
Den 5. december 2018 kl. 09.00 holdt Qaasuitsup Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i 

Ilulissat. 

 

Kredsdommer Nicolaj Geisler behandlede sagen. 

 

[…] og […] var domsmænd. 

 

Reglerne i retsplejelovens § 42 og § 52, stk. 2 er overholdt. 

 

Rettens nr. 1310/2018 

Politiets nr. 5507-98610-000391-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T/U 

cpr-nummer […] 

 

[…] 

 

T forklarede på dansk blandt andet, at han erkender at have haft hash med til Grønland. Det var den 

hash, som blev fundet i hans kuffert. Han har ikke selv købt hashen. Han modtog hashen på sin 

adresse i Faxe. Hashen var allerede i kufferten, dvs. at han modtog en kuffert med hash i. Han vil 

ikke oplyse om, hvem han fik hashen fra. Han var dansker. Ham, som tiltalte fik hashen fra og 

tiltalte havde aftalt på en byggeplads, at han skulle have 1 kg hash med til Grønland.  

Han kender ikke manden særlig godt. Han ville blive kontaktet, når han kom til Nuuk. Han skulle 

bo på et forudbestilt vandrehjem i Nuuk. Han fik oplysningen pr. mail på mobilen.  

Han har aldrig været på Grønland. Han vidste bare, at han ville blive kontaktet, når han kom til 

Nuuk. Han skulle opholde sig i Nuuk i en uge. Han ville få udbetalt kr. 25.000,00 kr. for at 

transportere hashen til Nuuk.  

Han har ikke lavet hashkriminalitet i lang tid.  

Aftalen var, at han skulle have 1 kg med til Grønland, så han kontrollerede ikke vægten af hashen. 

Den kuffert, som hashen var i, er ikke hans, den blev udleveret til ham med hashen i og han lagde 

bare sit tøj i.  

Han har ikke troet at der var 5 kg hash i.  

Om hvordan, han ville blive kontaktet i Nuuk, regner han med, at fordi han ser anderledes ud, ville 

blive genkendt af dem, der skulle hente hashen.  

Han var i Christiania dengang den store hashsag blev efterforsket. Han var i pusherstreet og han 

blev anholdt, selvom han ikke havde en bod i Christiania. Han blev anholdt, fordi han stod ved en af 

boderne.  

Han kender ikke nogen, som har smuglet hash til Grønland. Han er sygemeldt i Danmark. Han får 

kontanthjælp. Det var udelukkende for pengenes skyld, at han tog til Grønland.  

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 12.00  



 

 

Nicolaj Geisler 

Kredsdommer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

D O M 

 

afsagt af Qaasuitsup Kredsret den 5. december 2018 

 

Rettens nr. 1310/2018  

Politiets nr. 5507-98610-000391-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 12. november 2018. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 

1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 

ved den 22. oktober 2018 ca. kl. 10.25 med henblik på videresalg eller videreoverdragelse til pt. 

ukendte medgerningsmænd, at have indsmuglet ikke under 4.978 gram hash fra Danmark til 

Kangerlussuaq Lufthavn i Grønland, idet hashen var gemt i Ts indvejede bagage. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om: 

 

ved Østre Landsrets dom af 23. juni 2016 er tiltalte for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1 

(grov narkotikakriminalitet) idømt fængselsstraf i 1 år og 9 måneder. 

 

Ved Kriminalforsorgen i Syddanmarks resolution af 17. oktober 2016 er tiltalte den 18. november 

2016 prøveløsladt med en prøvetid på 2 år og i øvrigt på nærmere angivne vilkår. Den resterende 

anstaltstid udgør 212 dage. 

 

For de ved foranstående dom pådømte og de af nærværende anklageskrift omfattede 

lovovertrædelser nedlægger anklagemyndigheden i henhold til kriminallovens § 150, stk. 1, påstand 

om: 

 

Anbringelse i anstalt i 2 år og 6 måneder regnet fra den 23. oktober 2018 

(tilbageholdelsestidspunkt). 

 

Denne periode omfatter tillige den resterende anstaltstid men ikke den udståede anstaltstid. 

 

Betaling af sagsomkostninger i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 2. 

 

Konfiskation af 4.978 gram hash i medfør af kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1. 



 

T har erkendt delvis sig skyldig. 

