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[…]
T forklarede, at hun skulle slukke en smøg den pågældende dag. V1 tog fat i hendes hår. Hun
bad V1 om at slippe. De var lige kommet til Nordlyset og skulle ud at ryge. V1 sad derude. Da
hun skulle slukke sin smøg, tog V1 fat i hende. Der var ingen grund til, at V1 hev i hende. Hun,
udsmideren og V3 sagde til V1, at V1 skulle stoppe. V3 og V2 prøvede at få V1 til at stoppe ved
at sige stop flere gange. Tiltalte ville fri og bed V1 på højre øjebryn og rev i håret. Hun ville fri,
for det gjorde ondt. V1 trak med begge hænder. Hun ved ikke, hvilke skader der var. Hun så det
ikke. Det gik hurtig. Da hun selv bed, stoppede V1.
Bagefter skete ingen ting. Festen fortsatte.
Foreholdt sin forklaring til politiet, bilag 2, side 2, afsnit 5, hvorefter hun til politiet skulle
have forklaret ”På et tidspunkt gik sigtede alene udenfor for at ryge en cigaret. Kort efter kom
V1 (forurettede) og bartenderen V2, ligeledes udenfor. De stod alle tæt på hinanden og
forurettede sad på en bæk. Sigtede ville advare forurettede og fortalte hende, at hun skulle
passe på sigtedes ekskæreste, X da hun kan finde på at ”stikke” folk og angive dem til politiet.
Sigtede vidste, at X var indenfor hashmiljøet, og at hende og forurettede for nylig var begyndt
at arbejde sammen omkring dette. Da sigtede havde fortalt det til forurettede, blev forurettede
vred og trak sigtede i håret uden at ville slippe igen” forklarede hun, at hun har forklaret sådan
til politiet. Det stemmer godt overens med, hvordan hun i dag husker, at det var.
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Forklaringen blev oplæst på dansk og vedstået.
V1 var indkaldt til at afgive vidneforklaring. Forsvareren spurgte anklageren om der var en sag
mod V1, da tiltalte havde anmeldt V1 for vold i forbindelse med episoden, der var rejst tiltale
for. Anklageren oplyste, at politiet ikke havde nogen sag mod V1. På forsvarerens spørgsmål
oplyste han, at der heller ikke var truffet nogen afgørelse om ikke at rejse en sag. Forsvarer
anmodede på den baggrund om, at V1 ikke blev sandhedsformanet.
[…]
V1 oplyste, at hun holdt fast i sin anmeldelse mod tiltalte og gerne ville afgive forklaring.
[…]
V1 forklarede, at såvidt hun husker, var de på værthuset og gik ud for at ryge. Lige pludselig
blev hun hevet i håret. T tog så godt fat i hende, at hun selv måtte hive fat i T´s hår.
Begrundelsen var, at T´s kærestes navn blev nævnt flere gange.
T trak i hendes hår. Vidnet trak tilbage og sagde, at T skulle slippe. Vidnet blev bidt af T. Hun
husker begrænset, hvad der skete derefter. Hun var på sygeplejestationen og blev syet.
Hun havde ikke nogen uoverensstemmelse med T, førend det skete. Efter anmeldelsen har hun
bare ventet på denne sag.
Hun mener, at hvis der havde været andre, der havde prøvet at stoppe dem, ville hun have lagt
mærke til det.
Hun havde drukket den dag. Hun husker ikke hvor meget. Hun havde drukket en del øl
hjemmefra. Derefter tog hun på værtshus og drak videre. Hun husker ikke helt hvor meget. Det
var nok en ca. 4 øl. Hun var ved sine fulde fem.
Hun husker ikke om, at der var nogen, der prøvede at stoppe dem.
Hun drak, før hun tog i byen. Det kan have været mere end 4 øl.
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Foreholdt sin forklaring til politirapporten, bilag 3, afsnit 4, hvorefter hun til politiet skulle have
forklaret ”Forurettede forklarede, at hun var på værtshuset Nordlyset, det var ca. kl. 23 da hun
ankom til stedet, hun havde fået ca. 8 bajer og noget sprut da hun kom til stedet”, forklarede hun,
at det godt kunne passe, at hun har forklaret sådan til politiet. Det passer nok, at det var sådan.
