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[…]
I1 forklarede på grønlandsk til forhold 17. Napparsimavimmi portøritut sulisuuvoq. U1 soorlu
putumasoq eqqaamaniarlugu. Angerlarsimaffimmini immaqa igalaaminermut kilersimagunarluni
nakorsiartoq. Sygeplejerskeqarpoq, taassumalu nakorsiarfeerannguami utaqqisippaa, nakorsap
takkunnissaanut.
Taava
tusaasaqalerami
perpaluttumik,
tilluaarpaluttoqarluni.
Kamanniarpaluttoqartoq, iserfigivaa unitsitsiniaalluni aserortereqinammat. U1 unissarnerani
pigaluttuinnarpoq. Tassani nammineq unissaannarlugu paarisarlugulu pisarpaa. Unissaanermini
nakuuserfigineqanngilaq aamma kiinnamigut timimigullu tilluarneqanngilaq. Taava nakorsaq
takkuppoq, U1 eqqissivoq. Tappikani napparsimavimmi U1 nakuusertoq takunngilaa,
unissarneqarnermini akiuutiinnarnikuuvoq.
V1 forklarede på grønlandsk til forhold 17. Han arbejder som portør i sygehuset. Han husker det
som om T1 var beruset. Han tog til lægen, tror han, det er fordi han havde fået et sår i sit hjem. Der
var en sygeplejerske og vedkommende fik ham til at vente i et lille rum til lægen kom. Så kunne
han høre noget tumult, han kunne høre nogen gav nogen knytnæveslag. Han kunne høre nogen der
var vred og han gik ind således for at undgå ødelæggelse. Mens han prøvede at stoppe T1 blev han
ved. Han prøvede bare at få ham til at stoppe og holdt om ham. Der blev ikke udøvet vold mod
ham da han prøvede at stoppe T1 der blev heller ikke ham selv fik knytnæveslag på enten hans
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krop eller ansigt. Så kom lægen og T1 blev rolig. Han så ikke T1 udøve noget vold oppe i
sygehuset, han gjorde kun modstand da man prøvede at stoppe ham.

[…]
I2 forklarede på grønlandsk til forhold 17 og 18. Eqqaamallugu taamani aggustip 14-ani ullaap
tungaani napparsimavimmi uninngasut immikkoortortaqarfianiilluni qannguluppaluttumik,
nalusaminik susoqarnersoq tusaasaqarluni misissuisarfimmut alakkarluni I1-kut U1-ilu nipiliortut
takuai. I1-p U1 unitsinniarsarigaa nammineq susoqartoq naluaa. Unitsitsiniaagami I1
tassaartorpaluttoq tusaavaa. U1 eqqaamaniarpaa imersimasoq taavalu eqqissisarneqartoq.
Nammineq U1 qanillillugu qanoq ikiorsinnaanerlugu apersoraluarpaa, U1-illi imminut
ataqatigiinngitsunik akisarpaa. U1 qaninnerani malugisinnaavaa eqqissisimarpianngitsoq,
taamaammat I1 eqqaminiitippaa. Eqqaamaniarpaa innangavimmut innalaaqullugu, isigaa
aanaarsimagunartoq takuniarlugu. Taava U1-ip qanilliivillugu oqaluuppaani, nammineq oqaasii
paasinngilai ataqatigiinngimmata. Tassaniillunilu U1-ip tassanngaannaq saamimmink I1
kiinaatigut ataasiarluni tilluppaa. Nammineq tupaqqalluni ingerlaannaq anivoq. U1
kamakkaluttuinnarmat nammineq politiinut sianernikuuvoq. Politeeq X12-iugunarpoq takkuppoq.
Nammineq U1 eqqissimat iseqqinnikuuvoq. Pisumi nammineq suneqarnerluni eqqaamanngilaa
kisianni eqqaamaniarpaa nissumigut kimillanneqarluni, immaqa qimaanermini arlaannut
kallussimagaa, nammineq attorneqarnerminik eqqaamasaqanngilaq.
