
Den 11. december 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen. 

 

Midlertidig kredsdommer Mette Munck Grønbæk behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 1159/2018 

Politiets nr. 5504-98610-00225-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T1/U1 

cpr-nummer […], 

T2/U2 

cpr-nummer […], 

T3/U3 

cpr-nummer […] og  

T4/U4 

cpr-nummer […] 

 

[…] 

 

De tiltalte afgav forklaring.  

 

T3 forklarede til forhold 7, at hun ikke kendte til det første navn, anklageren nævnte. Hun var ikke 

med til smuglingen. Hun har givet tilladelse til, at Ford Mustang’en blev registreret i hendes navn, 

men det var ment som en midlertidig løsning. Skattevæsenet var efter T1, og derfor var det smart at 

have bilen i hendes navn. Hun syntes, det var rart at have en bil heroppe. Når T1 flyttede til 

Grønland, skulle den omregistreres til ham, så det hele var ment som en ’låneregistrering’. 

 

Hun kender T2, som hun havde mødt i Aalborg. Hun havde ikke mødt T4 før end til retsmødet i går. 

Hun boede i Aalborg i næsten to år for et par år siden, men hun huskede ikke præcist hvornår. Hun 

kom tilbage til Grønland fra sin rejse til Danmark den 22. februar 2018 og havde i perioden herefter 

kontakt med T2. T2 kom to gange for at hente det hash, T1 havde gemt bag hendes vaskemaskine, 

idet T1 sagde nej til, at det hele kunne hentes ad én omgang.  

 

Foreholdt bilag K-3-4, side 31, SMS-korrespondance mellem T1 og T3 af 23. februar 2018, 

forklarede hun, at T1 sendte T2s telefonnummer til hende, fordi han skulle hente hashen bag 

vaskemaskinen. Hun var kærester med T1 frem til april 2018. T1 havde nøgler til hendes lejlighed. 

 

Vedrørende forhold 11 forklarede hun, at hun ikke havde kendskab til forholdet og den mængde 

hash på det angivne tidspunkt. Hun kunne ikke huske, hvornår T2 hentede den anden andel af 

hashen fra hendes lejlighed, men hun mente, at der gik en del tid mellem afhentningen af de to 

mængder hash.  

 



Foreholdt bilag K-3-4, side 32, SMS-beskeder mellem hende og T1 af 23. februar 2018, forklarede 

hun, at hun genkendte korrespondancen. Hun mente, at det handlede om, at T2 kom igen for at 

hente noget hash. Hun havde fået en personalebolig og var ved at flytte. En dag skulle hun hente sin 

yngste søn, og da hun gik, var flyttemændene i gang med at pakke hendes ting ned. Da hun kom 

hjem igen, blev hun forskrækket, fordi hun følte, at de penge hun opbevarede for T1 var hendes 

ansvar, og i forbindelse med flytningen blev en del penge væk. T2 havde afleveret pengene til 

hende, og pengene tilhørte T1. 

 

T1 spurgte i korrespondancen, hvor mange der var, og hun svarede 10. Det kunne godt lyde som 

om, at hun svarede på, hvor mange plader der var. Det passede dog ikke med det tidspunkt, hvor 

hun huskede, at T2 hentede hashen. Han hentede hash to gange, og derefter sagde hun til T1, at hun 

ikke ville opbevare det mere. Hun følte sig udnyttet. 

 

Hun var venner med T1, selvom de var gået fra hinanden, og hun ville gerne støtte og hjælpe ham 

med at opnå hans drøm om at lave et taxaselskab. Derfor ville hun gerne underskrive på, at bilen 

blev registreret i hendes navn. Hun stolede på T1 og på, at bilen ikke var købt for narkopenge.  

 

Politiet kom hjem til hende den aften, T1 var blevet anholdt. De spurgte, om hun havde nogle af 

hans ting eller opbevarede penge for ham. Hertil svarede hun nej, for hun var meget forskrækket. 

Hun kom i tanker om, at T1 havde sagt, at han havde lagt 15.000 kr. i hendes natbord, og det nåede 

hun at fortælle politiet, inden politiet selv fandt dem. Det var de penge, som var nævnt i 

anklageskriftet. T1 havde fortalt hende, at pengene skulle bruges på bilforsikring. 

