
E Q Q A R T U U S S U T 

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 21. december 2018 

 

Eqqaartuussiviup no.  1159/2018  

Politiets nr. 5504-98610-00225-18 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U1 

cpr-nummer […], 

U2 

cpr-nummer […], 

U3 

cpr-nummer […] og  

U4 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasartut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 12. oktober 2018. 

 

U1, U2, U3 aamma U4 makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

  Pisimasoq 1 

 

5512-98610-00522-15 – U1 

Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 2, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, 

imm. 2, tak. § 2 - ikiaroornartulerineq, aappaatut pinerluttulerinermik inatsimmi § 111 - 

tillitanik atuineq 

Piffissami 19. februar 2015 tikillugu katillugit kr. 150.000,-inik, Kalaallit Nunaanni hashimik 

tuniniaanermit pissarsiaasimasut, 250 gramit inornagit oqimaassusilimmeersut, imaluunniit 

inatsimmik unioqqutitsinermit allamersuut inatsisilerinikkut malersorneqataasinnaasut, 

tigummiaramikkit, aningaasat ilaatigut angallammik Baylinerimik X8-mit aningaasanik akiliinikkut 

kr. 150.000,-ilerlugu pisissutaasimallutik.  

 

  Pisimasoq 2 

 

5505-98610-00545-16 – U1 

Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 2, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, 

imm. 2, tak. § 2 - ikiaroornartulerineq, aappaatut pinerluttulerinermik inatsimmi § 111 - 

tillitanik atuineq 

Piffissami 26. februar 2016 tikillugu, katillugit kr. 150.000,-inik, Kalaallit Nunaanni hashimik 416 

gramit inornagit oqimaassusilimmik tuniniaanermit pissarsiaasimasut, imaluunniit inatsimmik 

unioqqutitsinermit allamersuut inatsisilerinikkut malersorneqataasinnaasut, tigummiaramikkit, 

aningaasat ilaatigut ukuninnga pisissutaasimallutik: 

taxat nr. […] reg.nr. GL […] X9-mit aningaasanik akiliinikkut kr. 100.000,-ilerlugit 



taxat nr. […] reg.nr. GL […] X10-mit aningaasanik akiliinikkut kr. 80.000,-ilerlugit  

gearip puussaa biilillu motooria tuniniaasumit kinaassusersineqanngitsumit aningaasanik 

akiliinikkut kr. 70.000,-ilerlugit. 

kingorna taxat marluusut U1-ip X4-p aqqanut nalunaarsortillugit.  

 

  Pisimasoq 3 

 

5502-98610-00555-17 – U1 

Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, 

imm. 1, tak. § 2, tak. bilag 1, liste A, nr. 1 

26. februar 2017 I2, I1 aammalu I4, immikkut unnerluutigineqartussat, peqatigalugit aammalu 

paaseqatigereerlugit, tuniniaqqinniarlugit hashi pladet arfinillit 600 gramit inornagit oqimaassusillit 

I2-mut, I1-imut aammalu I4-mut nassiukkamigit, taakkulu minnerpaamik 500 grami tunivaat kr. 

300.000,-it inornagit iluanaaruteqaatigalugu.  

 

  Pisimasoq 4 (4-5) 

 

5505-98610-00554-17 og 5505-98610-00553-17 – U1 

Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 2, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, 

imm. 2, tak. § 2 - ikiaroornartulerineq, aappaatut pinerluttulerinermik inatsimmi § 111 - 

tillitanik atuineq 

2017-imi junimiit 17. juli tikillugu, katillugit kr. 245.000,-inik, Kalaallit Nunaanni hashimik 408 

gramit inornagit oqimaassusilimmik tuniniaanermit pissarsiaasimasut, imaluunniit inatsimmik 

unioqqutitsinermit allamersuut inatsisilerinikkut malersorneqataasinnaasut, tigummiaramikkit, 

aningaasat ilaatigut ukuninnga pisissutaasimallutik:  

taxat nr. […] reg.nr. GL […] X11-mit aningaasanik akiliinikkut kr. 170.000,-ilerlugit,  

  

     taxat U1-ip X4-p aqqanut nalunaarsortissimasai.  

Stingray angallat X12-imit aningaasanik akiliinikkut kr. 75.000,-ilerlugu.   

 

  Pisimasoq 5 (6) 

 

5502-98610-00363-17 – U1 

Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, 

imm. 1, tak. § 2, tak. bilag 1, liste A, nr. 1  - hashimik tigummiaqarneq aammalu tuniniaaneq, 

aappaatut pinerluttulerinermik inatsimmi § 111 - tillitanik atuineq aningaasanut 

tunngatillugu 

12. september 2017 nal. 14.50-ip missaani Qaqortumi Kamikoorfik blok B-[…]-mi, 

tuniniaqqinniarlugu hash-imik 91 gramimik kiisalu katillugit kr. 6.150,-inik, hashimik 10 gramit 

inornagit oqimaassusilimmik tuniniaanermit pissarsiaasimasut imaluunniit inatsimmik 

unioqqutitsinermit allameersut inatsisilerinikkut malersorneqaataasinnaasut, tigummiaramigit.  

 

  Pisimasoq 6 (7-12, 14) 

 

5505-98610-00556-17, 5505-98610-00557-17, 5505-98610-00276-18, 5502-98610-00304-18, 

5505-98610-00305-18, 5502-98610-00306-18 og 5505-98610-00307-18 – U1 og U3 

Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. aammalu § 2, tak. ikiaroornartut pillugit 

nalunaarummi § 27, imm. 1, tak. § 2, tak. bilag 1, liste A, nr. 1  - hashimik anngiortumik 



eqqussineq aammalu tuniniaaneq kiisalu ikiaroornartulerineq, aappaatut 

pinerluttulerinermik inatsimmi § 111 - tillitanik atuineq aningaasanut tunngatillugu 

2017-imi oktoberip 22-ata aammalu 2018-imi februarip 26-ata akornanni, I1, X2, I2 aammalu X3, 

immikkut unnerluutigineqartussat, kiisalu pinerloqatini maannamut suli kinaassusersineqanngitsut 

peqatigalugit U1-imiit ilitsersuunneqareerlutik katillugit kr. 90.000,-inik, hashimik 150 gramit 

inornagit oqimaassusilimmik Kalaallit Nunaanni tunisisimanermit inatsimmilluunniit allamik 

unioqqutitsisimanermit pissarsiaasimasut inatsisilerinikkut malersorneqaataasinnaasut, 

tigummigamikkit, U3-p U1-imit ilitsersuunneqareerluni aningaasat tigummigamigit aammalu 

hashimik piniaqqinnissaq siunertaralugu piffissani ukunani Wistern Union aqqutigalugu uku 

nuuttarlugit:  

- ulloq 22. oktober 2017 kr. 7.000,- 

- ulloq 24. oktober 2017 kr. 25.000,- 

- ulloq 25. oktober 2017 kr. 25.000,- 

- ulloq 6. november 2017 kr. 7.000,- 

U1-imut, kingornalu U1-ip containeri ilaatigut hashimik 1,6 kg-mik mikinerunngitsumik imalik 

poortorpaa kingornalu Aalborgimi Royal Arctic Linge aqqutigalugu 10. november 2017 nassiuppaa, 

U3-llu containeri imaalu 6. december 2017 tiguaa, kingornalu haship ilaa X2-mit aammalu X3-mit 

ingerlanneqarpoq aammalu I1-imit aammalu I2-mit tunineqarluni, U1-imut kr. 960.000,-it inornagit 

iluanaarutaasunik.  

