. Soorlulusooq im-

minut inuttut malersuisutut pissuseqarsimasut nalilernerarpai. Meeqqanut akilersuutigisimasani 

utertissimanerarpai, taassuma saaffiginninnermi nalaani. Taamatut nuliaminik sakkortoorujus-

suarmik attuisimanermut, tamakku tunngaviutippai. Taamanikkullu nulianilu marluullutik unnuk-

kut Hotelimi imerlutik aallartissimapput, Moby Dicikimukarsimanerarput, tassanngaanniillu anger-

laramik eqqaamasaqannginnerarpoq, aqaguanilu iterami nuliani saniminiinngimmat sianerfi-

gisimavaa sumiikkasoralugu, paasisimavaa napparsimmavimmiittoq.     

Dansk: 

Tiltalte forklarede på grønlandsk til forhold 14, at vi dengang den aften havde drukket. Først 

fik han at vide, at de ikke kunne holde jul med deres børn, og han oplyste, at han derfor var 

sunket dybt rent psykisk. Senere, da han søgte oplysninger, havde han forstået, hvorfor kom-

munen havde gjort det over for deres børn. Mens han foretog undersøgelse, fandt han ud af, at 

der er forskellige muligheder, og en af mulighederne er, at man kan rette henvendelse til Soci-

alankenævnet. Vedrørende deres kommunes behandling, idet deres henvendelser til kommunen 

ikke havde resulteret i noget yderligere svar. Han oplyste, han havde vurderet dem til at udøve 
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personforfølgelse af ham selv. Han oplyste, at han havde fået tilbagebetalt de bidrag, han havde 

betalt til børnene, omkring tidspunktet for hans henvendelse. Begrundelserne til disse er, at han 

havde rørt ved sin kone så groft. Og dengang var han og sin kone begyndt at drikke om aftenen 

på hotellet, og han oplyste, at de var gået til Moby Dick, og han oplyste, at da de gik hjem der-

fra, huskede han ikke noget, og da han dagen efter vågnede, var hans kone ikke ved siden af 

ham, hvorfor han ringede til hende for at spørge, hvor hun var henne, og han havde forstået, at 

hun var på sygehuset. 

[…] 

  

Vidne 1 forklarede på grønlandsk til forhold 1 til 11 at siullermut nassiuaatigaa taamanikkut nner-

luutigineqartoq-p inigisaaninngaanniit aneqqusaasimanani, namminerlu taamanikkut qatannguti-

mini najugaqarsimalluni. Taamatut aneqqusaasimannginnini qanoq sivisutigisoq iluamik eqqaa-

mannginnerarpaa, kisianni tiimini arlalinni aneqqusaasimannginnini eqqaamavaa, sooq sunalu 

peqqutigalugu taamatut pisimaneraa eqqaamasaqarfiginagu.  

 

Pisimasup aappaanut nassuiaatigaa taamanikkut ulloq taanna oqarfigisimallugu qimanniarlugu, 

tassanilu sakkortuumik attorsimavaani, ilanngullugu oqaatigaa kammalaatiniluunniit takoq-

qusaasarsimanngitsut. Taamanikkullu peqqutinut ilaginerarpaa angummik allamik asannilersima- 

galuarami, taannalu angut A asannilersoorfigisimasani unnerluutigineqartoq-p aamma sioorasaart-

arsimagaa toqunniarluni, soorunalumi taassuma angutip soqutiginnineragaluani maanngaannartis-

simavaa, angullu taanna taamanikkut K-imik naggateqarnerarpaa.  

 

Pisimasut sisamaat, erseqqissumik eqqaamasaqarfiginngilaa, nassiuaateqarfiginagulu.  