 

Hun forklarede ved første afhøring, at hun cirka to måneder, de blev kærester, fandt ud af, at T1 var 

involveret i hashhandel. Men det var først fem måneder efter de blev kærester, at hun fandt ud af 

det. Det var i juli 2015, og hun og skulle børnene på sommerferie. T1 sagde på det tidspunkt, at han 

manglede penge, og at han derfor ville lave noget med hash en sidste gang. Hun blev skuffet, men 

tænkte, at det ikke var hendes liv, og hun gik ikke fra ham. Hun stolede på ham, da han sagde, at det 

ville være sidste gang. Han havde fortalt hende, at hashhandel var i hans fortid. 

 

Hun følte lidt ubehag ved det, når T1 bad hende registrere biler mv. i hendes navn. Hun stolede dog 

på, at tingene var købt med penge fra hans opsparing. Han opbevarede sine penge i Sydgrønland, og 

det var først, da hun flyttede til Grønland, at pengene begyndte at blive transporteret op til hende. 

 

Cirka en uge før hendes søns konfirmation, fik hun en iPhone X af T1. 

Hun mente ikke, at T2 hentede hash i hendes lejlighed i perioden fra 4. maj til den 15. juni 2018.  

 

 

[…] 

 

T2 forklarede til forhold 7, at han fik en lille pakke af T1. Pakken var cirka på størrelse med en 

mandehånd. Han mener, at han mødtes med T1 i Aalborg. Indholdet af pakken var noget, der skulle 

bruges til eget forbrug. De tænkte ikke på at sælge det videre. Han så ikke, hvad indholdet af 

pakken var. Pakken skulle bringes til Nanortalik. X7 modtog pakken. Han fik en lille belønning for 

det sammen med X7. Det var lidt under 100 gram. Han delte hashen med X7. Det, de fik kunne 

være i en lille konvolut. Pakken var ikke ret stor. Han mente ikke, at han havde kontakt med T3 i 

perioden fra den 17. februar 2018 til 28. marts 2018. Han kan ikke huske, om han havde kontakt 

med T3 efter den 23. februar 2018. 



 

Foreholdt bilag K-3-4, side 17, SMS-beskeder mellem ham selv og T1 af 14. februar 2018 

forklarede han, at han genkendte en smule af SMS-korrespondancen. Det var på den adresse, at der 

blev afleveret en lille pakke. Han huskede ikke, om T3 afleverede en lille pakke til ham den 23. 

februar 2018. Han kunne ikke huske, hvornår han mødte T1 første gang. Han mødte T1 til nogle 

fester, mens han var ude at sejle. Han kendte ikke T3. Han så hende for første gang sidste år. Han 

kendte T4 lidt, for han kom fra Sydgrønland. Han huskede ikke, om han fik T3s nummer. Han 

arbejdede som skibsassistent på Irena Arctica. 

 

T2 forklarede vedrørende forhold 11, at han modtog en lille og tynd pakke fra T3. Han så ikke 

indholdet. Han modtog bare pakken. Han fik ca. 50 g som belønning, hvorefter han afleverede 

pakken til T4. Han kunne ikke huske, om han havde fået besked på at gøre det af nogen. 

 

Foreholdt bilag K-3-4, fra side 18, SMS-beskeder mellem ham og T1 af 4., 5. og 6. maj 2018 

forklarede han, at han ikke kunne huske, hvad samtalerne med T1 handlede om. Han kunne ikke 

huske, hvornår han fik hashpakken fra T3. Pakken var nogenlunde samme størrelse som den anden 

pakke, han havde modtaget. Den var måske lidt større. Han kunne kun huske, at han hentede hash 

fra T3 én gang. Han mente, at det var i maj eller juni, at han hentede hashen hos T3. Han har hentet 

hash én gang.  

 

Til forhold 14 forklarede han, at han købte hashen i Nuuk af en ukendt person på gaden. Han købte 

den til eget forbrug og ikke til videresalg. Han betalte 28.000 eller 29.000 kr. for hashen. Han røg 

ikke hash, mens han sejlede, kun når han havde fri.  