Hun mener, at hun drak øl. Hun tror, at hun har fået en enkelt af noget sprut i baren, men hun
kan ikke huske, hvad det var for noget sprut.
Episoden fandt sted udenfor baren. Der var ikke nogen uoverenstemmelse mellem dem før.
Hun husker, at de var på værtshuset og derefter udenfor. Da hun blev bidt, husker hun ikke mere.
Hun husker dog, at hun blev syet. Politiet var til stede og kørte hende hjem.
Foreholdt sin forklaring til politiet, bilag 3, side 2, afsnit 3, hvorefter hun til politiet skulle have
forklaret ”Forurettede fik ”blackout” og huskede ikke mere pga. hendes opstemthed”, forklarede
hun, at hun ikke ved, om det kan kaldes opstemthed, men det med blackout kan godt passe. Hun
var beruset den pågældende dag. Hvis hun var taget hjem, var hun stadig ved sine fulde fem
uden at have fået blackout. Hun var nok ca. midtimellem beruset.
Foreholdt sin forklaring til politiet, bilag 3, afsnit 2 fra neden, hvorefter hun til politiet skulle
have forklaret ”Hun huskede at hun var i meddel til svær beruset”, forklarede hun, at hun ikke
husker, om hun har forklaret sådan til politiet.
Før episoden havde hun været i godt humør. Hun tager ikke på værtshus uden at være i godt
humør. Hun mener, at de var glade hele tiden.
Hun fik blackout. På spørgsmålet om, om hun fik et blackout på grund af druk eller på grund
af bid, svarede hun, at det ved hun ikke.
Forklaringen blev oplæst på dansk, oversat til grønlandsk og vedstået. V1 kom med den
tilføjelse, at hun gerne vil komme med en rettelse til det med, at hun ikke ved, om hvorfor hun
fik blackout. Hun kan ikke svare på, om det var det ene eller det andet, der var grunden, for
hun ved det ikke. Hun kan dog godt huske, at hun fik et bid, selvom hun fik et blackout.
Grønlandsk:
V1 nassuiaavoq eqqaamasani malillugit imerniartarfimmiit anillalluni pujortariarsimalluni.
Tassanngaannaq nujaartorneqalerpoq. U-p nujaasigut ima tigutigaa nammineq aamma U
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nujaasigut tigusariaqarlugu.
Tamatumunnga tunngaviuvoq U-p aappakuata atia arlaleriarluni taaneqarmat.
U-p nujaartorpaani. Ilisimannittoq tunuarterpoq oqarlunilu U-p iperassagaani. Ilisimannittoq
U-mit kiineqarpoq. Eqqaamasai killeqarput kingorna qanoq pisoqarneranik.
Napparsimmavimmiippoq mersortillunilu.
U arlaannik aaqqiagiinngissuteqarfiginngilaa pisimasup tungaanut. Nalunaarutiginnereernermi
kingorna taamaallaat suliassaq manna utaqqisimavaa.
Isumaqarlunilu allat unitsitsiniarsimagaluarpata nammineq tamanna malugisimassagaluarlugu.
Ulloq taanna imersimavoq. Eqqaamanngilaa qanoq imertigisimanerluni. Angerlarsimaffimmini
immiaarartungaatsiarsimavoq. Kingorna imerniartarfiliarluni tassanili imernini nangillugu.
Eqqaamarpianngilaa qanoq imertiginerluni. Immaqa immiaaqqat sisamat imersimassavai.
Sunalu tamaat eqqaamavaa.
Eqqaamasaqanngilaq arlaanniit unitsinniarsarineqarlutik.
Illoqarfiliartinnani imernikuuvoq. Immaqa sisamaniit amerlanerusunik.
Politiit nalunaarusiaannik issuaaffigineqarluni, ilanngussaq 3, politiinut nassuiaasimanerminik
” pinerlineqartoq nassuiaavoq, imerniartarfimmi Nordlysemiissimalluni, nalunaaqutarlu 23
missaani takkussimalluni, tamatuma nalaani immiaaqqat 8-t imigassamillu
imigaqareersimalluni takkuppoq”, tassunga nassuiaavoq ilumoorsinnaasoq taamatut politiinut
nassuiaasimasinissani. Isumaqarlunilu immiaarartorsimalluni. Barimilu imigassamik
kimittuumik ataasitorsimalluni, eqqaamanaguli imigassaq sunaanersoq.