 

T har fremsat påstand om mildere foranstaltning. 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T. 

 

T, har afgivet forklaring den 5. december 2018. Forklaringen er refereret i retsbogen således:  

At han erkender at have haft hash med til Grønland. Det var den hash, som blev fundet i hans 

kuffert. Han har ikke selv købt hashen. Han modtog hashen på sin adresse i Faxe. Hashen var 

allerde i kufferten, d.v.s. at han modtog en kuffert med hash i. Han vil ikke oplyse om, hvem han fik 

hashen fra. Han var dansker. Ham, som tiltalte fik hashen fra og tiltalte havde aftalt på en 

byggeplads, at han skulle have 1 kg hash med til Grønland.  

Han kender ikke manden særlig godt.  

Tiltalte ville blive kontaktet, når han kom til Nuuk. Tiltalte skulle bo på et forudbestilt vandrehjem i 

Nuuk. Tiltalte fik oplysningen pr. mail på mobilen.  

Tiltalte har aldrig været på Grønland. Han vidste bare, at han ville blive kontaktet, når han kom til 

Nuuk. Han skulle opholde sig i Nuuk i en uge. han ville få udbetalt kr. 25.000,00 kr. for at 

transportere hashen til Nuuk.  

Han har ikke lavet hashkriminalitet i lang tid.  

Aftalen var, at han skulle have 1 kg med til Grønland, så han kontrollerede ikke vægten af hashen. 

Den kuffert, som hashen var i, er ikke hans, den blev udleveret til ham med hashen i, og han lagde 

bare sit tøj i.  

Han har ikke troet at der var 5 kg hash i.  

Om hvordan, han ville blive kontaktet i Nuuk, regner han med, at fordi han ser anderledes ud, ville 

blive genkendt af dem, der skulle hente hashen.  

Han var i Christiania, dengang den store hashsag blev efterforsket. Han var i pusherstreet og han 

blev anholdt, selvom han ikke havde en bod i Christiania. Han blev anholdt, fordi han stod ved en af 

boderne.  

Han kender ikke nogen, som har smuglet hash til Grønland. Han er sygemeldt i Danmark. Han får 

kontanthjælp. Det var udelukkende for pengenes skyld, at han tog til Grønland med hashen. 

 

Dokumenter 

 

Anklageren dokumenterede bilag, der fremgår af bevisfortegnelsen: 

- Bilag A-1-1, Anmeldelsesrapport: 

Anmeldelse/klokkeslæt 

22-10 2018 kl. 1025 

Sagens art  

Ca. 5 kg hash i sin indvejede bagage. 

Gerningssted 

Kangerlussuaq  

3910 Kangerlussuaq. 



Sagens genstand 

Tolder […] udtog 

A. T PNR […] 

til rutinemæssig kontrol efter ankomst fra DK. 

Jeg foretog den personlige visitering af A, hvorved tolder foretog kontrol af A`s bagage. Kl. 1025 

henv. tolder sig telefonisk, hvorpå hun oplyste, at der var hash i A´s indvejede bagage. Ukendt 

mængde.  

Jeg oplyste herved A, at han kl. 1026 var anholdt og sigtet for Lov om Euforiserende stoffer. Han 

nægtede. 

Kufferten blev i samsyn med A åbnet på toldernes kontor. I kufferten blev der fundet 2 pakker 

pakket ind i gave papir. Under scanning af disse, kunne man observere noget biologisk materiale. 

Pakkerne blev udpakket i samsyn med A. Der blev her fundet i alt 4.978,7 gram hash fordelt på i alt 

50 små plader med stemplet "SLS" på.  

Fotomappe oprettet. 

Hashen blev herefter konfiskeret under  

1.   50 plader hash ialt vægt 4.978,7 gram. 

2.  Mobil, mrk iPhone 

3   vakuumpakning. 

A erkendte, at det var ham der indførte hashen, men nægtede kendskab til, at hashen var i 

pakkerne./PAB 

Der er aftalt mellem 5507 og 5512 ([…]), at anholdte overføres til 5512 m.h.p. fremstilling og dom. 

N-SIOC informeret om sagen og de ville undersøge om der var verserende efterforskning mod den 

anholdte. VC-HVN 

- Bilag A-1-2, rapport fortsat: 

Under tjeneste i Kangerlussuaq lufthavn d. 22 oktober 2018, ved ankomst af rutefly fra Danmark, 

udtog tolderen i Kangerlussuaq 

A. T PNR […] 

Tolder […] anmodede om, politiets assistance til visitering af T idet […] var en kvinde.  