 

[…] 

 

T1 forklarede til forhold 7, at han medbragte hash til eget forbrug, men ikke til videresalg. Han 

havde ingen bemærkninger til købet af påhængsmotor eller Ford Mustang’en. Bilen var hans. Han 

ønskede ikke at udtale sig yderligere.  

 

Foreholdt bilag K-3-4, side 12, SMS-beskeder mellem ham og T4 af 22. februar 2018, forklarede 

han, at han genkendte dele af SMS-korrespondancen. Han mente ikke, at det var vigtigt, hvad de 

talte om og ønskede ikke at udtale sig.  

 

Foreholdt bilag K-2-1, side 4, SMS-beskeder mellem ham og T4 af 24. februar 2018, forklarede 

han, at den hash de talte om, var til eget forbrug. Han ønskede ikke at udtale sig yderligere. Han 

huskede ikke, hvad der blev ment med "7 stk". Han huskede heller ikke, hvad det betød, at der 

skulle afleveres tre gange og gives besked til ham, hver gang der blev nået til 100. Hvis nogen 

skulle transportere noget hash for ham, ville han gerne give dem noget for det.  

 

Til forhold 11 forklarede han, at han ikke vidste noget om forholdet eller hashen. Han havde købt 

bilen, en Mitsubishi ASX, for sin opsparing. 

Han ønskede ikke at udtale sig om købet af MacBook Pro og iPhone X. Han købte dog MacBook 

Pro’en med Office-pakke mv., så han kunne bruge den i sin uddannelse. Han ønskede ikke at 

oplyse, hvornår han købte computeren. 

 

De 75.000 kr. i pengeskabet og de 15.000 kr. hos T3 stammede fra hans opsparing. 

 



Foreholdt bilag K-3-4, side 15, SMS-beskeder af 4., 5. og 6. maj 2018 mellem ham og T4, 

forklarede han, at det godt kunne have handlet om maskiner, hvis han havde skrevet med T4, da de 

begge er uddannet mekanikere. T4 havde et skur og et værksted og beskæftigede sig med maskiner. 

Han kunne ikke huske, hvad beskeder om ”9 sæler”, ”1,5 til T4” eller andre talangivelser handlede 

om, og han havde ingen bemærkninger i øvrigt til samtalen. Talangivelser med ”HK” bagefter 

kunne godt have handlet om hestekræfter eller kubikmeter, og således have handlet om maskiner. 

 

Han mente, at det, der skulle transporteres nordover, godt kunne være en maskine. Han havde ikke 

kendskab til andet, der skulle transporteres nordover. Han havde ingen bemærkninger til, hvad de 

skrev om, som skulle leveres sydover. 

 

Foreholdt bilag K-3-4, side, 16, SMS-beskeder mellem ham og T4 af 18. og 28. maj 2018, 

forklarede han, at han ikke havde nogen bemærkninger hertil. Han ville ikke udtale sig om, hvad 

”200 CC” handlede om. 

 

Han havde en båd på T4s værksted, og de arbejdede sammen om den. Han samarbejdede med T4 

om knallerter, biler, både og snescootere, osv. Han kontaktede T4, når han skulle have fat på 

reservedele. Hvis T4 skulle finde ud af, hvordan noget arbejde skulle udføres, tog T4 kontakt til 

ham. Der er en verden med maskiner, som man ikke kender meget til i Grønland, men som er 

udbredt i Danmark. Man kan tjene mange penge, hvis man fx køber en maskine til 10.000 kr. og så 

reparerer den. Så kan den fx. sælges til 100.000 kr. Han mente, at den foreholdte korrespondance 

mellem ham og T4 omhandlede maskiner. 

 

Det beløb, anklageren mente stammede fra hash, stammede bl.a. fra reparation af maskiner. I årene 

fra han var 19 år til han var 33 år har han været besætningsmedlem, og han har løbende sparet 

penge sammen derfra. Han ved ikke, om man kan sige, at han har et firma, som reparerer maskiner. 