V2 forklarede på grønlandsk til forhold 17 og 18, at hun den 14. august om morgenen kan huske,
at hun hørte noget tumult, da hun var i patientgangen. Hun vidste ikke, hvad der forårsagede lyden
og gik hen for, at se hvad der skete, og så V1 og T1 i undersøgelsesrummet, der var dem der
forårsagede lyden. V1 prøvede, at stoppe T1. Hun vidste ikke, hvad der foregik. Hun kunne høre
V1, sige stop, alt imens han prøvede, at stoppe det der foregik. Hun erindrer, at T1 var beruet og at
man prøvede, at berolige ham. Hun nærmede sig T1 og spurgte ham, om hun kunne gøre noget for
ham, men T1 svarede noget, der ikke hang sammen. Da hun var nær ved T1 kunne hun mærke, at
han ikke var helt rolig, derfor lod hun V1 være ved sin side. Hun erindrer, at hun bad T1 ligge sig
på undersøgelsesbriksen, så hun kunne tilse hans fod, som nok havde blødt. T1 kom helt tæt på
hende, og talte til hende. Hun forstod ikke, hvad han sagde, da det var usammenhængende det han
sagde. Det var der, at T1 pludselig med sin venstre arm gav V1 et knytnæveslag på hans ansigt.
Hun blev chokeret og gik straks ud. T1 blev endnu mere vred og hun ringede til politiet. En
politimand tror nok det var X12 kom. Hun kom ind igen, da T1 blev rolig igen. Hun kan ikke
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huske om der skete noget med hende, men hun kan huske, at hun havde en rift på sit ben, som
måske kom af, at hun ramlede ind i noget, da hun flygtede. Hun kan ikke huske, om hun blev ramt.
[…]
V3 forklarede på grønlandsk til forhold 26, 27. maaji 2014 ulloq taanna efterskoleminngaanniit
soraareerluni angerlartilluni Pisiffiup akia-tungaani ikaartarfiup eqqaani U1 naapissimallugu. U1
tungiminukartoq unataaniarluni tilluaaniarsaralunilu. Siullermik eqqarsaqqaarpoq pissusaa
eqqumiigalugu isumaqarlunilu ikasarluni taamak pisoq. Sunaaffa ilumoorukkaa, taava
tassanngaannaq U1-ip saassutilerpaani. Sivisujaamik saassuppaani. Nammineq Ungusiviup
tungaanut angerlarnermini saassutsippoq. Nammineq tunumorsorluni ingerlavoq,
saassunneqarnermini eqqortinnaversaarluni, aamma akinaversaarpaa. Tassani piffissami
ikiortissasuavoq, takugaluarpaa inoqartoq taakkuli qisuariaateqanngillat. Saassunneqarnermini
kiinnamigut tilloriartittarnermini immaqa marluk-pingasoriarluni eqqortippoq, eqqaamavaa
kiinnamigut kimillanneqarluni. Eqquinerilu taakkua sakkortunngillat. Taakku saniatigut U1-ip
oqalorujuuppaani annerusumillu pisoqarani. Pisoq sivisuumik eqqarsaatiginikuunngilaa, aamma
qanganitseqqalaarmat. Pisullu ilaanik puigortuugaqalaarsimasinnaanini naatsorsuutigivaa. 28.
maaji 2014 apersorneqarnerminik atuffanneqarami U1-iminngaanniit isimmeriartinnermini
eqqorneqarnini ilumoorsorivaa, kisianni massakkut eqqaamanngilaa isimminneqarsimalluni. Taava
sivitsulaartoq taamatut perujooreeraani soorlu pullattagaq nilittoq, eqqissivoq U1-ilu allamut
saappoq. Taava eqqaamaniarpaa aamma politiit takkuttut INI A/S-ip eqqaanut pillutillu.
Nammineq
U1
ulluinnarni
attuumassuteqarfiginngilaa
aamma
aaqqiagiinngissuteqarfiginikuunngilaa.
V3 forklarede på grønlandsk til forhold 26, 27. At han den maj 2014 havde fået fri fra sit arbejde i
efterskolen, og på vejen hjem overfor Pisiffik, ved broen havde truffet T1. T1 gik hen mod ham
for, at give ham tæv og prøvede, at give ham knytnæveslag. Han syntes det var en mærkværdig
opførsel, og tænkte i første omgang, at han gjorde det for sjov. Men det viste sig han mente det.
Pludselig angreb T1 ham. Angrebet stod på i længere tid. Han var på vej hjem til Ungusivik og
blev angrebet. Han gik baglæns og prøvede ikke at blive ramt, mens han blev angrebet, og han
prøvede ikke at svare ham. På det tidspunkt manglede han hjælp udefra. Han så folk omkring, men
de reagerede ikke og kom ham ikke til undsætning. Han blev ramt af to tre knytnæveslag under
angrebet. Han kan huske, at han havde rifter i ansigtet. Knytnæveslagene var ikke voldsomme.
Udover det skældte T1 ud på ham, men der skete ikke yderligere.