I mens jeg foretog en visitering af T, hvori der på ham ikke blev fundet noget, af politimæssig 

interesse, udfandt […] den indvejede bagage. 

T blev skønnet rolig og ædru. 

T oplyste kort under visiteringen, at han var på vej til Nuuk for, at afholde ferie. Han kendte ikke 

nogen konkret i Nuuk, men idet han kendte nogle grønlændere i DK, var han betaget af naturen, 

hvorfor han ville op til Nuuk og opleve landet. Han skulle med fly mod Nuuk efter overnatning i 

Kangerlussuaq. 

Kl. 1025 henv. tolder […] sig telefonisk, at hun i Torbens indvejede bagage, fandt hashligneden 

plader.  

Kl. 1026 erklærede jeg derfor T for anholdt, hvorpå han blev sigtet for lov om euforiserende stoffer.  

Anholdelsesrapport vedlagt sagen. 



Under Ts påsyn blev hans indvejede kuffert derfor åbnet og undersøgt.  

Han oplyste kort, at det var hans kuffert og, at det var ham selv der pakkede den.  

Kufferten var en sort ca. 75 liters kuffert af mærk. Samsonite. Den var uaflåst.  

Da vi åbnede kufferten, lå der i alt 3 pakker, som var pakket ind i gavepapir. Ligesom der lå 

forskelligt tøj. Den mindste af pakkerne, som var en børnebog, som ikke var af politimæssig 

interesse. 

De 2 andre pakker, blev åbnet hvori der blev fundet 20 plader i den ene og 30 plader i den anden. I 

begge pakker, var pladerne indpakket i bobbelplast. 

De ialt 50 plader, blev kontrolvejet med 1 enkelt lag celofan på.  

Kontrolvejet og beslaglagt mhp. senere konfiskation under 

1.   4.978,7 gram hash på 50 plader med "SLS" stempel på.  

Kosterrapport vedlagt sagen. 

Fotomappe vedlagt sagen. 

Afhøringsrapport af T vedlagt i sagen. 

[…].  

 

- Bilag A-2-1, Beslaglæggeserklæring vedrørende narkotika. 

Modtager: T   cpr.nr. […] 

Fornavn: Torben. 

Bredevinget nr. 4 

4640 Faxe.  

Beslaglæggelse af 4978,7 gr. hash. 

 

- Bilag D-1- 1, Oplysningsrapport 

Ifm. at sigtede T ønskede, at underrette sin familie om, at han ikke kom hjem foreløbig, blev han 

tilladt, at ringe til sin datters moder X1 på telefon nummer +45 […].  

Opkaldet som foregik d. 22. oktober 2018 kl. 1309 grønlandsk tid, blev overværet og overhørt af 

undertegnede. Dette blev af T gjort bekendt med, forinden opkaldets start. 

Jeg ringede X1 op, hvortil jeg tilkendegav hvem jeg var og, at der var en T, som ønskede at komme 

i kontakt med hende. Herefter førte T ordet. 

T oplyste kort X1 om, at han ikke kom hjem foreløbig og, at han ikke vidste hvornår han ville 

komme hjem.  

X1 udtalte her, som reblik " Jeg havde det på formemmelsen. Hvor lang tid taler vi om?" Inden T 

nåede, at svare på spørgsmålet udtalte X1 selv "Der er vel et par år ik?" el. noget lignende. 

X1 konkluderede uden, at T oplyste omkring hvad, hvorfor eller hvordan han ikke kom hjem.  

T oplyste på intet tidspunkt om, at han var anholdt for at smugle hash, ligesom han aldrig nævnte 

mængden. 

X1 gentog kort efter igen "Jeg havde det lidt på fornemmelsen." 



Resten af samtalen handlede om deres fælles datter og, at X1 skulle underrette Ts storebror og en 

X2 om, at han ikke kom hjem foreløbig.  

Opkaldet varede 2 min. og 40 sek.  

Underskrevet  

[…] pa.  

 

- Bilag D- 4-1, Kosterrapport. 