Han har købt maskiner i Grønland og solgt dem videre i Grønland. Han kan godt dokumentere 

nogle af handlerne.  

 

Han havde ikke overblik over, hvor mange biler, både og motorer, han har ejet. Det var hans 

verden. Han mente, at han havde erfaring med at kunne tjene penge på det. 

 

[…] 

 

T4 forklarede vedrørende forhold 7, at han ikke ønskede at udtale sig om forholdet. Han kendte ikke 

noget til det. 

 

Vedrørende forhold 11 forklarede han, at han ikke kendte noget til forholdet. Han havde modtaget 

en lille pakke med reservedele i foråret fra T2. Han kunne ikke huske datoen.  

 

Foreholdt bilag K-3-4, side 15, SMS-beskeder mellem ham og T1 af 5. maj 2018, forklarede han, at 

det måtte vedrøre deres opgaver, at han havde skrevet noget om ”1,5 store sæler”. De havde ikke 

lavet noget med sæler, men de plejede at kalde tingene for noget andet. Han kunne ikke huske, hvad 

samtalen med T1 i øvrigt handlede om. Han plejede at samarbejde med T1. De kaldte både for 

navne, fx ’sæler’. De plejede at forkorte ting meget. Han har et lille værksted. Han var styrmand, og 

plejede at sejle ind til fjorden og sommetider tog det 4-5 måneder, når der var is på fjorden. Om 

vinteren blev båden taget på land og stod der indtil foråret. Han arbejdede i værkstedet i den 

periode, hvor båden var på land. Han arbejdede med at istandsætte biler, snescootere, både, mv. 



Hans kammerater kom også hen til ham med deres maskiner. Han har samarbejdet med T1 i de 

senere år mht. forskellige ting, fordi de har samme interesser. Han hjalp T1 med reservedele og 

havde dem nogle gange liggende på sit værksted. En enkelt gang var der en bankoverførsel mellem 

ham og T1, og der indsatte han 2.000 kr. på T1s kærestes konto. Overførslen vedrørte reservedele, 

men han kunne ikke huske hvilke. Han kunne ikke huske, hvornår han indsatte pengene, men han 

tror ikke, at det var i år. 

 

[…] 

 

Kalaallisut: 

U3 pisimasoq 7 pillugu nassuiaavoq, ateq siulleq unnerluussisup eqqaasa ilisimasaqarfiginagu. 

Anngiortumik eqqussinermut ilaanngilaq. Ford Mustangip nammineq aterminut 

nalunaarsorneqarnissaa akuerinikuuaa, kisianni tamanna utaqqiisaasumik 

aaqqiissutaaniartussaavoq. U1 Akileraartarnermut Pisortanit malersorneqarpoq, taamaattumillu 

biilip nammineq atiminut allaqqanissaa torrallaaneruvoq. Maani biileqarnissaq iluaraa. U1 Kalaallit 

Nunaannut nuuppat biili taassumunnga nalunaarsorneqassaaq, taamaattumik suut tamarmik 

’atukkiilluni nalunaarsuinertut’ isumaqartinneqarput. 

 

U2 Aalborgimi naapissimasani nalunngilaa. U4 ippassaq eqqartuussinissaq sioqqullugu 

naapinnikuunngilaa. Nammineq ukiualuit matuma siorna Aalborgimi ukiuni marlungajanni 

najugaqarnikuuvoq, qangarpiaanersorli eqqaamanngilaa. Danmarkimeereerluni Kalaallit Nunaannut 

uterpoq 22. februar 2018-imi tamatumalu kingorna U2 attaveqarfigisarpaa. U2 hashimik, U3-p 

errorsiviata tunuanut U1-ip toqqorsimasaanik, marloriarluni aallerpoq, U1-immi hashi ataatsikkut 

aaqqusimanngilaa.  

 

Ilanngussaq K-3-4-mi, qupperneq 31-mik, U1-ip U3-llu 23. februar 2018-imi SMS-

eqatigiissimanerat, sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq, U2-p oqarasuaataata normuanik U1-ip 

nassissimagaani, taassuma hashi errorsiviup tunuaniittoq aasussaammagu. U1 peeraraa april 2018 

tikillugu. Inaanut U1 matuersaateqarpoq. 