    

Pisimasut tallimaannut nassuiaatigaa taamanikkut inimini sinissimalluni, matulu parnaanngitsoor-

simallugu, taamaattumik unnerluutigineqartoq ingerlaannarluni isersinnaasimasoq. Ullaakkullu 

iteqqaajugami atisat saattuaqqanik kisiisa atisarisimallugit, tassanilu nammineq atoqateqarnissani 

kajumiginnginnamiuk, piumanani nalunaarutigisimagaluarpaa, kisianni unnerluutigineqartoq-p 

qitimigut tigulluni pinngitsaalilluni sinittarfimmukaassimavaa, tassanilu trusseni peeriarlugit 
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atoqatigisimallugu, namminerlu aatsaat nukissaarukkami maleruutiinnarsimalluni. 

 

Pisimasut arfinnganut erseqqissumik aamma eqqaamasaqanngilaq, annertunerusumik allamik 

nakuuserfigineqarnerminik eqqaamasaqanngilaq.  

 

Pisimasut arfineq marluat iluamik aamma eqqaamasaqanngilaq, kisianni taassuma pinngit-

saalineqarnermi kinguninnguani ajaannguani taamanikkut R-imik naggateqarsimagunartoq, 

taanna sioorasaarsimavaa, kisianni eqqaamasimanngilaa qanoq oqaluffigineraa.  

 

Pisimasut arfineq pingajuannut nassuiaatigaa taamanikkut qimaasimalluni anaanaminullu sia-

neriartorniarsimagaluarluni, taamanikkut unnerluutigineqartoq-p qimaasuni malissimagaani, 

kisianni eqqaamannginnerarpaa angusimaneraani.  

 

Pisimasut qulingiluaanut nassuiaatigaa taamanikkut qungatsimigut tigusimagaani, tassanilu 

sioorasaarsimagaani qimassagaluarpani toqunniarlugu. Taamaattumillu taanna peqqutigalugu 

taamanikkut qimassimannginnerarpaa.  

 

Pisimasut qulingannut eqqaamavaa taamanikkut imerniartarfiup iluani annertunerusumik pisoqara-

ni, anillalerlutik qungatsimigut toqqusassisimagaani imminnullu sammillutik anillassimallutik, ta-

xanillu ilagalugu angerlaqatigisimagaani.  

 

Pisimasullu aqqarnganut nassuiaatigivaa, taamanikkut Sanamut suliartortussaalluni aniniaraluarlu-

ni akornusersiorsimagaani, kiinnamigullu qanoq pigaani iluamik eqqaamanngilaa, qanoq iliorluni 

kiinnaminut attoraani eqqaamanngilaa, kisianni imminut tarrasuutikkut qiviarami takusinnaasima-

nerarpaa isimi eqqaagut talerpiatungaatigut pullattorujussuulluni.  

 

Naggataatigut oqaatigaa assammiortaarsimallutik 2001-imi novemberimi. 

Dansk: 

Vidne 1 forklarede på grønlandsk til forhold 1 til 11, først forklarede hun om, at hun var blevet 
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beordret om ikke at forlade tiltaltes bopæl, og dengang boede hun hos en af sine søskende. Da 

hun således ikke måtte gå ud, husker hun ikke rigtigt, hvor længe det varede, men hun husker, 

at hun ikke måtte gå ud i flere timer, og hun husker ikke, hvorfor og på grund af hvad, husker 

hun ikke. 

 

Til det andet forhold forklarede hun, at hun dengang den dag havde sagt til ham, at hun ville forla-

de ham, og her havde han rørt hende kraftigt, og hun oplyste endvidere, at hun ikke engang måtte 

se sine kammerater. Dengang var en af grundene, at hun ellers var blevet forelsket i en anden 

mand, og denne mand A, som hun blev forelsket i, havde tiltalte truet på livet, og selvfølgelig hav-

de denne mand mistet sin interesse, og denne mand hed dengang K til efternavn. 

 

Til det fjerde forhold, husker hun ikke klart, og hun afgav heller ikke forklaring om det. 

 

Til det femte forhold forklarede hun, at hun dengang havde sovet i sin bopæl, og hun havde ikke 

låst døren, hvorfor tiltalte var gået direkte ind. Og da hun om morgenen lige var vågnet, havde hun 

meget tyndt tøj på, og da hun selv her ikke havde lyst til samleje, havde hun ellers meddelt ham, at 

hun ikke havde lyst, men tiltalte greb om hendes liv og førte hende ind til soveværelset, og her 

havde han taget hendes trusser af og plejet samleje med hende, og da hun først ikke længere havde 

kræfter, havde hun bare overgivet sig. 