 

  Pisimasoq 7 (13, 17-18) 

 

5501-98610-00308-18, 5505-98610-00231-18 og 5505-98610-00227-18 – U1, U3, U2 og U4 

Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, 

imm. 1, tak. § 2, tak. bilag 1, liste A, nr. 1 - tuniniaqqinniarlugu hasimik anngiortumik 

eqqussineq 

2018-imi februarip 17-iata aammalu martsip 28-ata akornanni, X7, immikkut 

unnerluutigineqartussaq, peqatigalugu isumaqatigereerlugulu, hashi 700 graminik mikinerunngitsoq 

Danmarkimit Aalborgimiit Kalaallit Nunaanni Nanortalimmut anngiortumik eqqukkamikku, U2-p 

U1-imiit ilitsersuunneqareerluni hashi 700 gramit inornagit oqimaassusilik Irena Arctica, U2-p 

inuttaaffigisaa, aqqutigalugu anngiortumik eqqukkamiuk, kingornalu U2-p hashi Nanortalimmi X7-

imut tunniuppaa, taassumalu U4-mut tunniuppaa, taassumalu minnerpaamik 500 grami tunivaa U1-

imut kr. 300.000,-t inornagit iluanaarutaalluni, taassuma iluanaarutit ilaat ukuninnga pisussutigai:  

Aquuteralak Yamaha 300 HK I3-mit aningaasanik akiliinikkut kr. 140.000,-ilerlugu 

biili mrk. Ford Mustang reg.nr. GR […] X13-imit aningaasanik akiliinikkut kr. 150.000,-

ilerlugu, U1-illu biili U3-p aqqanut nalunaarsortippaa.   

 

 

  Pisimasoq 8 (15) 

 

5506-98041-00001-18 – U1 

Aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 9, imm. 1, tak. § 56, imm. 1 - 

Imigassartorsimalluni biilerneq 1,20 promille sinnerlugu - kiisalu aqqusinertigut 

angallannermut inatsimmi § 22, imm. 1 - qajassuussinnginneq 

10. marts 2018 nal. 12.00-ip aammalu nal. 12.14-ip akornanni biili Suxuki 5 x 4 Gl reg.nr. […] 

Maniitsumi Iliuliumarngup eqqaatigut Niels Lynge-p Aqqutaatigut biilissutigigamiuk ima 

annertutigisumik imigassamik aalakoornartulimmik imersimalluni, biilernerani kingornaluunniit 

aavata imigassamik aalakoornartulimmik akoqarnerata 1,20 promille sinnersimallugu, kiisalu biili 



isumannaatsumik aqussinnaasimanagu aammalu qajassuussinngitsumik pissuseqarluni, aammalu 

U1-ip biili ima aqussimallugu allaat navialisillugit imaluunniit allanut akornutaasumik, 

aqquserngup sinaakkutaa apramiuk annertunngitsunik innarliilluni.  

 

 

  Pisimasoq 9 (16) 

 

5506-98510-00005-18 – U1 

Aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 13, imm. 1, tak. § 56, imm. 1, 2. pkt. - piffissami 

arsaagaaqqanermi biilerneq 

10. marts 2018 nal. 12.00-ip aammalu nal. 12.14-ip akornanni biili Suzuki 5 x 4 Gl reg.nr. GR […] 

Maniitsumi Iluliumarngup eqqaatigut Niels Lynge-p Aqqutaatigut biilissutigigamiuk, naak 

qamutinut motoorilinnut ingerlatsisinnaanermut allagartaajarneqarsimagaluarluni, 

eqqartuussivitsiguunngitsumik akiligassiissutikkut 22. november 2011-meersukkut ukiuni qulini, 

21. november 2011 aalarnerfigalugu 20. november 2021-p tungaanut, ingerlatitsisinnaanermik 

arsaagaaqqagaluarluni, kiisalu tamatuma saniatigut Retten i Aalborgip eqqartuussutaani 24. oktober 

2017-imeersumi 21. november 2021 aallarnerfigalugu 22. maj 2022 tikillugu qaammatini arfinilinni 

ingerlatitsisinnaanermik arsaagaaqqalluni.  

 

  Pisimasoq 10 (19) 

 

5508-98610-00156-18 – U1 

Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, 

imm. 1, tak. § 2, tak. bilag 1, liste A, nr. 1 - tuniniaqqinniarlugu hasimik tigummiaqarneq 

29. april 2018 nal. 22.55-ip missaani Sisimiuni Qajaasat […]-imi, pinerloqatini maannamut suli 

kinaassusersineqanngitsut peqatiglugit aammalu isumaqatigereerlugit, tuniniaqqinniaaqqinniarlutik 

X5 poortukkamik hashimik 248 gramimik imalimmik, U1-ip pigisaanik, aallertikkamikku, U1-ip 

X5 nassuiaakkamiuk qanoq aassaneraa, kingornali X5-ip hashi politiinut tunniuppaa.  

 

  Pisimasoq 11 (20-21) 

 

5505-98610-00309-18 og 5505-98610-00226-18 – U1, U3, U2 og U4 

Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, 

imm. 1, tak. § 2, tak. bilag 1, liste A, nr. 1 - tuniniaqqinniarlugu hasimik tigummiaqarneq 

2018-imi majip sisamaata aammalu junip 15-iata akornanni peqatigiillutik aammalu 

isumaqatigeereerlutik, hashi 1 kg-mik mikinerunngitsoq tuniniaqqinniarlugu tigummigamikkku, 

U3-p hashi angerlarsimaffimmini toqqortarigamiuk kingornalu U1-ip piumasaqarnerattigut hashi 

U2-mut tunniuppaa, taassumalu Irena Arctica, U2-p inuttaaffigisaa, aqqutigalugu hashi Qaortumi 

U4-mut assartorpaa, kingorna hashi minnerpaamik 750 grami tunineqarpoq U1-imut kr. 450.000,-it 

inornagit iluanaarutaalluni, taassuma iluanaarutit ilaat ukuninnga pisissutaigai: 

biili mrk. Mitsubishi ASX reg.nr. GL […] X14-imit aningaasanik akiliinikkut kr. 160.000,- 

ilerlugu, taannalu U3-p aqqani U1-ip nalunaarsortinniaraluarpaa 

Macbook Pro 15 Touch aningaasanik akiliinikkut kr. 22.799,-ilerlugu, 

iPhone X 256GB aningaasanik akiliinikkut kr. 8.649,-ilerlugu,  

DJI Mavic Pro drone aningaasanik akiliinikkut kr. 8.999,-ilerlugu,  

Aammalu U3-p 15. juni 2018 angerlarsimaffimmini kr. 15.000,-it U1 sinnerlugu toqqortarivai, 

aammalu U1-ip nammineq kr. 75.000,-it Nuussuarmi Atertaq […]-mi aningaasivissuarmi 

toqqortaralugit.  



 

  Pisimasoq 12 (22) 

 

5504-98610-00225-18 – U1 

Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, 

imm. 1, tak. § 2, tak. bilag 1, liste A, nr. 1  - tuniniaqqinniarlugu hashimik tigummiaqarneq 

aammalu ikiaroornartulerineq, aappaatut pinerluttulerinermik inatsimmi § 111 - tillitanik 

atuineq aningaasanut tunngatillugu 

14. juni 2018 nal. 15.25-p missaani Paamiuni mittarfimmi, X6, immikkut unnerluutigineqartussaq, 

peqatigalugu, tuniniaqqinniarlugu hashi 492 grami tigummiaramikku, X6-ip hashi nassatamini 

tigummiaannartakkamiitikkamiuk, aammalu U1 aningaasanik kr. 10.000,-inik, hashimik Kalaallit 

Nunaanni tuniniaanermit imaluunniit inatsimmik unioqqutitsinermit allamit pissarsiaasimasut 

inatsisilerinikkut malersorneqaataasinnaasut, tigummiarlugit.  