 

Pisimasoq 11 pillugu nassuiaavoq, pisimasoq piffissamilu eqqaaneqartumi haship annertussussaa 

ilisimasaqarfigisimanagit. Eqqaamanngilaa qanga U2 haship ilaata aappaanik U3-p inaanut 

aallernersoq, isumaqarporli haship avitap siulliup aappaatalu aaneqarnerisa akornanni piffissaq 

sivisungaatsiartoq ingerlasoq.  

 

Ilanngussaq K-3-4-mi, qupperneq 32-mik, U1-ip U3-llu 23. februar 2018-imi SMS-

eqatigiissimanerat, sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq, allaqatigiinneq ilisaralugu. Isumaqarpoq 

pineqartoq tassaasoq U2 aggeqqinniartoq hashimik aallerluni. Taamanikkut suliffini aqqutigalugu 

initaarpoq nutserlunilu. Ullut ilaanni ernini nukarleq aaniarlugu ingerlavoq nussuisut pigisaminik 

poortuisut. Angerlaqqikkami tupappoq, misigisimagami aningaasat U2 sinnerlugu paarisani 

nammineq akisussaaffigalugit, nutsernermullu atatillugu aningaasat amerlangaatsiartut tammarput. 

U2-p aningaasat imminerminut tunniunnikuai, aningaasallu U1-ip pigai. 

 

U1 allaqatigiinnermi aperivoq qassiunersut namminerlu akivoq 10. Tamanna imatut 

nipeqarsinnaavoq akissuteqartoq allalluni pladit qassiunersut. Kisiannili tamanna eqqaamasai 

malillugit pifissamut U2-p hashimik aallerfianut naleqqutinngilaq. Taanna hashimik marloriarluni 

aallerpoq, tamatumalu kingorna nammineq U2 oqarfigaa taanna paariunnaarniarlugu. 

Atornerlunneqartutut misigivoq. 



 

U1 ikinngutigaa, naak qimannikuugaluarlutik aamma taassuma taxaateqarfiliornissaq pillugu 

takorluugaanik angusinissaanik tapersersorlugulu ikiorusuppaa. Taamaattumik biilip nammineq 

atiminut nalunaarsorneqarnissaa atsiorusussimavaa. U1 tatigaa aamma tatigaa biili aningaasanik 

ikiaroornartuneersunik pisiarineqarsimanngitsoq.  

 

Unnuk taanna U1 tigusaammat politiinit angerlarsimaffimminut orninneqarpoq. Taakkua aperipput 

taassuma pigisaanik tigummiaqarnersoq imaluunniit aningaasaataanik paarisaqarnersoq. 

Naaggaarpoq tupaqqanermut. Eqqaalerpaa U1 oqarnikuusoq kr. 15.000-it siniffiup eqqaani 

nerriveeraanut ilinikuullugit, politiillu taakku suli nassaarinngikkaat oqaluttuutissallugit angumeraa. 

Aningaasat taakku unnerluussissummi eqqaaneqarput. U1-ip oqaluttuuppaa aningaasat biilinut 

sillimmasiinermut atorneqartussaasut. 

 

Killisiuinermi siullermi nassuiaavoq aappariilernerminniit qaammatit marluk missaat qaangiuttut 

paasisimallugu U1 hashimik tuniniaanermut akuusartoq. Kisiannili aatsaat aappariilernerminniit 

qaammatit tallimat qaangiunneranni tamanna paasivaa. Tamanna 2015-imi julimiuvoq, taamanilu 

meeqqanilu aasaanerani feriartussaapput. U1 aamma taamanikkut oqarpoq aningaasassaaleqilluni, 

taamaattumillu naggataamik hashileriniarluni. Nammineq pakatsivoq, eqqarsarporli nammineq 

inuunerinagu aamma qimanngilaa. Tatigivaa oqarmat naggataajussasoq. Taassuma oqaluttuuppaa 

hashimik tuniniaasarneq qanga inuunerisimagini. 