Pisimasoq pivoq barip silataani. Tamanna sioqqullugu aaqqiagiinngissuteqarsimanngillat.
Eqqaamavaa imerniartarfiup iluaniillutik kingornalu silataani. Kiineqareerami
eqqaamasaaruppoq. Eqqaamavaali mersorneqarluni. Politiit najuupput angerlaallugulu.
Politiinut nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni, ilanngussaq 3, qupperneq 2,
immikkoortoq 3, politiinut oqarsimagami ”pinerlineqartoq silaarussimavoq
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eqqaamasaarussimallunilu qiimmassimaarsimanini pissutigalugu”, nassuiaavoq
qiimmassimaarsimanermik taaneqarsinnaanersoq, kisiannili silaarussimanera
ilumoorsinnaavoq. Ulloq taanna aalakoorpoq. Angerlarsimagaluaruni silaarugani suli
silaqarsimassagaluarpoq. Akunnattumik alakkoortutut imminut nalilerpoq.
Politiinut nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni, ilanngussaq 3, ataaniit immikkoortoq
2, politiinut nassuiaasimanerminik ”eqqaamavaa akunnattumiit annertuup tungaanut
aalakoorluni”, nassuiaavoq eqqamanagu taamatut politiinut nassuiaasimalluni.
Pisimasoq sioqqullugu nuannaarsimavoq. Imerniartarfiliarneq ajorpoq nuannaartinnani.
Isumaqarlunilu nuannaaginnavilluni.
Silaarussimavoq. Aperineqarlunili silaarussimanerluni imernini pissutigalugu imaluunniit
kiineqarnini pissutigalugu, akivoq tamanna nalullugu.
Nassuiaatigineqartoq qallunaatut atuarneqarpoq kalaallisuunngortinneqarlunilu. I1
ilassuteqarpoq iluarsiissuteqarusulluni, nalullugu sooq silaarussimanerluni. Akisinnaanngilaa
suna tamaanga peqqutaanersoq nammineq nalugamiuk. Eqqaamavaali kiineqarami naak
silaarussimagaluarluni.
I1 atisaminut aserorterneqarsimasimasunut taarsiiffigeqqulluni qinnuteqarpoq 4.000 kr.-inik,
aammalu mitagaanerminut ajunngitsorsiassamik eqqartuussisut namminneerlutik
angissusiligaannik. Atisanut aserorneqarsimasunut uppernarsaatinik
saqqummiussisoqanngilaq.
[…]
T forklarede omkring V1´ humør, at V1 ikke var i godt humør. V1 havde også været i diskussion
med en bargæst. Det hørte hun fra nogen andre i baren. V1 havde svinet en anden dame til. Det
var ikke noogetT selv hørte, men noget hun hørte fra andre i bargæster.
[…]
V2 forklarede, at han arbjedede som bartender den pågældende dag. Han var på arbejde. Han
gik udenfor. Han passede sit arbejde. Han ved ikke, hvad uoverenstemmelsen var. Han prøvede
at berolige dem, der skændtes. Det var T og en anden kvinde. Han ved ikke, hvad de diskuterede,
han prøvede bare at berolige dem. Derefter fik T en lussing på kinden. Derefter begyndte han at
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prøve at stoppe dem, da de trak hinanden i håret. De havde taget fat i hinandens hår, efter at
lussingen blev givet. Han var alene om at stoppe dem. Mens han prøvede at stoppe dem, stod
han midt imellem dem. Kvinden fik et bid. Det var T, der bed. Det var på øjenbrynet. Derefter
sagde hans kollega, at de havde ringet efter politiet. Hende, der fik bidet, blødte voldsomt meget.
Tingene stoppede efter bidet. Efter de stoppede, gav han kvinden et plaster, da hun blødte meget.
Resten tog politiet sig af og han arbejdede videre. Han så ikke noget til T senere på aftenen.
Foreholdt sin forklaring til politiet, bilag 4, side 2, 1. afsnit, hvorefter han til politiet skulle have
forklaret ”vidnet så, T, der knipsede på X2’s hoved, og ramte hende på panden, som gjorte X2
tog fat på T’s hår og T tog fat på X2’s hår, de begyndte med at trække på hinandens hår”
forklarede han, at episoden skete meget hurtigt. Men der er sket det, han har fortalt i dag. Han
har forklaret sandt hos politiet. Han så, at T fik et klask i hovedet. Det er rigtigt, at T knipsede
lidt i ansigtet på kvinden. Derefter gav kvinden en lussing til T. Derefter trak de hinanden i håret.