 

  Pisimasoq 13 (23) 

 

5100-71281-39-18 – U1 

Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, 

imm. 1, tak. § 2, tak. bilag 1, liste A, nr. 1  - tuniniaqqinniarlugu hashimik tigummiaqarneq 

11. juli 2018 nal. 08.30-p missaani angerlarsimaffimmini Aalborgimi Thulevej […]-mi, hashi 74,91 

grami tuniniaqqinniarlugu toqqortarigamiuk.  

 

  Pisimasoq 14 (24) 

 

5502-98610-00326-18 – U2 

Ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, 

imm. 1, tak. § 2, tak. bilag 1, liste A, nr. 1  -  ingerlateqqitassamik hashimik tigummiaqarneq 

2. september 2018 nal. 11.13 Qaqortumi umiarsuarmik Irena Arcticamik, inuttaaffigisaminik, 

tikinnermi, hashimik 96,9 gramimik ingerlateqqitassaminik tigummiaqarami.  

 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaateqartoqarpoq imaattunik: 

 

U1 

 

1. Ukiuni marlunni inissiisarfimmiittussanngortitsineq. 

2. Akiligassiineq sapaatit akunnerinut sisamanut aningaasarsiat nalingat 12.000 kr.-it, tak. 

aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 56, imm. 1, tak. § 9, imm. 1.  

3.  20. maj 2022 aalarnerfigalugu ukiuni qulini ingerlatitsisinnaanermut pinngitsoorani 

allagartaajaaneq, tak. aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 60, imm. 1, nr. 1 aammalu nr. 

5 kiisalu § 60, imm. 3.  

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 168, imm. 1 naapertorlugu uku arsaarinnissutigineqarnissaat:  

- Bayliner angallat jnr. 5512-98610-00522-15-imi pineqartoq.  

- Taxat nr. […] reg.nr. GL […] jnr. 5505-98610-00545-16-imi pineqartut.  

- Taxat nr. […] reg.nr. GR […] jnr. 5505-98610-00554-17-imi pineqartut.  



- Stingray angallat jnr. 5505-98610-00553-17-imi pineqartoq.  

- Yamaha 300 HK aquuteralak jnr. 5505-98610-00231-18-imi pineqartoq.  

- Biili mrk. Ford Mustang reg.nr. GR […] jnr. 5505-98610-00227-18-imi pineqartoq.  

- Biili mrk. Mitsubishi ASX reg.nr. GL […] jnr. 5505-98610-00226-18-imi pineqartoq.  

- MacBook Pro 15 Touch.  

- iPhone X 256GB. 

- DJI Mavic Pro Drone.  

- Qamuteralaat mrk. Lynx stelnummer […]. 

- Qamuteralaat mrk. Polaris RMK Pro 163. 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 166, imm. 1 naapertorlugu aningaasat uku 

arsaarinnissutigineqarnissaat:  

- kr. 80.000,-it taxamik […]-imik reg.nr. GR […] jnr. 5505-98610-00545-16-imi pineqartumut 

pisinermi akiliutaasimasut nalingat.  

- kr. 70.000,-it gearip puussaanik aammalu motorimik jnr. 5505-98610-00545-16-imi 

pineqartumut pisinermi akiliutaasimasut nalingat.  

- kr. 300.000,-it haship 500 gramit inornagit annertussusillip jnr. 5502-98610-00555-17-imi 

pineqartup tuninera nalinga.  

- kr. 6.150,-it jnr. 5502-98610-00363-17-imi pineqartut.  

- kr. 90.000,-it jnr. 5505-98610-00556-17-imit pineqartut.  

- 960.000,-it haship 1,6 kg inornagit annertussusillip jnr. 5505-98610-00557-imi pineqartup 

tuninera nalinga.  

- kr. 159.553,-it jnr. 5505-98610-00309-18-imi aammalu 5505-98610-00226-18-imi pineqartut.  

- kr. 10.000,-it jnr. 5504-98610-00225-18-imi pineqartut.  

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 166, imm. 2, nr. 1 naapertorlugu uku arsaarinnissutigineqarnissaat:    

- 91 gram hash jnr. 5502-98610-00363-17-imi pineqartoq.  

- 248 gram hash jnr. 5508-98610-00156-18-imi pineqartoq.  

- 492 gram hash jnr. 5504-98610-00225-18-imi pineqartoq.  

- 74,91 gram hash 5100-71281-00039-18-imi pineqartoq.  

- Aningaasivissuaq jnr. 5505-98610-00226-18-imi pineqartoq.  

- iPhone 7 imei nr. […]. 

- Samsung Galaxy S8 imei nr. […]. 

- iPhone SE imei nr. […]. 

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 2 naapertorlugu suliamut aningaasartuutitut 

akilissagai.  

 

U3 

 

Ukiumi ataatsimi inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 2 naapertorlugu suliamut aningaasartuutitut 

akilissagai.  

 

U2 

 

Qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  



 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 166, imm. 1 naapertorlugu aningaasat uku 

arsaarinnissutigineqarnissaat:  

- kr. 30.000,-it haship 100 gramit inornagit annertussusillip jnr. 5505-98610-00309-18-imi 

pineqartup tuninerata nalinga.  

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 166, imm. 2, nr. 1 naapertorlugu uku arsaarinnissutigineqarnissaat:  

- 96,9 gram hash jnr. 5502-98610-00326-18-imi pineqartoq.  

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 2 naapertorlugu suliamut aningaasartuutitut 

akiligassagai.  

 

U4 

 

Qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 166, imm. 1 naapertorlugu aningaasat uku 

arsaarinnissutigineqarnissaat:  

- kr. 60.000,-it haship 200 gramit inornagit annertussusillip jnr. 5505-98610-00308-18-imi 

pineqartup tuninerata nalinga. 

- kr. 45.000,-it haship 150 gramit inornagit annertussusillip jnr. 5505-98610-00309-18--imi 

pineqartup tuninerata nalinga.  

 

Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 2 naapertorlugu suliamut aningaasartuutitut 

akiligssagai.  

 

Unnerluutigineqartut imaattunik piumasaqaateqarput: 

 

U1 pisimasuni 1-7-mi  aamma 10-13-imi pisuunnginnerarpoq pisimasunilu 8-mi 9-milu 

pisuunerarpoq. Pisimasoq 10-mi, 12-imi 13-imilu unnerluutigineqartoq hashimik 

tigumiaqarsimalluni nassuerpoq, kisianni atuutsinniarlugu taanna nammineq 

pujortagassarisimallugu. 

  

U1 piumasaqaateqarpoq nassuerutigineqanngitsutut annertutigisumik pinngitsuutitsisoqassasoq. 

 

U1 piumasaqaateqarpoq biilersinnaanermut allagartaajaanissamik piumasaqaammut 

pinngitsuutitsisoqassasoq kiisalu pinerluttulerinermi inatsisimmi § 168, imm. 1 aamma § 166, imm. 

1 naapertorlugit arsaarinnissuteqarnissamik piumasaqaammut pinngitsuutitsisoqassasoq. 

 

U3 pisimasuni 6-imi, 7-imi aamma 14-imi pisuunnginnerarpoq. Unnerluutigineqartoq pisimasoq 

14-imi nassuerpoq hashimik tigummiaqarsimalluni nammineq pujortagssaminik.  

 

U2 pisimasuni 7-imi, 11-mi 14-milu pisuunnginnerarpoq. Unnerluutigineqartoq pisimasoq 14-imi 

nassuerpoq hashimik tigummiaqarsimalluni nammineq pujortagssaminik. 

 

U2 piumasaqaateqarpoq arsaarinnissuteqarnissaq pillugu piumasaqaammut 

pinngitsuutitsisoqassasoq.  

 



U4 pisimasuni 7-imi 11-milu pisuunnginnerarpoq. 

 

U4 piumasaqaateqarpoq arsaarinnissuteqarnissaq pillugu piumasaqaammut 

pinngitsuutitsisoqassasoq. 