 

U1-ip biilinik atiminut nalunaarsueqqugaangani nuanniilliulaartarpoq. Tatigaali pigisat 

pisiarineqarsimasut taassuma ileqqaagaanik akilerneqarlutik. Taassuma aningaasaatini 

Kujataaniitippai, aatsaallu U3-p Kalaallit Nunaannut nuunnerata kingorna aningaasat U3-mut 

ingerlanneqartalerput. 

 

Ernermi apersortinnissaa sap. akunneranik ataatsimik sioqqullugu U1-imit iPhone X-imik 

tunisippoq. 

U2 2018-imi 4. majip 15. junillu akornani hashimik iniminut aallernikuusorinngilaa.  

 
 

Kalaallisut: 

U2 pisimasoq 7 pillugu nassuiaavoq, U1-imiit poortukkamik mikisumik tunineqarsimalluni. 

Poortugaq angutip assaata missaatut angitigaaq. U1 Aalborgimi naapinnikuusoraa. Poortukkap imaa 

nammineq pujortagassaavoq. Tuniniaqqinnissaa eqqarsaatiginngilaat. Poortukkap imaa sunaanersoq 

takunngilaa. Poortugaq Nanortaliliaanneqartussaavoq. X7-ip poortugaq tiguaa. X7-ilu 

akissarsilaarput. 100 gram ataatilaarlugu. Hashi X7-ilu avippaat. Tigusaat allakkap 

puussaaniissinnaavoq mikisumi. Poortugaq aningavallaanngilaq. U3 17. februar 2018-ip 28. marts 

2018-illu akornani attaveqarfigisorinngilaa. Eqqaamanngilaa U3 23. februar 2018-ip kingorna 

attaveqarfiginerlugu. 

 

Ilanngussaq K-3-4-mi, qupperneq 17-imik, U1-ilu 14. februar 2018-imi SMS-eqatigiinnerminnik, 

sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq, SMS-eqatigiinnertik ilisarilaarlugu. Adressemi tassani 

poortugaaraq tunniunneqarpoq. Eqqaamanngilaa U3-p poortugaaraq 23. februar 2018-imi 

imminerminut tunniunneraa. Eqqaamanngilaa qanga U1 naapeqqaarnerlugu. Angallammut ilaalluni 

angalatilluni U1 fiistertuni naapittarpaa. U3 ilisarisimanngilaa. Ukioq kingulleq siullermik takuaa. 

U4 ilisarisimalaarpaa, taannami Kujataaneersuuvoq. Eqqaamanngilaa U3-p normua pinerlugu. Irena 

Arcticami skibsassistentitut sulivoq. 



 

U2 pisimasoq 11 pillugu nassuiaavoq, poortugaq mikisoq saattoq U3-miit tigusimallugu. Imaa 

takunngilaa. Poortugaq tiguinnarpaa. 50 g missaanik akissarsivoq, taavalu poortugaq U4-mut 

tunniuppaa. Eqqaamanngilaa arlaannit taamaalioqquneqarnerluni. 

 

Ilanngussaq K-3-4-mi, qupperneq 18-imik, U1-ilu 4.,5., 6. maj 2018-imi SMS-eqatigiinnerminnik, 

sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq, eqqaamanagu U1-ilu oqaloqatigiinnitik sumut 

tunngasuunersut. Eqqaamanngilaa qanga poortugaq hashimik imalik U3-miit tigunerlugu. 

Poortugaq taanna poortukkap aappaatut tigunikuusaatut angissuseqapajaarpoq. Immaqa 

anginerulaarpoq. Taamaallaat eqqaamavaa hashimik ataasiaannarluni U3-miit aallerluni. U3-mi 

hashimik aallernini maajimi juunimiluunniit pisoraa. Hashimik ataasiarluni aallernikuuvoq.  

 

Pisimasoq 14 pillugu nassuiaavoq, hashi Nuummi aqqusinermi inummit ilisarisimanngisaminit 

pisiarisimallugu. Nammineq atugassamisut pisiaraa, tuniniaqqitassaanngilarlu. Hashi 28.000-

ilinngikkuniuk 29.000-ilerpaa. Angalatilluni hashitortanngilaq, taamaallaat freeraangami 

hashitortarpoq.  
 