Det trak hinanden i håret samtidig.
Foreholdt sin forklaring til politiet, bilag 4, side to, næstesidste afsnit, hvorefter han til politiet
skulle have forklaret ”Efter politiet kørte væk kom vidnet tilbage til værtshuset, da han kom ind
igen kom T hen til vidne og viste en stykke hud og sagde at dette er X2’s hud, T virkede som
om hun spillede smart ved at vise dette hud, T gik rundet inde i værtshuset og viste dette hud til
flere gæster” forklarede han, at han har forklaret sådan til politiet. Det er også sådan, at han
husker det i dag.
Han var udenfor. Da han kom ud, var der en ophidset stemning. Alle var ophidset. Dem, der
skændtes, var T og en kvinde. I starten var de langt fra hinanden, så kom de tættere på hinanden.
T skubbede med fingeren mod hovedet på kvinden. Han husker ikke helt hvor. I dag husker han
ikke helt, hvordan det skete, men efter foreholdet fra politirapporten, kan han nogenlunde huske
det. Han kan huske, at der blev skubbet omkring på panden. Han var nok 1 ½ meter fra stedet.
Lussingen mod T rammer på ansigtet. Kvinden tog hånden bagud og slog mod T. Han så T blive
ramt. Det var voldsomt. Det var derfor, han prøvede at stoppe dem. Ts hår fløj rundt, da hun
blev ramt af lussingen. Efter lussingen blev kvinden taget i håeret, og hun fik også fat i håret på
T. Det var ca. samtidig. Det skete meget hurtigt.
Han prøvede at få dem adskilt. Det lykkedes nogenlunde. Så nåede T at bide. De havde ikke fat
i hinandens hår på det tidspunkt.
Foreholdt sin forklaring til politiet, bilag 4, side 2, 2. afsnit-4, afsnit 1 linie, hvorefter han til
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politiet skulle have forklaret ”Vidnet gik med det samme mellem T og X2 og forsøgte med at
skille dem af, dog uden held. T bed på X2’s højre øjenbryn mens han forsøgte med at stoppe
dem, X2 begyndte med at bløde kraftigt fra sin bidesår. De gav slip på hinanden, vidnet oplyste
at X2 virkede chokeret overfor at hun begyndte med at bløde kraftigt” forklarede han, at han har
forklaret sådan til politiet. Og det er sådan, at han husker det i dag.
Grønlandsk:
[…]
I2 nassuiaavoq ulloq taanna bartenderitut sulilluni. Sulivoq. Anillappoq. Suliassanilu
isumagalugit. Naluaa suna aaqqiaginngissutaanersoq. Oqqattullu eqqissisarniaraluarpai.
Tassaapput U arnarlu alla. Naluaa suna eqqartorneraat eqqissisarniaraluaramigit. Taava
kingorna U ersamigut isanneqarpoq. Tassanilu nammineq unitsitsiniaavoq imminnut
nujaartuutilermata. Nutsamikkut imminnut tigummipput isatsisoqareernerata kingorna.
Kisimiilluni unitsippai. Unitsitsiniaanermini akornanni qeqarpoq. X2 kiineqarpoq. U-p kiivaa
qalluatigut. Kingornalu suleqataata oqarfigivaa politiinut sianersimallutik. Taanna kiineqartoq
assut sakkortuumik aannaartitsivoq. Pisullu kiisisoqareernerata kingorna unipput. Unimmata X2
mattuserpaa aannaartitsivallaaqimmat. Sinnerilu politiit isumagivaat namminerlu sulinini
nangillugu. Unnuup sinnera U takoqqinngilaa.
Poliitiinut nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni, ilanngussaq 4, qupperneq 2,
immikkoortoq siulleq, politiinut nassuiaasimagami ” ilisimannittup takuaa U X2-p niaquanut
inussani seqqortikkai qaavatigullu eqqorlugu, taamaalimmat X2 U nujaasigut tiguaa aamma Up X2 nujaasigut tiguaa imminullu nujaartuutilerput”, tassunga nassuiaavoq, pisoq
sukkasoorujussuarmik pivoq. Kisianni tassa ullumikkut oqaluttuarnermisut pisoqarpoq.