1.      50 plader hash i alt vægt 4979,7 gram fundet i sigtedes bagage 

2.     Mobil, mrk, Apple iPhone, sigtedes jakkelomme 

3.     Vakuumpakning af hash. 

Underskrevet 

[…], politibetjent. 

 

- Bilag F-1-1, Fotos af den fundne hash, ialt 12 fotos blev gennemgået. 

 

- Bilag G-3-1, Retsbogen af Qaasuitsup Kredsret af den 23. oktober 2018, side 7, 3. afsnit, Ts 

forklaring i retten: 

T forklarede på dansk, at han er kontanthjælpsmodtager og manglede penge og derfor sagde ja til at 

smugle hash til Grønland. Det var udelukkende for pengenes skyld.  

Han har 2 børn, en på 16 år og en på 3 år. Han oplyste, at den mængde hash, han sagde ja til ikke 

stemmer overens med den mængde, som blev fundet i hans bagage. Han vil ikke udtale sig om de 

mennesker, som han aftalte med. han ved ikke hvem der skulle have hashen i Nuuk.  

Han ved ikke hvad de er for nogle mennesker, som han havde lavet aftale med. Han er kun kurer. 

Han vidste godt, at der var noget ulovligt i hans kuffert, men han blev overasket over at det var 

næsten 5 kg hash. 

 

Den for tiltalte beskikkede forsvarer dokumenterde: 

- Bilag D-2-1, Rapport af 6. november 2018: 

Ved opslag på sigtedes personnr. i KR viste det sig, at nedenstående 3 journalnr. stod til at være 

verserende: 

1900-81409-00202-18 

1900-80244-00322-16 

1900-81409-00638-16. 

Undertegnede kontaktede Sydsjællands- og Lolland Falsters Politi desangående og der blev her 

henvist til Holstebro Politi, bødekontoret, idet sagerne i POL-SA stod anført til at være sendt til 

berammelse i retten der.  

Bødekontoret Midt og Vestjyllands Politi, Bødekontoret v. overass. […] blev d.d. kl. 1030 tlf. 

kontaktet og hun oplyste, at ovenstående 3 sager alle var afgjort i Retten i Næstved. Afgørelserne i 



sagerne var nu sendt til opdatering og det var årsagen til at sagerne pt. stadig som anført verserende 

i KR. 

Underskrevet  

[…], pa. 

 

- Bilag D-3-1, Oplysningsrapport: 

Den 25. oktober 2018 blev sigtedes mobil sendt til Nuuk v/[…] til dataudlæsning. Mobil telefonen 

skal undersøges for evt. med gerningsmænd til sagen for indførslen af lidt under 5 kilo hash fra 

Danmark til Grønland. 

Sigtede T underskrev samtykkeerklæring til dataudlæsningen af hans mobil tlf.  

Samtykkeerklæring vedlagt i sagen  

Underskrevet  

Pb […]. 

 

- Bilag D-3-2 Samtykkeerklæring vedrørende ransagning/dataudlæsning af mobiltelefon 

Undskrevet af T, den 25/10-18. 

 

- Bilag D-5-2, Kontrol -og Udsøgningsoplysninger 2015, side 18. 

 

Forsvarers materiale side 6, mail fra advokat Boelskifte af den 4. december 2018:  

Kære Thomas Wiemann  

Vedhæftet videresender jeg dom vedrørende tidligere anklager hos Statsadvokaten i København, 

Trine Sorgenfri. Dommen er af 19. november 2018. 

Det fremgår af dommen, at anklageren har været udlånt til Københavns Politi og har haft en 

koordinerende rolle i forhold til de enkelte sager og i forhold til politiagenters rolle. 

Allerede under Ts sag i byretten bad jeg en af politiagenterne redegøre for drøftelserne på et møde 

mellem anklagemyndigheden og politiagenterne. 

Mine spørgsmål blev afvist af retsformanden, dommer Marianne Madsen. 

På baggrund af den forklaring, som Trine Sorgenfri nu er fremkommet med, vil jeg i løbet af 

december måned indgive en begæring til den Særlige Klageret om genoptagelse af Ts sag med 

påstand om, at Ts sag går om.  

Under en genoptagen sag vil jeg på Ts vegne påstå frifindelse. 

Såfremt T helt eller delvist frifindes, vil Østre Landsrets dom blive ophævet, og den på 

straffeattesten anførte reststraf vil bortfalde eller reduceres.  