 

 

Suliap paasissutissartai 

 

Pisimasoq 1-imut tunngatillugu uppernarsaasiissutigineqarput pisinermut isumaqatigiissut 

Baylinerimut tunngasoq kiisalu taannarpiaq pillugu nalunaarsukkat assilineqarneri. 

 

Pisimasoq 2-mut 4-mullu tunngatillugu uppernarsaasiissutigineqarput Macbook Promi 

uppernarsaatissanik ujarlerneq pillugu nalunaarusiaq, Skoda Superb Elegance aamma Skoda 

Octavia pillugit nalunarsuinermut uppernarsaatit kiisalu U1-ip X4-llu 31. oktoberimi, 13. november 

2017-imi kiisalu 9., 16, 22., 24., 25., 31. maj 2018-ilu allaqatigiinnerat. Aammattaaq 

uppernarsaasiissutigineqarpoq pisinermut isumaqatigiissut angallammut Stingway 22-mut 

tunngasoq. 

Suliami pisimasoq 3-mut tunngatillugu uppernarsaasiissutigineqarpoq U1-ip I2-llu 26. februar 

2017-imi SMS-ikkut allataat, ilaatigut ersersinneqarluni: 

 

 ”… 

 U1: Una suli illit normoraajuk? 

 I2: Ija 

 U1: Arfinillit tikissapput, anaanamut sisamat ilissinnullu marluk 

I2: Aap 

U1: I4-p aappaa pisiaraa 30-lerlugu, aappaanik 60-ilerlugu sanaassinnaavaanga 

I2: Aap, sanassava? 

U1: Assigiinngitsut marluupput, qaamasoq taartorlu. Qaamasut marluk taartullu 

marluk anaanamut. 

I2: Aap 

U1: Aamma anaanamut oqaatigaara. Misissussavarsi qaamasumik ataatsimik 

taartumillu ataatsimik tigusinissarsi, ok? 

I2: Aap. 

U1: Tikippat nalunaarna 

I2: Aap 

…” 

 

 

Suliami pisimasoq 5-imut tunngatillugu uppernarsaasiissutigineqarput nalunaaruteqarnermik 

nalunaarusiaq, pigisat qulakkiikkat pillugit nalunaarusiaq kiisalu uppernarsaatinik ujarlerneq pillugu 

assit. 

 

Pisimasoq 6-imut tunngatillugu uppernarsaasiissutigineqarput Western Union aqqutigalugu 

nuussinerit katillugit kr. 64.000-it kiisalu U1-ip U3-llu 26. oktober 2017-imi SMS-

eqatigiissimanerat, takutinneqarlutik naatsorsuutit aamma allatat 1., 3., 5. aamma 6. november 

2017-imeersut containerimik pissarsinermut tunngasut. 

 

U3-p U1-imut SMS-erutaanit 5. november 2018-imeersumit ilaatigut ersersinneqarpoq: 



 

 “… 

 U3: Paasisinnaavakkit niuersimasutit aningaasaataaruttutillu. 

U1: Containeri taanna inissipallassinnaasuuppat inissisimaffingajapput 

angusinnaavarput. Juulli qanillitinnagu. 

…” 

 

Aammattaaq uppernarsaasiissutigineqarput U3-p U1-illu 16. november 2017-imi SMS-

eqatigiissimanerat U3-p ikiuussimaneranut akersarsisiaqartitsinermut tunngasut kiisalu 5. december 

2017-imi nal. 17.48-miit SMS-it, ilaatigut ersersinneqarluni: 

 

 “… 

U1: Taannasik sukkanerpaamik tiguniarukku periarfissat pitsaanerussapput, 

takananiinnera sivitsoriartortillugu imaasa taakkuninnga nassaarineqarsinnaanerat 

ilimanarsigaluttuinnassaaq. Taamaattumik sapinngisamik piaartumik takananngaanniit 

peertiguk. 

…” 

 

Tamatuma saniatigut uppernarsaasiissutigineqarpoq U1-ip U3-llu 24. januar 2018-imi SMS-

eqatigiissimanerat. 

 

Uppernarsaasiissutigineqarputtaaq U1-ip I1-illu 16., 17. aamma 18. januar 2018-imi SMS-

eqatigiissimanerat kiisalu X2-p X3-llu Air Greenlandimik angalasarsimaneri pillugit nalunaarusiat. 

 

Pisimasoq 7-imut tunngatillugu uppernarsaasiissutigineqarput piffissat U2-p inuttaajartorluni 

ikiartorfigisarsimasai, U1-kip U4-llu 22. februar 2018-imi SMS-eqatigiinnerat, ersersinneqarluni 

U1-ip U4 ullup tulliani Nanortalimmukaqqugaa kiisalu 25. aamma 26. februar 2018-imi SMS-erutit, 

ersersinneqarluni:  

“… 

 U1: Tikippit? 

 U4: Aappi 

 U1: 7 stk. Marluk illit nammineq pissavatit, uanga tallimaapput 300-lerlugit 

 U4: Ok 

 U1: Pingasoriarlutit tunniussiinnassaatit, 100 killinneri tamaasa allaannartassaatit. 

 

Tamatuma saniatigut uppernarsaasiissutigineqarpoq nalunaarsuinermut uppernarsaat Ford 

Mustangimut tungujortumut tunngasoq. 

 

Pisimasoq 8-mut 9-mullu tunngatillugu uppernarsaasiissutigineqarpoq retskemiskimik oqaaseqaat, 

ersersinneqarluni 10. marts 2018-imi nal. 14.50 aaversinnermi takuneqarsinnaasoq aak imigassamik 

minnerpaatut 1,73 promillemik akoqartoq. 

 

Suliami pisimasoq 10-mut, 12-imut, 13-imut aamma 14-imut tunngatillugu 

uppernarsaasiissutigineqarput pigisat qulakkiikkat pillugit nalunaarusiaq kiisalu assit. Pisimasoq 10-

mut tunngatillugu uppernarsaasiissutiineqarportaaq messengerikkut allaqatigiinnerup 

naqitanngortinneqarnera. Pisimasoq 13-imut tunngatillugu aamma uppernarsaatinik ujarlernermik 

nalunaarusiaq.  

 



Suliami pisimasoq 11-mut tunngatillugu uppernarsaasiissutigineqarput piffissat inuttaajartorluni 

ikiartorfiit pillugu nalunaarusiaq kiisalu pigisat qulakkiikkat pillugit nalunaarusiaq 

nalunaaruteqarnermillu ilassutitut nalunaarusiaq. Tamatuma saniatigut 

uppernarsaasiissutigineqarput U1-ip U2-llu 30. apriilimi, 1., 4., 5., 6., aamma 18. maj 2018-imi 

SMS-eqatigiinnerat. Tassannga ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

 ”… 

 U1: Qaqugu Qaqortumiit aallassavit? 

 U2: Unnuaru 

 U1: Nuummut nassataqarpit? 

 U2: Naamik, attaveqarfigineqanngilanga. 

 U1: Ok, qaqugu Nuuk? 

 U2: Tallimanngorpat arfininngorpalluunniit unnukkut. 

 U1: Piareersaassaanga, ok? 

 U2: Aap 

 …” 

 

Illuatungeriit 4., 5. aamma 6.maj 2018-imi SMS-eqatigiinnerannit ersersinneqarpoq imaattoq: 

 

 ”… 

 U1: X15-imut tunniutissapput I1-imuunngitsoq ok. […] X15. 

 U2: Ataaseq? 

U1: aap tullianili affaq, suerutilerpoq. 

U1: X15-imukassapput arnamuunngitsoq. Kujammut nassataqassaguit ”pappuaqqat”-

inillu avannamut nassarlutit akiliut angalanernut marlunnuusinnaava? Pitsaasunik 

kujamukaassiguit avannamukaruit aqqutaani pappiaqqanik paarlaassisinnaavutit 

ataatsimillu akissarsillutit. Ataaseq siumut utimullu. 