 

Til det sjette forhold huskede hun heller ikke noget klart, og hun husker ikke yderligere om at 

være blevet udsat for vold. 

 

Til det syvende forhold husker hun heller ikke noget rigtigt, men lige efter denne voldtægt, var 

hendes moster, der dengang vist nok hed til R til efternavn, var blevet truet, men hun husker 

ikke, hvad han havde sagt til hende. 

 

Til det ottende forhold forklarede hun, at hun dengang var flygtet, og at hun var gået til et an-

det sted for at ringe til sin mor, og at tiltalte dengang løb efter hende, da hun flygtede, men hun 
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oplyste, at hun ikke husker, om han nåede hende. 

 

Til det niende forhold forklarede hun, at han dengang tog om hendes hals, og her havde han 

truet hende på livet, hvis hun forlod ham. Og derfor var hun dengang af den grund ikke forladt 

ham. 

 

Til det tiende forhold husker hun, at der inden for værtshuset ikke skete noget yderligere, og da 

de var ved at få ud, havde han taget kvælertag på hende, og de var gået ud vendt med ansigt til 

ansigt, og han kørte med hende hjem i taxa. 

 

Til det ellevte forhold forklarede hun, at hun dengang ellers skulle på arbejde i Sana, og da hun 

var ved at gå ud, havde han forhindret hende at gå ud, og hun husker ikke rigtigt, hvad han 

gjorde ved hendes ansigt, hun husker ikke, hvordan han rørte hende i ansigtet, men da hun så 

sig selv i spejlet, havde hun kraftig hævelse omkring hendes højre øje. 

 

Endelig oplyste hun, at de i november 2011 blev ringforlovede. 

 

Tiltalte bemærkede til vidnets 1 forklaring, at toqqissiallaatiginerarpaa ajornerpartai eqqaa-

masaqarfiginngimmagit, tassani uppernarsiinnarpaa sallulluni unnerluutiginnissimasoq. 

Dansk: 

Tiltalte bemærkede til vidnet 1-s forklaring, at han faldt mere til ro, da hun ikke huskede de værste, 

og her fik han det kun bekræftet, at hun havde anmeldt ham falsk. 

 

[…] 

 

Vidne 3 forklarede på grønlandsk til forhold 10, at han ikke huske forholdet.  

 

[…] 
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Vidne 2 forklarede på grønlandsk til forhold 7, at taamanikkut Kapisilinninngaanniit Nuummut 

tikissimanerarpoq, tassanilu pineqartoq angut unnerluutigineqartoq-mik taagorneqartoq ilisarisi-

manngilluinnarnerarpaa. Taamanikkut Nuummut tikinnerit ilaanni, Ilisimannittoq 1 kiinaa 

tungujortuinnaasoq takusinnaasimanerarpaa, tassanilu qularnanngitsumik immaqa pinngitsaaliniar-

lugu taamatut kiinaatigut attorsimagaa. Unnerluutigineqartoq taamanikkut isertarpoq […]-imut, 

namminerlu isernerani inimiissimanerarpoq. Pingajussaanillu isernerminik baajat karsimik nassar-

nerarpaa, namminerlu imeqquneqarsimagaluarpoq. Sinittarfimmut aasiit iserami anniartippaluler-

magu, saniliinut ikiortissarsisimavunga, tassanngaanniillu politiit aggertinneqarsimapput. Taakkua 

utaqqisimanerarpai, siullermik tamanna pitsinnagu oqalulluni ilannguttalermasimagaa oqarluni; 

”nipangerniarit ilannguteqinavakkit”, taamaattumik Kapisilinnut uiminut sianersimavoq annilaan-

ganermik, aggequllugu. Pingajussaanik unnerluutigineqartoq isermat Ilisimannittoq 1-p mappiuti-

leraluarai inertersimagaluarnerarpaa, isermallu ingerlaannarlutik sinittarfimmut ingerlasima-

nerarpai.  