 

Kalaallisut: 

U1 pisimasoq 7 pillugu nassuiaavoq, hashimik nammineq pujortagassaminik nassarsimalluni, 

tuniniaqqitassanngitsumilli. Aquuteralannik Ford Mustangimilluunniit pisisimaneq 

oqaasissaqarfiginngilaa. Biili nammineq pigaa. Oqaaseqaqqikkusunngilaq.  

 

Ilanngussaq K-3-4-mi, qupperneq12-imik, U4-lu 22. februar 2018-imi SMS-eqatigiinnerminnik, 

sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq, SMS-eqatigiinnerup ilaa ilisaralugu. Suna 

oqaloqatigiissutigineqarnersoq pingaartuusorinngilaa aamma oqaaseqarusunngilaq.  

 

Ilanngussaq K-2-1-imi, qupperneq 4-mik, U4-lu 22. februar 2018-imi SMS-eqatigiinnerminnik, 

sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq, hashi eqqartugartik nammineq pujortagassarigitsik. 

Oqaaseqaqqikkusunngilaq. Eqqaamanngilaa ”7 stk.” suna pineqarnersoq. Eqqamanngilaattaaq 

pingasoriarluni tunniussisoqassasoq 100-llu anguneri tamaasa nalunaarfigineqartarnissani qanoq 

isumaqarnersoq. Arlaata hashimik angallassissussappani taamaaliorneranut akilerusuppaa.  

 

Pisimasoq 11 pillugu nassuiaavoq, pisimasoq hashiluunniit ilisimasaqarfiginagu. Biili, Mitsubishi 

ASX, ileqqaakkani atorlugit pisiarinikuuaa. 

MacBook Pro-mik iPhone X-imillu pisisimaneq oqaaseqarfigerusunngilaa. Taamaattorli MacBook 

Pro, Office-pakke il.il. pisiaraa, ilinniarnermini atorniassagamiuk. Ilisimatitsissutigerusunngilaa 

qanga qarasaasiaq pisiarinerlugu. 

 

75.000 kr. aningaasivissuarmiittut 15.000 kr.-llu U3-miittut ileqqaagaaneersuupput. 

 

Ilanngussaq K-3-4-mi, qupperneq 15-imik, U4-lu 4., 5., 6.maj 2018-imi SMS-eqatigiinnerminnik, 

sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq U4 allaqatigisimaguniuk tamanna maskiinanut 

tunngasuusinnaasimasoq, marluullutimmi mekanikeritut ilinniarnikuupput. U4 quiuteqarpoq 

sannaviuteqarlunilu maskiinanillu suliaqartarpoq. Eqqaamasinnaanngilaa ”puisit 9” ”1,5 U4-mut” 

kisitsisilluunniit allat sumut tunngasuunersut aamma oqaloqatigiinnermut allanik 

oqaasissaqanngilaq. Kisitsisinik taasinerit ”HK”-mik kingornatigut allannertallit hestekræftinut 

kubikmeterinulluunniit tunngasinnaapput, taamaalillunilu maskiinanut tunngasinnaasimallutik. 



 

Isumaqarluni avannamukaanneqartussaq taanna tassaalluarsinnaasoq maskiina. Allamik 

avannamukaanneqartussamik ilisimasaqanngilaq. Kujataani tunniunneqartussaq pillugu 

allaqatigiinnerminnut oqaasissaqanngilaq. 

 

Ilanngussaq K-3-4-mi, qupperneq 18-imik, U4-lu 18. aamma 28. maj 2018-imi SMS-

eqatigiinnerminnik, sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq, tamanna oqaasissaqarfiginagu. ”200 CC” 

sumut tunngasuunersoq oqaaseqarfigerusunngilaa. 