…” 

 

Tamatuma saniatigut uppernarsaasiissutigineqarput U1-ip U4-llu 5., 6., 13., 18. aamma 26. maj 

2018-imi SMS-eqatigiinnerat, ilaatigut ersersinneqarluni U4-p puisit 1,5 pitsaat 9-niit 

pissarsiarissagai. Ersersinneqarportaaq 450cc-ngorsinnaasoq aappaatalu affaa U4-muusoq. 

 

Unnerluussisussaatitaasut uppernarsaasiissutigaat akileraartarnermut paasissutissiissutit ukiunut 

2010-miit 2017-imoortut U1-imut tunngasut. 

 

   

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U1, U3, U4 aamma U2 aamma ilisimannittut I1, I2, I4, I5 aamma I3 

nassuiaateqarput. 

 

Unnerluutigineqartoq U1 nassuiaateqarpoq ulloq 10., 11. aamma 14. december 2018. Nassuiaat 

eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima:  

 

"... 

U1 pisimasoq 1 pillugu nassuiaavoq, isumaqarpoq tunngavissaqanngitsumik pasilliinerusoq. 

Nammineq aningaasanik ileqqaakkaminik angallat pisiarinikuuaa. Angallat internet-i aqqutigalugu 

pisiarivaa aningaasanillu akilerlugu. Angallatip akilernissaa ajornartorsiutigisimavaa. Kimut 



akiliinerluni oqaatigerusunngilaa. Angallat Kalaallit Nunaata avannaaninngaannerpoq. Kina 

tunisisumut aningaasanik tunisisuunersoq oqaatigerusunngilaa. Taakkua 150.000 kr.-nit 

ileqqaagarivai.   

Pisimasoq 2-mut tunngatillugu nassuiaavoq, isumaqanngilaq tamanna tunngavigalugu hashimik 

tuniniaasimasutut pasillinneqarnissani tunngavissaqartoq. Taakkua 250.000 kr.-nit taxanut 

atorneqartut ileqqaakkamininngaanniit pipput. Taakkua taxat marluk biilit normullit GL […] 

aamma GR […]. Siusinnerusukkut aalisartuunikuuvoq aamma maskinmesteritut 

ilinniartuunikuuvoq. Maskinmesterip pingajuattut sulinikuuvoq piffissallu ilaani sapaatit akunnerini 

tallimani akissarsinikuuvoq 192.000 kr.-nit. Naluaa sooq taxat atimini 

nalunaarsorneqarsimanngitsut. Gearkassimit pisinermit eqqaamasaqanngilaq. Motoorimik 

pisinermut tunngatillugu kontantimik akiliivoq.  

X4 nalunngisarivaa. Ataatani aqqutigalugu nalunngilaa aamma meeraanerminiilli nalunngisarivaa.  

 

Pisimasoq 4 pillugu nassuiaavoq, taxat aamma angallat Stingray aningaasanit ileqqaakkaminit 

pisiarisimallugit. Pigisat nalillit kontantimik akilerneqarnikuupput. 

Nassuiaassuteqarfigisinnaanngilaa sooq taxat nammineq atimini nalunaarsorsimanngitsut. 

Angallatip sumiinnera ilisimatitsissutigerusunngilaa. 

 

U1 pisimasoq 6 pillugu nassuiaavoq, Western Union aqqutigalugu aningaasat tigusarlugit. 

Aningaasat nammineerluni ileqqaagarivai. Ileqqaagaqalerpoq 14-inilli ukioqarluni sulilluni 

aallartinnikuugami. Atuartuuvoq saniatigullu suliffeqarfinni arlalinni sulisarluni, ualikkuunerusoq. 

Aasaanerani feeriani aamma unnuarsiorluni sulisarpoq. Ileqqaakkani nammineq paarisarpai 

aningaaserivimmiinngitsoq. Ileqqaagaasa ilai biilinik angallatinillu pisissutaasarput, kingornatigut 

tuneqqittakkaminik, tamatumalu kingorna iluanaarutai ileqqaakkaminut ikineqartarput. 

Aningaasanik illikartitsisarpoq ileqqaakkani annertunerulersinniarlugit. Ullut 14-ikkaarlugit 500 

kr.-nit illikartittarpai. Akissarsiassani tigusarpai bankkontokkut. Ataataa ukiorpassuarni 

aalisartuunikuuvoq, kaasarfimmiussaminillu akissarsisarpoq ataatani aalisarneranit ikiorlugu.   

 

Aningaasat 64.000 kr.-nit, U3-p imminut nuussai, kingoraartissanut U3-llu angerlarsimaffimmi 

atugassaanut atortussaapput. Aningaasat 90.000 kr.-nit pillugit oqaaseqarusunngilaq, taakku U3-lu 

SMS-ikkut attavigiinnerannut tunngatillugu taaneqartut, qanoq paasisariaanersoq. Ilumoorpoq, 

RAL-imut akiitsoqarami taamaattumillu atini atorlugu pigisanik nassiusserusussimanani. 

Oqaaseqarfigerusunngilaa, containeri 1,6 kg hashimik imaqarsimanersoq pillugu.  

 

Sanilliussivigineqarpoq ilanngussaq K-3-4-mi, qup. 29-mik, 5. december 2017 nal. 17.48 SMS-eq, 

tassannga ersersinneqarpoq: "Sukkanerusumik taanna sunaanerpoq tigusinnaagukku periarfissaq 

pitsaanerussaaq, takananiiginnassappat, taakkununnga nassaarinissaa periarfissaqarnerussaaq. 

Taamaattumik sapinngisaq naapertorlugu sukkanerpaamik taanna takananngaanniit peerneqassaaq", 

nassuiaavoq, containeri peerneqartussaasoq, tillinniarfigitinnginniassammat. Taakkua 

kingoraartissat, containerimiittut, ilaatigut ukuupput bremseklodsit, støddæmperit il.il. biilimut 

meqqia Skoda. Containerip piaarnerpaamik peerneqarnissaa pingaaruteqarpoq, kingoraartissat 

tillinneqannginniassammata. Tamatuma saniatigut biilip piaarnerpaamik iluarsaannissaa 

pingaaruteqarpoq, tassa naleqarnerulernissaa pillugu.   

 

Biilit angallatillu iluarsaattarpai nammineq atugassamisut aamma tuniniaqqitassatut 

iluanaarutitalimmik.  

 



U3-p nassuiaataanut oqaasissaqanngilaq, tassa U1 sinnerlugu bamsimik hashimik imalimmik 

tunniussisimaneranut tunngatillugu imaluunniit X3-mut hashimik tunniussisimaneranut 

tunngatillugu.  

 

Sanilliussivigineqarluni ilanngussaq K-3-4, qup. 2, U1-ip I1-illu 16. januar nal. 13.41 SMS-

eqatigiinnerannik 16 nassuiaavoq, attaveqatigiinneq pillugu oqaaseqarsinnaanani, imaluunniit suna 

pillugu oqaloqatigiinnerlutik.  

 

Sanilliussivigineqarluni ilanngussami tassani, qupp. 3-mik, U1-ip I1-illu 17. januar nal. 13.46 SMS-

eqatigiinnerannik, nassuiaavoq, SMS-ikkut allaqatigiissutigisimallugu, I1-ip Danmarkimi 

feeriartariaqartoq, inooqatimi annaasimanera pissutigalugu pisariaqartimmagu. Tapersersorniarlugu 

siunnersorsimavaa feeriarnissaanik. Ilanngaaserisut eqqartorsimavaat, angalagaangami 

misissortittuaannarnini pissutigalugu, aamma qatanngutaa I1 misissortissajunnarsimmat. Naluaa, 

sumi sulisarnersoq, imaluunnit suna pisarneraa, ’120 kr.’ allakkaangamiuk.   