Han har ikke tænkt på forholdet i lang tid også fordi der er gået en rum tid. Han regner med at han
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har glemt lidt af det ting der skete. Afhøringsrapporten af den 28. maj 2014 blev oplæst, og han
tror, at T1 ramte ham, da han prøvede, at give ham spark, men han i dag ikke huske om han fik et
spark. Da der var gået et stykke tid var det, som om luften gik af ballonen, blev T1 rolig og han
henledte sin opmærksomhed til noget andet. Han erindrer at politiet kom til området omkring INI
A/S. Han har ingen daglig kontakt med T1 og har heller ingen uoverensstemmelser haft med ham.
[…]
I4 forklarede på grønlandsk til forhold 27, taamani 28. maaji sulitilluni suleqatimi sianerfigigaani
U1-i akiliinani puussianik marlunnik annissilersoq. Taava nammineq ornippai, paasigamiullu
annisilerai oqarfigivaa akileqqaarlugit aatsaat annissinnaagai. U1 pinaaserluni animmat ittuminut
sianerpoq, kingornalu ittuat ammukarpoq allamillu ilalerluni U1 Suusaap aqqusernata tungaanut
qimaasoq arpallutik malippaat. Nammineq taakkununnga akulerunnikuunngilaq.
V4 forklarede på grønlandsk til forhold 27, at hun under arbejde den 28. maj blev ringet op af en
kollega, der fortalte hende, at T1 uden at have betalt, var ved, at gå ud medbringende to poser. Så
gik hun hen til dem, og da hun fandt ud af de,t sagde hun til ham, at han først kunne tage dem med
ud, når han havde betalt for dem. T1 værgrede for sig og gik ud og hun ringede til sin chef, senere
kom deres chef med en anden og løb efter T1, der flygtede hen mod Suusaap aqquserna. Hun var
ikke blandt dem der løb efter ham.
[…]
I5 forklarede på grønlandsk til forhold 33. Taamanikkut 2001 eqqaamanngilaa ukiaanersoq
ukiuunersoq, kisianni aputeqanngilaq aamma sila taartarpoq. Taamanikkut 13-inik ukioqarluni,
ikinngutigiillutik festerniarnikuullutik X9-kunni. Taamanikkut X9-kut Esbjergvejimi
najugaqarlutik, alenehjemmertoq. Taava festeleramik eqqaamaniarpaa siullermik niviarsiaqqat
tallimat-arfiniliullutik aallartissimallutik taavalu viinnisuullutik. Tassani festernerminni
kingusinnerusukkut U1 isernikuuvoq. Taamanikkut nammineq naluaa U1, aamma nammineq
taamanikkut aappaqanngilaq sammisaqaranilu. Taava nammineq viinnisorpallaarsimalluni silani
aalasorujussuanngormat meriartaqattaalerpoq taava X13-p X9-p sinittarfianut ineeqqamut
isertippaani spandimik nassartilluni. Ineeqqami kisimiippoq taartuinnaavorlu. Taava U1 iserpoq,
oqaaseqanngilaq. Nammineq ajortorujussuuvoq. Nammineq siniffimmi nallarluni innagagami, U1ip qallerpaani tiinganiartutullu pissusilersorluni. Taava U1-ip usuup puua pinnguarissanerlugu
aperimmani nammineq naameerpaa itigartillugu. U1-ip qarlini, gamasheni trussenilu peeriarlugit
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qallerlugu
atoqatigilerpaa.
Nammineq
piumanani
masseriaraluarami
aamma
naameereernikuugamiuk. U1-ip tallimigut illuttut tigullugu atoqatigilerpaani. Taamanikkut
nammineq allanik atoqateqarnikuunngilaq.Taava U1 naammasigunarami, massakkut
takorloorsinnaavaa naammasigunarami peerpoq ingerlallunilu. Kingorna nammineq
sinilersimavoq. Iterami utsuuni annerivai qasiligalugillu. Taamanikkut U1-ip iserfigimmani suut
tamaasa eqqaamavai. U1-ip atoqatigimmani nammineq merianngullunilu silani aalammat
annerusumik akiuussinnaanngilaq. U1 isersimanerani X9 ineeqqamut isillatsiaraluarpoq,
utoqqatseriarlunilu aneqqilluni. Taamanikkut aamma X9 putumavoq. Ullaassakkut
piffimminngaanniit anigami naluaa sussanerluni. Kanngusuppoq, angerlaramilu uffarluni.