 

Med venlig hilsen 

Anders Boelskifte 

Advokat (H) 

 

Personlige oplysninger 

 



T er tidligere foranstaltet, senest ved ved Østre Landsrets Dom af den 23. juni 2016 for overtrædelse 

af straffelovens § 191, stk. 1 (grov narkotikakriminalitet) idømt 1 år og 9 måneder.  

 

Ved Kriminalforsorgen i Syddanmarks resolution af 17. oktober 2016 er tiltalte den 18. november 

2016 prøveløsladt med en prøvetid på 2 år og i øvrigt på nærmere angivne vilkår. Den resterende 

anstaltstid udgør 212 dage.  

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han er kontanthjælpsmodtager. Han har 2 børn, en på 

16 og 1 på 3 år.  

 

T har været tilbageholdt siden den 23. oktober 2018.  

 

Parternes synspunkter 

 

Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden om anbringelse i anstalt i 2 år og 6 måneder, at det 

er en grov lovovertrædelse at indføre næsten 5 kg hash til Grønland. 

 

Forsvareren har til støtte for Ts påstand om mildere foranstaltning, at Østre Landsrets Dom af den 

23. juni 2016, sandsynligvis skal gå om igen og at retten ikke skal tage de 212 restdage med i 

foranstaltningen.  

Forsvareren henviste til en dom af den 19. oktober 2018, afsagt af Qaasuitsup Kredsret, at 

domfældte som hovedmand for indførsel af over 5 kg hash, blev idømt 1 år og 8 måneder.  

 

Sagsbehandlingstid 

 

Sagen er fra 22. oktober 2018, anklageskriftet af den 5. november 2018, modtaget i kredsretten den 

12. november 2018. 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldsspørgsmålet 

 

Tiltalte har erkendt, at have indsmuglet den mængde hash, som blev fundet i hans kuffert i 

Kangerlussuaq lufthavn. Han troede, at han indsmuglede 1 kg. hash, da det var aftalen. Han vil ikke 

oplyse om, hvem han fik hashen fra, da han er bange for repressalier. 

Da der blev fundet 4.978 gram hash i hans kuffert, mener retten, at tiltalte, T, har overtrådt lov om 

euforiserende stoffer § 3, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, 

liste A - indsmugling af hash med henblik på videresalg eller videreoverdragelse - 1 gang, da han 

indførte 4.978 gram hash til Kangerlussuaq.  

Retten har bemærket at tiltalte har en dom for overtrædelse af straffelovens § 191, stk. 1, (grov 

narkotikakriminalitet) og blev den 23. juni 2016 af Østre Landsret idømt 1 år og 9 måneder.  

Han er af Kriminalforsorgen i Syddanmarks resolution af 17. oktober 2016 er tiltalte den 18. 

november 2016 prøveløsladt med en prøvetid på 2 år og i øvrigt på nærmere angivne vilkår. Den 

resterende anstaltstis udgør 212 dage.  

Retten bemærker, at denne lovovertrædelse er sket i prøvetidsperioden, som slutter den 18. 

november 2018. 

Med hensyn til foranstaltningen, har retten bemærket en dom, af den 18. oktober 2018 afsagt af 

Qaasuitsoq Kredsret, hvor tiltalte for overtrædelse af Lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. 



bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2 jf. bilag 1, liste A. nr. 1 - indsmugling af 

i alt 5. 512 gram hash, hvor domfældte var hovedmand, blev idømt 1 år og 8 måneder. 

 

Om foranstaltningen 

 

Anklagemyndighedens påstand er anbringelse i anstalt i 2 år og 6 måneder, medregnet reststraf på 

212 dage. 

Retten mener, at tiltalte bør anbringes i anstalt i 2 år og 3 måneder, medregnet reststraf på 212 dage. 

 

Der skal konfiskeres 4.978 gram hash. 

 

T skal betale sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2. Retten har lagt vægt på, 

mængden af den hash, som blev indført. 

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes: 

 

1.   Anbringelse i anstalt i 2 år og 3 måneder, regnet fra tilbageholdelsestiden den 23. oktober 2018. 

 

2.   Konfiskation af 4.978 gram hash. 

 

T skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Nicolaj Geisler 

Kredsdommer 

 

 

 

 

 
 

 

 