 

Sanilliussivigineqarluni ilanngussamik taassuminnga, qup. 5, U1-ip I1-illu 18. januar nal. 11 SMS-

eqatigiinnerannik nassuiaavoq, isumaqarsimalluni, I1-ip feeriarnini allaaserigaa. Sinneri 

ilisimasaqarfiginngilai. Eqqaamanngilaa, suna pillugu SMS-ikkut allaqatigiinnerlutik, tassa 

pisissasoq, tikikkunik, suna angumerissagaa, suna ingerlanneqassanersoq, aamma suna 

pisiarineqassanersoq.   

 

 

Sanilliussivigineqarluni ilanngussamit tassannga, qup. 7, U1-ip I1-illu 21. januar 2018-mi nal. 00.51 

SMS-eqatigiinnerannik nassuiaavoq, SMS-ikkut kaasarfimmiussat Danmarkimilu aningaasartuut 

pillugit allaqatigiissimallutik. Eqqaamanngilaa, aningaasat katinneqarnerannut ’120’ sumut 

matussutaasussaanersoq. Eqqaamanngilaa, I1 SMS-ikkut allannersoq, arlaat 6.800 kr.-nik 

akeqarnerarlugu naatsorsuutinullu aningaasat katinnerani 120 inernilimmut attuumassuteqarnersoq. 

 

Sanilliussivigineqarluni ilanngussaq K-3-4-mi, qup 8-imik, U1-ip I2-llu 26. januar 2018-imi nal. 

14.41 SMS-eqatigiinnerannik nassuiaavoq, nalullugu I2 allataa sumut tunnganersoq.   

 

Sanilliussivigineqarluni ilanngussaq K-3-4-mi, qup. 10-mik, U1-ip X3-llu 22. februar nal. 21.15-

imiit SMS-eqatigiinnerannik, ersersinneqarluni: "Aalliinassaatit, piareerpata, arnap aappanit 

nalunaarfigineqassaatit, aqqutaani ajutuussagaluarpat oqassaatit I1-imuku, uanga atera 

taaneqassanngilaq, aamma oqassaatit I1-ip qinnuigisimagaatit imerniartarfimmut Tugto-mut 

angummut aappaluttumik teqqialimmik nasalimmut aassagitit", nassuiaavoq, oqaatigisinnaanagu 

suna aaneqassanersoq. Naluaa X3 paasisaassagaluaruni, sooq X3 U1-ip atianik 

taaseqqusaannginnersoq.  

 

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. 

 



Pisimasoq 12-mut nassuiaavoq, hashi pigalugu namminerlu atugassaralugu. Taakkua aningaasat 

10.000 kr.-nit angalanissamut kaasarfimmiussarivai taakkua ileqqaakkaminit pipput. X6 

naapinnikuuaa, tassanngaanniillu nalunngisaralugu. Danmarkimut misissortikkiartorluni 

aallannginnermini ilaquttani Paamiuniittut tikeraartussaasimavai. Angalanissani nammineerluni 

isumagisimavaa, aamma X6-ip angalanissaa isumagisimavaa. Eqqaamanngilaa X6-ip angalanissaa 

qanoq annertutigisumik akilernerlugu. X6 isumaqarsimavoq, U1-ip Danmarkiliarnissaa, 

pissangartuusoq, taamaattumik ilaasussaasimavoq. U1 nammineerluni hashimik 

paarisaqarsimanngilaq, nalunnginnamiuk, misissorneqarumaarluni. Hashi atorfissaqartippaa. 

Kalaallit Nunaata kujataanut inissinniassagamiuk nassarpaa, taamaalilluni tassaneeriissammat, 

arlaani Kalaallit Nunaata kujataanukaqqikkuni pisariaqartillugulu. Cannabisolie perusunneruaa 

hashivimminngaanniit, kisianni Kalaallit Nunaanni taanna pissarsiarineqarsinnaanngilaq. 

Taamaattumik Kalaallit Nunaata kujataanukaruni hashiuteqarnissani qulakkeerusussimavaa, tassa 

ilaquttani tassaniittut tikeraarunigit.   

 

Pisimasoq 13-i pillugu, nassuiaavoq, hashi najugaqarfimminiittoq. Nammineq atugassarivaa 

tuniniaqqitassaananilu. Hashi nammineq pigivaa.  

 

Sanilliussivigineqarluni ilanngussaq E-1-3-imik, mappimik assitalimmik, nassuiaavoq, quppernerup 

aappaani akiseq assimi takuneqarsinnaasoq, tassaasoq qiterminut atugassaa. Silaannaarlugu 

poortuut puussiaaqqallu qupperneq 14-imi, 16-imi aamma 19-imi assingiinngitsunut arlalinnut 

atorneqarsinnaapput.   

Ilassutitut nassuiaavoq, inuusuttuullunili aningaasarsiulernikuulluni, sapinngisamik annerpaamik 

ileqqaagaqartarpoq. Ullut 14-ikkuutaarlugit kr. 500 missaannik. 90-ikkut qiteqqunneranniit 

ullumikkumut. Ileqqaagaqarusunnikuuvoq inuunermini angusaqarusulluni. Ataataminit 

tapersersorneqarpoq, taannalu ukiuni 30-40-ni aalisartuunikuuvoq. Angutaa ukiumut qaammatini 

arfinilinni immamiittarpoq. Angutaa nunamiikkaangat sap. akunnerisa naaneri tamaasa naapittarput 

ataataminillu aningaasanik tunisittarpoq. Naapikkaangamik 500 kr. 2.000 kr-illu akornanni 

ataataminit tunisittarpoq. Aningaasat amerlanerpaat toqqortarpai.  

 

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 Sisimiunut 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.    

 

..." 

 

Unnerluutigineqartoq U3 nassuiaateqarpoq ulloq 10., 11. aamma 13. december 2018. Nassuiaat 

eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima:  

 

"... 

U3 pisimasoq 6-i pillugu nassuiaavoq, U1-ip aningaasaatai paarisimallugit. U1-ip 

nassuiaassimavaa, ukiuni arlalinni ileqqaarsimalluni. Mekanikeritut ilinniarsimasuuvoq biilinillu 

atornikunik pisisarluni, taakkualu iluarsaateriarlugit tuneqqittarlugit. Taamatut, aningaasanik 

isertitaqartarpoq. Takorluugaqarsimavoq taxaatililinngorniarluni. Piffissap ilaani Kalaallit Nunaata 

kujataaniissimavoq toqqissisimanarisimallugulu aningaasat U3-mi paarineqarpata. Piffissap 

ilaatigut biilit arlaannut kingoraartissanik pisirusussimavoq, eqqartorlugulu Kalaallit Nunaannut 

nuunnissani. Tamatuma kingorna arlaannik maanga Danmarkimiit nassiussivoq, aamma 

kingoraartissanik, karsinut angisuunut. U1 oqarsimavoq, RAL-imut akiitsoqarluni taamaattumillu 

tamakku atini atorlugu nassiukkusussimanagit. U3 ikinnguteqarsimavoq, ikiuukkusuttumik, 

tamakkulu atini atorlugu nassiunniarsimavai. Imaappoq, aningaasat atorneqarput, 

isumaqatigiissutigineqanngilaq containerip hashimik imaqarnissaa. Containeri imaarpaa U1-illu 

pigisai torsuusamut ilillugit ernermi ineeraata eqqaani. U1-ip pigisani ullut marlussuit 

qaangiummata aavai.  