Politiinilu eqqortumik nassuiaanikuuvoq. Takuaa U niaqqumigut patinneqarmat. Ilumoorporlu
Up X2 kiinaatigut assamminik seqqortitsivigimmagu. Tamatuma kingorna X2 U isappaa.
Kingornalu nujaartuutilerlutik. Ataatsikkut imminnut nujaartuupput.
Politiinut nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni, ilanngussaq 4, qupperneq 2,
immikkoortoq kingulliup tullia, politiinut imatut nassuiaasimagami ” politiit ingerlareermata
ilisimannittoq imerniartarfimmut uterpoq, iseqqikkamilu U ilisimannittumukarpoq takutillugu
amimineq, X2-p amia, U ajornianngippasittutut isikkoqarlutik amimineq taanna
imerniartarfimmi isersimasunut arlalinnut takutippaa”, tassunga nassuiaavoq taamatut politiinut
nassuiaasimalluni. Taamatullu aamma ullumikkut eqqaamavaa.
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Silataaniippoq. Anillakkamilu puffassimaartoqarluni. Kikkut tamarmik puffassimaarput.
Taakkualu oqqattut tassaapput U arnarlu. Aallaqqaammut imminnut ungasikkaluarput
qanillillutilli. U-p X2 inussaminik niaquatigut ajappaa. Eqqaamanngilaa sorpiakkut. Ullumikkut
eqqaamanngilaa qanoq tamanna pinersoq, kisiannili politiiit nalunnaarusiaannik
issuaaffigineqarluni eqqaakannerpaa. Eqqaamavaa qaavata nalaatigut ajatsisoqartoq. Nammineq
1 ½ meterip missaani ungasitsigivai. U isatsippoq kiinnamigullu eqqorneqarluni. X2-p assani
tunummoorpaa Ulu patillugu. Takuaa U eqqorneqartoq. Eqqortinnera sakkortuvoq.
Taamaammat nammineq unitsitsiniaavoq. U-p nujai terfapput isatsilluni eqqorneqarami.
Isatsisoqareermat X2 nutsamigut tiguneqarpoq, aamma U nutsamigut tiguneqarpoq. Tamanna
ataatsikkukanneq pivoq. Sukkasoorujussuarmillu pilluni.
Avissaartinniasarivai, iluatsikannerlugulu. U-li angumersivoq kiisillunilu. Tamatuma nalaani
imminnut nutsamikkut tigumminngillat.
Politiinut nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarpoq, ilanngussaq 4, qupperneq 2,
immikkoortut aappaani 4, immikkortoq 1 titarneq siulleq, politiinut imatut nassuiaasimagami
”ilisimannittoq U-p X2-llu akornannut pivoq avissaartinniaraluarlugillu iluatsinngitsumik. U-p
X2 qalluatigut talerperlikkut kiivaa nammineq unitsititsiniaanermi nalaani, X2-lu kiitinnerminit
assorujussuaq aannaalerluni. Imminnut iperarput, ilisimannittup oqaatigivaa X2 taamak
annertutigisumik aanaalerami assut tupaqqarpasissimasoq” nassuiaavorlu taamatut politiinut
nassuiaasimalluni. Ullumikkullu aamma taamatut eqqaamavaa.
[…]
V3 forklarede, at de sad på Nordlyset og var glade. De skulle ud og danse. De sad stille og roligt
og dansede ind mellem. Hun var på et tidspunkt oppe for at købe noget i baren. En anden kviden
fra Manisoq sagde nogle ukvemsord mod andre. Det var ikke behageligt. For de var glade og
skulle nu høre på hende. Hun gik på toilettet. Da hun kom tilbage fra toilettet, skulle hun op i
baren. Hun så, at døren til rygerummet var åben. Hun så V1 have fat i Ts hår. Hun løb over til
dem for at få dem adskilt, for V havde fat i Ts hår og vidnet er Ts veninde. Hun prøvede at få
dem til at slippe. Det gjorde hun sammen med V2, bartenderen. De kalder hende kvinden X2.
Hun fik selv fat i X2 hår, og da det skete, tabte X2 sit tag på T. Derefter gik vidnet ind igen. Hun
gik ind og satte sig ned, umiddelbart derefter kom T ind. Hun husker ikke, om T sagde noget.