Erseqqissarpaa matu silarlerminngaanniit sinittarfimmut ingerlaannarluni inimukaqqaanngik-

kaluarluni aamma isertarfeqartoq. 

Dansk: 

Vidne 1 forklarede på grønlandsk til forhold 7, hun oplyste, at hun dengang var ankommet til 

Nuuk fra Kapisillit, og den mand, det drejede sig om, og som kaldes […], kendte hun overho-

vedet ikke. Hun oplyste, at hun ved en af sine ankomster til Nuuk havde kunnet se vidne 1-s 

ansigt, der var helt blå, og her havde han vist nok for at voldtage hende rørt ved hendes ansigt. 

Tiltalte plejede dengang at komme ind til […], og hun oplyste, at da han dengang kom ind, var 

hun selv inde i stuen. Hun oplyste, at da han kom ind for tredje gang, medbragte han en kasse 

øl, og hun oplyste, at hun blev opfordret til at drikke. Da han dengang kom ind til soveværelset, 

kunne hun høre, at han påførte hende smerter, og jeg havde hentet hjælp fra naboen, og her 

blev politiet tilkaldt. Hun oplyste, at hun havde ventet på dem, men før dette skete, at han ved 

sine ord havde inddraget hende ved at sige: ”du skal holde mund, ellers ville jeg sørge for, at 

du bliver inddraget”, og derfor havde hun ringet til sin mand i Kapisillit, fordi hun var så ban-

ge, og hun bad ham om at komme. Hun oplyste, at da tiltalte for tredje gang kom ind, og da 

vidne 1 ville åbne døren for ham, havde hun ellers forsøgt at tale hende fra det, og hun oplyste, 
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at da han kom ind, gik de ind til soveværelset. 

Hun præciserer, at der er direkte adgang fra yderdøren til soveværelset, hvorfor det ikke er 

nødvendigt at gå gennem stuen. 

 

Vidne 3 forklarede på grønlandsk til forhold 10, at taamanikkut imerniartarfiup Kristinemut iluani 

unnerluutigneqartup ilisimannittoq 1 qungasiatsigut tigummigaa eqqaamanerarpaa. Taamanikkullu 

ilisimannittoq 1 naartulluni naakkaasilaareersimavoq. Namminerlu unnerluutigineqartoq nusussi-

manerarpaa, tassanilu  qungasiatsigut tigumminera immaqa minutti ataaseq inorlugu sivisus-

suseqarpoq, namminnerlu automatip eqqaani uninngasimanerarput, kisianni qanoq inissisimallutik 

eqqaamannginnerarpaa. 

Dansk: 

Vidne 3 forklarede på grønlandsk til forhold 10, hun oplyste, at hun husker, at tiltalte holdt et greb 

om vidne 1-s hals inden for værtshuset Kristinemut. Og dengang var vidne 1 gravid, og man kunne 

se, at hendes mave var blevet større. Hun oplyste, at hun selv havde trukket i tiltalte, og hans hals-

greb varede måske under 1 minut, og hun oplyste, at hun og andre stod ved siden af en automat, og 

hun oplyste, at hun husker ikke, hvordan de var placeret. 

 

Tiltalte bemærkede til vidnets 3 forklaring, at imminut assortuutilaarsinnaasut, qanillutillu immin-

nullu ungasillutillu pigamik. Kisianni erseqqissarpaa tassani paasineqarsinnaasoq, nammineq 

Ilisimannittoq 1 qungasiatsigut tigummillu silammut annissimanngikkini. 

Dansk: 

Tiltalte bemærkede til vidnet […]3-s forklaring, at de kunne modsige hinanden lidt, idet de var tæt 

på hinanden og langt fra hinanden. Men er præciserer han, at her kan man forstå, at han ikke havde 

holdt halsgreb om vidne 1 og ført hende ud. 
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