 



Politiinit killisiorneqarneranit atuarneqarpoq, pigisat nassiunneqarneranut atatillugu qanoq U1-ilu 

SMS-ikkut allaqatigiissimasut. Allaqqasoqarami, ”pigisat peerneqassasut”. Politiit isumaqaramik, 

hashi pineqarsimasoq, kisianni U3 taamatut isumaqanngilaq.  

 

Videocenterimi sulisoq aperisimavaa, Western Unioq atorlugu aningaasanik nassiussiniaraanni 

killissaa sunaanersoq, paasitinneqarsimavoq, killeqanngitsoq, kisianni taamaallaat akitsuut 

annertuneruliinnartartoq, tassa aningaasat annertusiartortillugit. Taamaattumik 

aningaasarpassuarnik arlaleriarluni U1-imut nassiussinikuuvoq, kisianni U1 oqarsimavoq, tamanna 

mianersuutissagaa. Taamaattumik naggataatigut 7.000 kr.-nit missaani nassiussimavai.  

 

16-inik ukioqarluni, U1 naapinnikuuaa, tassani sammilaarsimapput. Ulloq 10. februar 2015-imi 

Aalborgimi naapeqqissimapput, Facebookikkut nassaarireernerata kingorna. Anisimapput 

neriartorlutik qangalu pisimasut eqqartorlugit, tamatumalu kingorna peerareeqqilersimallutik. 

Naapikkamik, U1 ilinniakkamik ingerlataqarpoq. Kingusinnerusukkut ikiorsiissutinik 

pisartagaqalerpoq, qitermigut ajornartorsiuteqarnini pissutigalugu taamaattumillu suliffinnik 

aalajangersimasunik pissarsinissani ajornakusoortissimallugu. Taamaattorli ilinniakkamik 

naammassinnikkami suliffissatut periarfissai pitsaanerupput.  

 

Nikallungavoq, U1 naapikkamiuk sapaatillu akunnerisa naaneri tamaasa imertarluni. Meerai 

ataataminni najugaqarput, peqqissaasutut ilinniarnissani aallartissinnaajumallugu. 

Kajungerinnilerpoq, U1-ip nukittunerujussua pillugu. Siornatigut inuunera sakkortusimavoq 

imigassartorfiusoq, hashimik atornerluineq aamma aanngajaarniutinik ikiaroornartunillu 

tuniniaaneq, kisianni tassa taamatut inuuneqarsimavoq, massakkullu siumut aallariarnikooqaaq, 

ilinniagaqalernikuullunilu. U3 napparsimasutut nalunaarutigineqarsimavoq illumullu 

isertinneqaqqissimavoq ilinniarninilu aallartillugu sapaatit akunneri pingasut missai qaangiummata. 

U1-ip annertuumik ikiorsimavaa, aamma imertarnini, pujortarninilu, nikallunganaveersaatinillu 

atuinini unitsippai, aamma sungiusartalerpoq Pinsisiortullu oqaluffianukartalerluni. U1 aamma 

uppertuuvoq bibeliutinilu atuartarlugu, tamannalu U3-p nuannaarutigisarpaa.   

 

Peerariikkunnaarnikuupput. U3-p meerai U3-mut uternikuupput qaammatit arfinillit qaangiummata 

nuullutik, tassa U1 2015-imi naapinneraniit, tamannalu U1-imut annertuallaarsimavoq. U1 

aalajangerpoq, najugaqatigiikkunnaassallutik. U1 oqarpoq, ikinngutigiissinnaallutik, piffissarli 

tamanna assut paatsiveerusimaarnarsimavoq. Ulloq 12. april 2018-imi aappariikkunnaavipput. 

Taamaattorli U1 U3-p ernerata apersortinnissaanut atatillugu najuunnissani neqeroorutigisimavaa, 

kisianni tassani aappariikkunaareersimapput.   

 

U1 Kalaallit Nunaata kujataanukakulasimavoq, taqqavani ilaqutaqarami. U3-mi skaaveqarsimavoq, 

tassaniittarpullu, U3-p paarisai U1-ip aningaasaatai. Aningaasat nammineq pimisut isigineq ajorpai. 

Aningaasat qanoq amerlatiginersut U3-miitissimanerai U3-p naluaa. U3-p ilaanni eqqumiigisarpaa, 

sooq U1 taama amerlatigisunik aningaasaateqarnersoq. U1 oqarsimaoq, tamanna pissuteqartoq, 

akileraaruseqarfiup malersormani. Taamaatumik toqqissisimanerinerusimallugu aningaasat 

atorlugit.  

 

Sanilliussivigineqarluni ilanngussaq K-3-4-mi, qup. 20 ff-imik, U3-p aamma U1-ip SMS-

eqatigiinnerat, U3 nassuiaavoq, inissiami skaaviit pingajuanni U1-ip aningaasaatai paarisimallugit. 

Taanna U1-ip skaavigivaa. Tamanna pillugu eqqaamasaqarpallaanngilaq aamma naluaa, aningaasat 

qanoq amerlatiginersut. Biilinut kingoraartissat pillugit SMS’-iput. Ikinngutini X1 attavigisimavaa, 

kingoraartissat containerimiittut angallannissat pillugit. Allamik eqqaamasaqanngilaq. U3 



nassuiaavoq, U1 pigisani pillugit ersarissumik isumaqartoq, aamma U3-p pigisai U3-p pigisarigai. 

Imaattoqanngilaq, ’uagut aningaasaatigut’. U1 akuttunngitsumik oqartarpoq, 

ikinngutigiiginnarlutik, siunissamilu qanoq pisoqassanersoq, takujumaaritsik.   

 

Sanilliussivigineqarluni SMS-imik 16. november 2017-imeersumik nal. 20.41, U3 U1-imit 

akilerneqarusuttoq U1 ikiuissaguniuk, nassuiaavoq, assut kamaammiussimallugu U1 sorpassuarnik 

ikiussallugu, aamma ”naalakkisaartinneqarnini” qatsussimagamiuk”. Uisinniarlugu 

oqarfigisimavaa, allatuulli U1-imut ikiuuttutut akilerneqarusulluni. U1-ip siusinnerusukkut 

eqqaanikuuaa, allat ilaquttami ilai akiligassamik akiliisimagaangata taava assersuutigalugu 10.000 

kr.-nit pisartut. U3-p kingusinnerusukkut U1 oqarfigisimavaa, tapersersorusullugu aamma 

ikiorusullugu. U1 piffissami tassani Danmarkimi najugaqarpoq, akuttunngitsumilli Kalaallit 

Nunaaniittarpoq.  

 

U1-ip U3 oqaluttuussimavaa, aningaasanik ileqqaagaqarsimalluni, suli U3 naapinngikkallaramiulli. 

U3-p nalunngilaa, containerip iluani kingoraartissaqartoq, aamma taxa nutartertussaagaa. 

Iniqarfimmini containeri imaarpaa. Aamma ilimatsaateqqavaa, containerimi ikiaroornartoqartoq, 

tassami SMS-erami, U3-p ”taanna pigisaq piissagaa” containerimiit. 

 

Sanilliussivigineqarluni qanoq isumaqarnersoq, ulloq 24. januar 2018-imi nal. 20.59 U1-imut SMS-

ikkut allassimasaa, "avissimallugit affangajanngortillugit 285", nassuiaavoq, U1 ikiaroornartumik 

imminermini qimatsisimanerarlugu, tunniussiffissaminut, ingerlateqqissimanngisaa. U1-ip 

paaserusussimavaa, qanoq annertutiginersoq, taamaattumik oqimaalutaatiminut batteriinik 

pisisimavoq. Oqimaalutaaviup uuttuutaa kukkusumik inississimagamiuk, 200 g.-i sinnerlugu 

takutissimavaa. Taanna allanngortinneqarpoq 83 g.-ip missaanut, tassa oqimaalutaat ajunngitsumik 

inisseriarami. Inimini ikiaroornartoqaraangat, toqqissisimanngittaqaaq, peerneqarnissaallu 

kissaatigiinnartarlugu. U1 oqarsimavoq, nukkaminut tunniutissagai, taassuma Kalaallit Nunaata 

kujataanut nassartussaammagit, kisianni aatsaat tunniutissagai piffissaq kingullerpaaq atorlugu. U3-

p nalusimavaa, ikiaroornartoq qanoq ittuunersoq. Ikiaroornartoq kajortuusimavoq. U1-ip 

qatanngutaa ateqarpoq X2. Taxarluni mittarfiliarpoq ikiaroornartorlu tunniullugu, bamsimi 

toqqorsimavoq. Bamsimiippoq ikiaroornartoq 83 g.-i.  