 

Umiatsiamik U4-p sannavianiititsivoq taannalu marluullutik suliarisarpaat. U4 knallertinut, biilinut, 

angallatinut qamuteralannullu il.il. tunngatillugu suleqatigisarpaa. Kingoraartissanik 

pissarsiniaraangami U4 attavigisarpaa. U4-p paasiniaraangamiuk qanoq suliassat suliarineqassasut 

taassumannga attavigineqartarpoq. Maskiinat silarsuaaraat Nunatsinni 

ilisimasaqarfigineqarpallaanngitsumik, kisiannili tamanna Danmarkimi ilisimaneqarluarpoq. 

Assersuutigalugu maskiinamik pisigaanni kr. 10.000-nik akilerlugu iluarsaakkaannilu 

aningaasarpassuarnik iluanaarutaasinnaavoq. Taanna assersuutigalugu kr. 100.000-ilersillugu 

tunineqarsinnaavoq. Isumaqarpoq U4-lu allaqatigiinnertik saqqummiunneqartoq maskiinanut 

tunngasuusoq. 

 

Aningaasat, unnerluussisup hashimeersuuneragai, ilaatigut maskiinanik iluarsaassinermeersuupput. 

19-inik ukioqarnerminiit 33-nik ukioqalernissani tikillugu angallammi inuttaavoq aamma 

tassanngaanniit aningaasanik ingerlaavartumik ileqqaagaqartarpoq. Naluaa oqartoqarsinnaanersoq 

suliffeqarfiuteqarluni maskiinanik iluarsaassiffiusartumik. Nunatsinni maskiinanik pisisarnikuuvoq 

Nunatsinnilu tuneqqittarnikuullugit. Tunisinerit ilaat uppernarsarsinnaavai.  

 

Naluaa biilit, angallatit motoorillu qassit pigisarnikuunerlugit. Tamanna silarsuarinikuuaa. 

Misilittagaqarsorivoq aningaasannanniutiginissaannut. 
 
 

Kalaallisut: 

U4 pisimasoq 7 pillugu nassuiaavoq, pisimasoq oqaaseqarfigerusunnagu. Ilisimasaqarfiginngilaa. 

 

Pisimasoq 11 pillugu nassuiaavoq, pisimasoq ilisimasaqarfiginagu. Poortugaaq mikisoq 

kingoraartissanik imalik upernaaq U2-miit tiguaa. Ullua eqqaamanngilaa.  

 

Ilanngussaq K-3-4-mi, qupperneq 15-imik, U1-ilu 5. maj 2018-imi SMS-eqatigiinnerminnik, 

sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq, ”1,5 puisit angisuut” pillugit allassimanini suliassaminnut 

tunngasuusimassasoq. Puisinut tunngasunik suliaqarnikuunngillat, kisianni allatut taaguisarput. 

Eqqaamanngilaa U1-ilu oqaloqatigiinnertik tamatuma saniatigut sumut tunngasuusoq. U1 

suleqatigisarpaa. Atinik taaguisarputtaaq, soorlu ”puisit”. Naalisaasartorujussuupput. 

Sannaveeraateqarpoq. Aquttuunikuuvoq aamma kangerlummut ilummukartarpoq kangerlullu 

sikusimatillugu tamanna qaammatinik sisamanik-tallimanik sivisussuseqartarpoq. Ukioraangat 

angallat nunamut qaqinneqartarpoq upernaallu tungaanut tassaniittarpoq. Angallatip nunamiinnerani 

sannavimmi sulisarpoq. Biilinik, qamuteralannik, angallatinik il.il. iluarsaalluni sulisarpoq. Aamma 

kammalaataasa maskiinaatitik aggiuttarpaat. U1 ukiuni kingullerni assigiinngitsutigut 

suleqatigisarpaa, soqutigisaqaqatigiippummi. U1 kingoraartissanik ikiortarpaa, ilaannikkullu 

taakkuninnga sannavimminiittuuteqartarpoq. Aningaaserivikkut nuussineq ataasiarluni U1-ilu 

akunnerminni pivoq, tassanilu kr. 2.000 U1-ip peeraata kontoanut ikivai. Nuussineq 



kingoraartissanut tunngasuuvoq, taakkuli suunersut eqqaamanngilai. Qanga aningaasat ikinerlugit 

eqqaamanngilaa, kisianni ukioq mannaasorinngilaa. 

 

 

[…] 
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