
Den 14. december 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen 

 

Midlertidig kredsdommer Mette Munck Grønbæk behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

 

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 […] 

 

[…] 

 

T1 forklarede supplerende, at han siden han var ung og begyndte at tjene penge, har opsparet så 

meget som muligt. Omkring 500 kr. hver 14. dag. Det var fra midten af 90’erne og frem til i dag. 

Han ønskede en opsparing for at opnå noget med sit liv. Han har en støtte i en far, som har været 

fisker i 30-40 år. Hans far er på havet 6 måneder om året. Når faderen er på land, mødes de hver 

weekend og han får penge af ham. Han får mellem 500 og 2.000 kr. af sin far når de mødes. Han 

gemmer så mange som muligt at pengene.  

 

Han har også sparet op efter alle de gange han har været ude at fiske. Indtægten herfra har han lagt 

til side. Han har lagt så meget som muligt til side.  

 

Foreholdt købet af Bayliner og taxaer forklarede han, at han købte aktiverne med penge fra sin 

opsparing.  

 

Han har også opsparet penge via maskinrenovation. Han tjener penge ved at sælge noget han har 

repareret og købt billigt. Fortjenesten herfra er også en del af hans opsparing.  

 

Han har været under uddannelse i Danmark i 2010. Hans indtægter dengang var SU og 

kontanthjælp. Han havde samtidig sin opsparing. Da han var i Aalborg var han aktiv i 

fitnesscenteret. Igennem de sidste 15 år har han været aktiv i fitness. I Aalborg var han også 

medlem af menighedsrådet i Hans Egedes Kirke. Hver weekend har han sin datter. Om søndagen 

tog han ofte sin datter med i kirken. Præsten var interesseret i hans datter. De talte sammen og 

derefter blev han valgt som medlem af menighedsrådet.  Han blev udvalgt til at varetage 

kirkehvervet.   

 



Vedrørende hashen bag vaskemaskinen i T3s lejlighed forklarede han, at det var hash, der var til 

eget forbrug. Han havde gemt det bag T3s vaskemaskine mens T3 var væk. Han havde også haft 

noget hash i skabet, som T3 opdagede. Han ønskede at holde det så hemmeligt som muligt for 

hende. Han ville syntes det var bedst, at der ikke var noget forbrug af hash foran børnene. Bag ved 

vaskemaskinen var der gemt omkring 800 gram. En del af hashen har han taget med til Sisimiut og 

noget var i hans besiddelse, da han blev anholdt. Det var de 492 gram, som blev taget i lufthavnen. 

Når han er i Grønland er han mest i Nuuk og i Sydgrønland, og han har bragt hashen med til brug 

som smertelindring. 

 

I fremtiden vil han gerne fuldføre en teologiuddannelse i Århus. Han har været medlem af 

menighedsrådet og er blevet forelsket i religion. Han har efterfølgende mødt nogle biskopper, 

provsten samt en teologiprofessor fra universitetet, og har drøftet muligheden for at fuldføre 

teologiuddannelsen. Han har fuldført et års teologikursus i Rudolfikirken i Aalborg.    

 

Kalaallisut: 

U1 ilassuteqarluni nassuiaavoq, inuusukkallaramili aningaasarsiorluni aallartissimalluni, 

sapinngisanilu tamaat ileqqaagaqartarsimalluni. Ullut 14-inikkaarlugit 500 kr.-nit missaani. 

Tamanna pivoq 90’-ikkumiit ulloq manna tikillugu. Kissaatigisimavaa ileqqaagaqarnissani 

inuunermini angusaqarusulluni. Ataatamit tapersersorneqartarpoq, taanna ukiuni 30-40-ni 

aalisartuusimavoq. Ataataa ukiumut qaammatini arfinilinni imaaniittarpoq. Ataataa 

nunamiikkaangat, sapaatit akunnerisa naanerini naapittuaannarput aningaasanillu tunitiffigisarpaa. 