Uffarami aammik utsummininngaanniit anisoqarnikuuvoq.
Sapaatip akunnera qaangiuttoq angunni oqaluttuukkamiuk angummi politeeqarfiliaqquaani,
politeeqarfiliaqqummanilu kisimiilluni politeeqarfiliarnikuuvoq. Nakorsiaqqummanilu
nakorsianngilaq. Taamanikkut 13-iinnarnik ukioqarami utsuni nakorsiutigissallugit kanngugivai.
2001-imi pisoq imminut sunniuteqarnikuuvoq. Aamma massakkut misigissutsimigut
qaffakaatitaqarfigivaa pisoq qaqittussanngoramiuk.
Pisup kingorna immaqa Qaqiffimmiinnermi nalaani U1 Nuummiittoq naapinnikuuaa. Taamanikkut
Qaqiffimmi isumakkeerinninneq aamma sammigamikku, taamanikkut U1 naapikkamik
isumakkeerfigerusunnikuugaluarpaa, kisiannili eqqartik inoqariarmat oqarfiginngilaa, taamaattorli
U1-ip mobiliata normua pinikuuaa. Eqqarsaatigisarlugulu naapikkusukkaluarlugu, kisianni
iluatsinnikuunngilaa. Taamanikkut 23-nik ukioqarluni katsorsartinnikuuvoq. Massakkut
inersimasunngornikuuvoq, pisorlu misigissutsimigut ajorisarpaa. Oqarsinnaannginnami nammineq
piumassutsini malillugu atoqateqaqqaarnikuulluni. Taannalu imminut sunniuteqarnikuuvoq.
Nammineq inoqatiminut ajortumik pinnikusunneq ajorpoq. Katsorsartereerluni AA-mi
oqaloqatiginnittarnermi nalaani taamanikkut isumakkeerinninnissaq piginikuuaa. Massakkut
taanna misigissuseq soorlu piginngikkaa decemberimi eqqartuussiviliartussaalluni
paasitinneqarami niviarsiaqqamut 13-inik ukiulimmut misigisat puttallartikkamigit, taavalu kamak
misigissutsiminik aamma puttallannerarlugu.
Taamanikkut festereernermi kingorna X9-p sinittarfiata matua tillullugu aserugaasimavoq, X9-lu
ernumasimalluni anaanakkuni nalullugu qanoq oqaaseqassanersut. Taamanikkut festeqataat X13
taamanikkut aamma inuusuttuaraavoq, pisorlu eqqaamajunnaarsimavaa. Kisianni
eqqaamanialaarlugu. Kisianni eqqaamavaat taamanikkut nassuiaateqarsimasoq X13-p nammineq
siniffimmiilluni takusimagaani tungermik pooqqasoq taavalu aamma takusimallugu U1
kamalernikuusimagami taavalu inimi seeqqummeqqalluni tungiminut tikkuartorluni oqartoq
aappoq. Taanna eqqaamavaa taamatut X13 oqarsimasoq. Taamani 2001–imi sapaatit akunnera
qaangiutereertoq unnerluussiartorami uppernarsaatissanik soqanngilaq ingerlaannaq
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nakorsiarnikuunnginnami.
2009-imi Qaqiffimmiinnermi nalaani isumakkeerfiginnissinnaanermut tunngatillugu
saamisaqarnerminni, nammineq ernini angumminit artornerlunneqarsimanerata nalaani
politeeqarfimmut 2001-imi pisimasoq unnerluutigeqqinnikuugaluarpaa.
V5 forklarede på grønlandsk til forhold 33. at hun ikke kan huske, om det dengang var efterår eller
vinter i 2001, men der var ingen sne og der var mørkt. Hun var 13 år og hun festede med sine
venner hos X9. X8 boede i Esbjergvej dengang og var alene hjemme. Hun kan huske, det i første
omgang var fem seks piger og begyndte med at drikke noget vin. På et senere tidspunkt kom
T1ind. Dengang kendte hun ikke T1. Hun havde ingen kæreste, og havde ingen flirt med nogen
dengang. Hun havde drukket for meget vin og hun blev meget fuld og begyndte, at kastede mange
gange op. X13 fik hende ind til X9s værelse medbringende en spand. Hun var alene i rummet, og
der var mørkt. Så kom T1 ind, men sagde ikke noget. Hun var meget dårlig. Hun lå på sengen. T1
lagde sig ovenpå hende og opførte sig, som om han ville have sex. Da T1 spurgte hende om de
skulle lege med et kondom, svarede hun nej til det. T1 tog sine bukser, gamasher og trusser af og
kom ovenpå hende og begyndte at dyrke samleje med hende. Hun ville ikke og værgrede for sig og
prøvede at stå op, også fordi hun allerede havde sagt nej til ham. T1 holdt om begge hendes arme
og fortsatte at have samleje med hende. Hun havde på det tidspunkt ikke haft samleje med nogen.