Hun tror ikke, at hun så X2 igen. Hun tænkte ikke på det. Men senere så hun to politibetjenste
komme ind. Der skete ikke yderligere. De fortsatte med at have det hyggeligt. Hun ved godt, at
X2 er sådan en type kvinde, der er ondskabsfuld mod andre. Hun har før set V3 opføre sig sådan
i Nordlyset. Nogen gange kan hun finde på at trække hendes ekskæreste i håret eller at vælte
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ekskærestens stol.
X2 er V1. Det var kvinden fra Manitsoq, som hun talte om tidligere.
Ondskabsfuldhederne, der kom, var så vidt hun kunne høre eks. at børnehavelederen fik
ukvemsord om at være alkoholiker og at hun ikke burde arbejde i en børnehave.
X2 var den aften ret ophidset, da de kom. Derfor var de ikke i baren, men satte sig i stolene. X2
stod op og pegde rundet og talte højlydt til folk. Det var til de andre, der sad i baren.
Hun kom tilbage fra toilettet og var ved at nå baren, da hun så, at døren til rygerummet var åben.
Hun kunne se, at der blev holdt fast i Ts hår. Ts hoved var bukket nedad og T havde ikke fat i
håret på X2. X2 stoppede, da vidnet hev V1 i håret.
Grønlandsk:
I3 nassuiaavoq Nordlysemiillutik nuannaarlutillu. Anipput qitigiarlutik. Eqqissiivillutik
issiapput akornatigut qitittarlutik. Piffissap ilaa nammineq barimukarpoq pisiniarluni. X2
Maniitsormioqatini inunnut allanut oqalorujuppoq. Tamannalu nuanninngilaq, namminneq
nuannaarniarlutik
taamattoq
tusaagamikku.
Taava
perusuersartarfiliarpoq.
Perusuersartarfimmiit uterami barimukarniarluni takuaa matu pujortartarfimmut ammasoq.
Takuaalu I2-p U-p nujai tigummigai. Arpalluni ornippai unitsinniarlugit, I1-p U-p nujai
tigummivai, namminerlu U ikinngutigivaa. Imminnut avissaartinniaraluarpai. Taamaaliorpoq
bartenderi I2 peqatigalugu. Taanna X2 taasarpaat X2. Namminerlu X2 nujaasigut tiguaa Arnallu
U iperarpaa. Taava ilisimannittoq iseqqippoq. Iserluni ingippoq, kinguninngualu U aamma
iserluni.
Eqqaamanngilaa
U
oqaaseqarnersoq.
X2-lu
takoqqikkunanngilaa.
Eqqarsaatiginngilaalu. Kisianni kingusinnerusukkut takuai politiit marluk takkuttut. Allamillu
pisoqaqqinngilaq. Nuannisarnertillu nangeqqippaat. Nalunngilaa X2 inoqatiminut
ajorniartartoq. Aammalu siornatigut takusareersimallugu I1 Nordlysemi taamatut
pissusilersortoq. Ilaannikkut aappakuni nujaartorsinnaasarpaa imaluunniit aappakumi issiavia
nusullugu aappakuni uppitissinnaasarlugu.
X2 tassaavoq I1. Tassalu taannaalluni Maniitsuminngaaneersoq siusinnerusukkut eqqartugaa.
Ajortussarsiornerit tusartakkani assersuutigalugit meeqqerivimmi ningiuat oqalorujuuttarpaa
imerajuttuunerarlugu aammalu meeqqanik suliaqartussaanngikkaluarnerarlugu.
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Namminneq takkukkamik unnuk taanna X2 aallaamavoq. Taamaammallu namminneq
barimiigatik issiavinnut ingipput. X2 nikuilluni inunnik tikkuartuivoq nipituumillu inunnut
oqalulluni. Barimi inuit allat aamma issiapput.
Perusuersartarfimmiit uterami bari anguleraluarlugu takuaa pujortartarfimmi matu ammasoq.
Takusinnaallugulu U-p nujai tigummineqartut. U-p niaqua ammut nusunneqaqqalluni, U-lu X2
nujaasigut tigumminngilaa. X2 unippoq ilisimannittup I1 nujaartulermagu.
[…]
Sagen sluttet.
Retten hævet kl. 16.30.

Louise Lindekilde Engberg
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