500 aamma 2.000 kr.-nit akornganni ataataminit pisarpai naapikkaangamik. Sapinngisamik 

aningaasat amerlasuut toqqorniartarpai.   

 

Aalisarsimatilluni pinerit tamaasa ileqqaagaqartarpoq. Tassanngaanniit isertitani illuartittarpai. 

Sapinngisamik annertuumik illuartitsiniartarpoq.   

 

Saqqummiussiffigineqarluni Baylinerimit pisineq pillugu nassuiaavoq, pigisat nalillit aningaasanit 

ileqqaakkaminit pisiarisarlugit.   

 

Aamma aningaasanik ileqqaagaqarnikuuvoq maskiinanik iluarsaassineq aqqutigalugu. 

Iluarsaassaminik akikitsumik akilersimasaminit tunisisimagaangami aningaasanik 

iluanaaruteqartarpoq. Tassanngaanniit iluanaarutaasa ilai aamma ileqqaagaagaanut ilaapput.   

 

Danmarkimi 2010-mi ilinniartuuvoq. Taamanikkut isertittagai tassaapput Ilinniagaqarnersiutit 

ikiorsiissutillu. Saniatigullu aningaasat ileqqaakkani pigalugit. Aalborgimiikkami 

timigissartarfimmi timigissarnermik aallussisarpoq. Ukiut kingulliit 15-init ingerlaneranni 

timigissartarfimmi aallussisarpoq. Aalborgimi aamma ilagiit sinniisiini ilaasortaasimavoq Hans 

Egedes Kirke-mi. Sapaatit akunnerisa naanerini tamatigut panini paarisarpaa. Sapaammi panini 

oqaluffimmut akuttunngitsumik ilagisarpaa. Palasi U1-ip panianut soqutiginnissimavoq. 

Oqaloqatigiissimapput tamatumalu kingorna ilagiit sinniisiinut ilaasortatut toqqagaasimavoq. 

Oqaluffiup ingerlanneqarneranut isumaginnittussatut toqqarneqarsimavoq.    

 

U3-p inaani haship errorsiviup tunuaniinneranut tunngatillugu nassuiaavoq, hashi tassaasoq, 

nammineq atugassaasoq. Taanna toqqorsimavaa U3-p errorsiviata tunuanut U3 peqannginnerani. 

Aamma hashimik skaavimmiititaqarsimaavoq, U3-llu taanna paasisimallugu. Kissaatigisimavaa 

sapinngisani naapertorlugu U3-mut isertuunniarlugu. Isumaqarsimavoq pitsaanerussasoq, meeqqat 

savaanni hashimik atuisoqanngippat. Errorsiviup tunuani 800 gramip missaani toqqorsimapput. 



Haship ilangaatsiarsua Sisimiut nassarsimavaa aamma ilaanik paarisaqarsimavoq, tassa 

tigusarineqarami. Mittarfeqarfimmi tiguneqartut tassaapput taakku 492 gramit. Kalaallit 

Nunaaniikkaangami Nuummiinnerusarpoq aamma Kalaallit Nunaata kujataani, aamma hashi 

nassarnikuuaa anniarnermut annikillisaatissatut atorniarlugu.  

 

Siunissami upperisarsiornermik ilisimatusarnermik ilinniarneq Århusimi naammasserusuppaa. 

Ilagiit sinniisaanni ilaasortaanikuuvoq upperisarsiornerlu pillugu asannilersoornikuulluni. 

Tamatuma kingorna biskoppinik, provstimik kiisalu upperisarsiornermik ilisimatusartumik 

universitiitiminngaanniit naapitaqarnikuuvoq, eqqartorsimallugulu upperisarsiornermik 

ilisimatusarnermik ilinniarnissap naammassinissaanut periarfissat pillugit. Rudolfkirkenimi 

Aalborgimi ukioq ataaseq upperisarsiornermik ilisimatusarnermik pikkorissarneq 

naammassisimavaa.    

 

[…] 

 

Sagen udsat.  

 

Retten hævet kl. 11.20 

 

 

Mette Munck Grønbæk 

kredsdommer  

 