Da T1, tror hun, blev færdig, hun kan i dag forestille sig det, at da han var færdig gik han væk og
gik videre. Hun var faldet i søvn senere. Da hun vågende havde hun ondt i vagina og det sviede.
Hun kan huske alting da T1 gik ind til hende. Da T1 havde samleje med hende, kunne hun ikke
gøre det store modstand, da hun havde kvalme og var svimmel. Da T1 var kommet ind, kom X9
ellers ind, men undskyldte sig og gik ud igen. X9 var også beruset dengang. Da hun forlod stedet
midt om natten, vidste hun ikke, hvad hun skulle. Hun skammede sig og tog bad, da hun kom
hjem. Der kom blod ud, da hun tog bad.
Da hun en uge senere fortalte sin far, sagde hendes far, at hun skulle hen til politiet med det og hun
gik alene til politiet. Politiet havde sagt, at hun skulle til lægen, men det gjorde hun ikke. Hun var
kun 13 år og hun skammede sig over, at skulle til lægen med sin vagina. Det der er sket i 2001 har
haft en indvirkning på hende. Følelserne kommer op igen nu da forholdet skal frem igen.
Hun har truffet T1, da hun var i Qaqiffik i Nuuk. De behandlede følelser, som tilgivelse i Qaqiffik
og da hun traf T1, ville hun ellers tilgive ham, men der var mennesker omkring, så det sagde hun
ikke, trods det har hun fået T1 mobil nummer. Hun tænker, at hun gerne vil møde ham, men det er
endnu ikke lykkedes. Hun var 23 år, da hun var til behandling. Hun er nu voksen, men hun har
negative følelser omkring forholdet. Hun kan ikke sige, at hun har haft frivillig samleje, den første
gang. Det har haft konsekvneser for hende. Hun vil ikke andre mennesker ondt. Efter endt
24

behandling og efter samtaler i AA har hun haft tilgivelse i den periode. Det er som om hun ikke
længere har den følelse idag. Da hun i december måned blev informeret om, at hun skulle i retten,
kom oplevelserne fra dengang hun var en 13 årig pige til overfladen, og vreden vendte tilbage.
Efter festen dengang var en dør til X9s værelser blevet ødelagt med et knytnæveslag. X9 havde
været bange og ikke vidst, hvad hun ville sige til sine forældre. X13 som også holdt fest med dem
dengang, var også purung og vil nok kunne huske, hvad der skete dengang. Vil prøve at hive det
fra minderne. Men de kan huske at vedkommende har forklaret at X13 havde set hende i sengen
med et lagen over sig og havde set T1 blive vred og havde i rummet peget på hende og knælende
sagt at hun blødte. Det kan hun godt huske. At det havde X13 udtalt. Der var ingen beviser
dengang da hun anmeldte forholdet i 2001 da der var gået en uge og hun var ikke straks gået til
lægen.
Da hun var til behandling i Qaqiffik i 2009 og de behandlede emnet tilgivelse i en periode hvor
hendes egen søn var blevet krænket har hun ellers igen anmeldt forholdet fra 2001.
[…]
Ilisimannittup nassuiaataanut I5p U1-ip ippigivai oqaasii tamaasa. Taamanikkut eqqaamaniarpaa
I5-kut X14-ilu sammisut. Nammineq eqqaamaniarpaa merissattoqarnerata nalaani I5 meriartoq
isiginnaarnikuullugu. Aamma taamanikkut eqqaamavaa ilumut I5-kkut X14-ilu
peerariilereernikuusut. Nammineq eqqaamavaa taamanikkut piffissaq taanna X9-lu peerariillutik.
Atoqatigiittarnatik aapaannartarlutik. Nammineq taamanikkut atoqatigiinneq naluaa. Nammineq I5
taamak pinikuunngilaa nassuiaaneranilu nuanniilliorpoq taamatut pisoqarnikuunngimmat.
Nammineq taamanikkut aamma massakkut I5 naluaa. Silaqarfimminilu taamaattoqarnikuunngilaq.
Matumik nammineq aseruinikuunngilaq. Pisup kingorna assortuuttoqartoq tusaanikuuaa.
Anaanami aalluni iseraluartoq X9-p anisimmagu arralluni aninikuuvoq. Taavalu uteqqinnikuulluni.
Eqqaamavaa aamma nukappiaaloqartoq, eqqaamavaa aamma taakku nukappiaaluit marluk
piffimminngaanniit aneqatiginikuullugit.
Taamani iterpoq immaqa X9 tutillugu, taava X9 ingerlapallappoq. Tusaasinnaavaalu
assortuuppaluttoqartoq.
Taava
taamaalluni
pisulluni
aneerujoorluni
allakkanik
takkuttoqarnikuuvoq nalorsaatigisaminik atornerluisimanermut tunngasunik. Taamani nammineq
atornerluineq suusoq naluaa. Taamani piffimmut uteqqikkami X10-lu sofami issiallutik imminnut
sammilernikuupput. Oqaluullutik allat kamaattut.
Suliamut tunngatillugu maani eqqartuussaassutiginikuuaa aamma sassartitaasimagami
nakorsiartitaanikuunngilaq. Eqqaaamaniarpaa aamma Telepost televideo atorneqarsimasoq.
Eqqamaniarpaa taamani eqqartuussaagami politii utoqqasaaq taanna massakkut Kangerlussuarmi
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naapippaa, taassuma isequnikuuaani atornerluinermullu tunngasunik oqaloqatigiumallugu.
Taamanikkut suna pineqarnersoq naluaa. 19-inik ukioqarluni aatsaat atoqateqartalernikuuvoq,
taamani atoqateqartarneq aatsaat paasigamiuk.
T1 bemærker til vidnets V5s forklaring, at alle de udtalelser finder han dem utilpassende. Så vidt
han erindrer, havde V5 og X14 en flirt i gang. Så vidt han erindrer, så har han set på V5 kaste op,
mens de andre også på et tidspunkt kastede op. Han husker også korrekt. V5og X14 dannede par.
Han kan huske, at han på det tidspunkt dannede par med X9. De plejede ikke at have samleje; de
kyssede kun. Han vidste intet om samleje dengang. Han har ikke gjort det ved V5 og han har
ubehag, ved hendes forklaring, for det er ikke sket. Han kendte ikke V5 dengang heller ikke i dag.
Det er heller ikke sket, mens han var ved sin bevidsthed.
Han har ikke smadret nogen dør. Efter episoden hørte han nogen skændes. Hans mor hentede ham,
men X9 smed hende ud. Han blev sur og var gået. Og vendt tilbage. Han erindrer, at der var nogle
unge drenge. Han kan huske, at han forlod stedet sammen med de to drenge.
Han vågnede nok op på samme seng som X9, så forlod X9 hurtigt stedet. Han kunne høre et
skænderi igang. Så på et tidspunkt, mens han gik en tur kom der et brev, som han undrede sig over
der, omhandlede misbrug. På det tidspunkt vidste han intet om voldtægt. Da han vendte tilbage til
stedet, hvor han sad sammen med X10 på en sofa begyndte de at ses. De talte sammen, hvor de
andre skændtes.
Til sagen har han fået en dom, ligeledes har han, da han blev fremstillet ikke været til lægen. Så
vidt han husker, havde man også brugt Teleposts televideo. Så vidt han erindrer, mødte han den
ældre politimand, ham traf han i Kangerlussuaq, han har bedt ham komme ind og ville tale med
ham om voldtægt. Han vidste ikke noget om det på det tidspunkt. Han var 19 år, da han begyndte
at have samleje med nogen, først på det tidspunkt fandt han ud af, hvad samleje handlede om.

[…]
U1 havde lejlighed til at udtale sig og bemærkede. Sallugaluaruni iluaqutaassanngitsumik
anaanaminit oqaluttuunneqartarnikuuvoq, tassa politiinut eqqartuussisunullu nassuiaassaguni.
Napparsimavimmut unittarnikuunikasini unimmata nuannaarutigivaa. Unioqqutitsisarnerit
pisarnikuupput kalitaalluni nammineq taamak pinianngikkaluarluni.
Hans mor har lært ham, at det ikke ville være godt for ham, hvis han løj om ting, altså når han
forklarer sig overfor politiet og dommerne. Han er glad for, at han ikke længere bliver indlagt på
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sygehuset. Overtrædelserne er sket, fordi andre trak ham ud i det, selvom han selv ikke ville det.
[…]

Sagen sluttet.
Retten hævet kl. 17.30
Louise Skifte
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