 

Sanilliussivigineqarluni igineqarluni SMS-imik 22. februar 2018-imeersoq nal. 20.52, tassani U1-ip 

U3 aperisimagaa errorsiviup tunuaniissimanersoq, nassuiaavoq, ulloq 25. januar 

Danmarkiliarniarluni sapaatit akunnerini sisamani feeriarluni aamma anaana napparsimasoq 

tikeraarniarlugu. Piffissami tassani puullaaqivoq. Danmarkimi feeriarnermini, U1 Kalaallit 

Nunaannut aallarsimavoq. U1 oqaluttuarsimavoq, U3-p errorsiviata tunuanut arlaanik 

toqqorsinikuulluni, taannalu allanut ingerlateqqissallugu angumerisimanagu, annertujaarnera 

pissutigalugu.   

U1 oqartuaannarsimavoq, ikiaroornartumik U3 qimatsivigisimagaangamiuk, akisussaaffik 

tigujumaarlugu, tassa politiit takkutissagaluarpata. Ikiaroornartumik qimatsivigigaangani 

annilaangajuaanarpoq kamattuaannarlunilu. Isumaqanngilaq, U1 qaquguluunniit oqarumaartoq, 

pisuunerarluni, tassa soorlu politiiet ikiaroornartumik U3-p eqqorsiviata tunuani 

nassaassagaluarpata. Akuersissummik tuninngisaannarnikuuaa imminermini ikiaroornartumik 

paarititaqarnissaanik. U3 annilaangasimavoq politiinukarnissanilu qunugisimallugu, taamaattumik 

peerneqarnissai kissaatigiinnarsimavaa. U1-ip oqarfigisimavaa agguataassanngikkai tamaasa 

ataatsikkut. X3-mut ikiaroornartumik tunniussinikuuvoq eqqaamanagulu qanoq annertutiginersoq, 

imaluunniit X3-p qanoq iliorneraa taanna iliorneraa.  



Takuaa, errorsivimmi tunuani ikiaroornartut kajortut pladit 10-t missaaniittut. Siusinnerusukkut U1-

ip nukaanut tunniunnikuusamisulli kajortigipput. Pladit 8*4 cm.-it missaani angitigipput. Pladit 

arlallit X3-mut tunniuttussaavai aamma arlallit allanut. X3-mut tunniussamininngaanniit U2-mut 

tunniussai amerlanerupput. Isumaqarpoq, X3-mut pladi ataaseq marluk tunniullugit.  

 

Eqqaamanngilaa, kiap mobilnormu pigineraa, U1-ip allaffigisimavaa SMS-ikkut ulloq 23. februar 

2018-imi, tassani U2 aamma taaneqarpoq.  

 

Sanilliussivigineqarluni ilanngussaq A-1-2-mik, nalunaarutiginninneq pillugu nalunaarusiaq 25. juli 

2018-imeersoq hashinit assitalik, U3-p mobilianit atuarneqartoq, nassuiaavoq, asseq suli pigalugu. 

Haship poortuutaa putusimavoq, taamaattumillu paasisimallugu, ikiaroornartoq tassaniittoq. U1-ip 

ilinniartissimavaa, haship tikka qanoq ililluni poortuutaaniit tipikkunnaarsissinnaanera tassa 

silaannaarlugu poortorneratigut tikka peersissinnaagaa. Assimiippoq U1-ip ikiaroornartuutaa. 

Kulumpa kingulleq X2-mut tunniunnikuuaa. U3 isumaqarsimavoq, U1 nammineerluni kulumpa 

kingulleq tigusimagaa. U1-ip nukaa X2 ataasiaannarluni peqataanikuuvoq. Asseq tigusimavaa. 

Nunguterusussimanngilaa U1-imut uppernarsaatissatut atorsinnaaniassagamiuk, 

pisariaqalissagaluarpat. U1 angutaatigivaa oktoberimi aamma novemberimi 2017-imi, taamani 

aningaasanik nuussineq pimmat. U1 Kalaallit Nunaanniikkaangat, nuummi najugaqatigiittarput. 

Annertuumik nerisassarsiniuuttarpai, tassani najugaqartilluni, aamma meeqqat ilagalugit 

nuannisartaqaat. Toqqaannartumik ineqarnermut akiliineq ajorpoq, akerlianilli arlaanik pitsittarpaa, 

soorlu siniffimmik. Nuummut uterluni nuukkami, imminnut qimaqqasartorujussuupput.  

Inissiami U1-ip skaavia makkuninnga imaqarpoq, aningaasat saniatigut, tippit arlallit aamma 

akisaasat, taakku qiterminut atortarpai. U3-p nalunngilaa, skaavimmi aningaasaqartoq, kisianni 

oqarnikuulluni, ikiaroornartumik imaqassanngitsoq. U1-ip oqarfiginikuunngisaannarpaa, skaavimmi 

ikiaroornartoqartoq. Eqqartornikuunngilaat, aningaasat ikiaroornartumut atugassaasut. U1 taxa-nut 

suliffeqarfimmik aallartitaqarusussimavoq, U3-llu naatsorsuutigisimavaa, aningaasat tassunga 

atussasut. U3 isumaqarsimavoq, aningaasat skaavimmiittut U1-ip sulineratigut pissarsiaasut 

hashimik tuniniaanermiunngitsoq. U1-ip oqaluttuutinngisaannarpaa, containeri aqqutigalugu 

Aalborgimit hashimik nassiussiniarluni, aamma pilersaarut pillugu ilisimasaqanngilaq. Pasitsappoq, 

containerimi ikiaroornartoqartoq, aalajangersimarpasissumik nipilimmik SMS-ikkut allaffigimmani 

allallunilu, ”taanna sunakasiunerpoq maanngaanniit anninneqaannassaaq”.  

Nalunngilaa, containerimi karsinut angisuunut pingasunut kingoraartissat agguataarsimasut, aamma 

taakku takunikuuai. Akuersinngisaannarnikuuvoq, hashimik imminerminiittoqarnissaa. 

Pakatsisimavoq annilaangallunilu, paasigamiuk, U1 nammineq inimini hashimik 

paarititaqarsimasoq. Suliffimmi annaanissaa annilaangagisimavaa aamma 

pineqaatissiissutaasartunut uppernarsaammi allassimasoqarlernissaa pillugu. Nalusimavaa, 

aningaasat, U1-imut oktoberimi novemberimilu 2017-imi nuunnikuusani hashimik pisinermut 

atugassaasimasut.  

 

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 U1 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 U1 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.  

 

U3 nassuiaavoq, U1-ip tigusaanermi kingunitsianngua attaveqarfigisimagaani. U1-p oqarasuaataa 

angallattagaq politiiniippoq. Taamaattumik allamik oqarasuaateqarpoq angallattakkamik, taanna 

attaveqarfigisarniassagamiuk, taassumami tamanna kissaatigaa. Taamaalluni tassuma arnaa 

alakkarpoq taassumanngaanniit allakkat nassarlugit. Allakkani allassimavoq U1-ip 

uterfigerusukkaani aamma politiinut tamanna oqaatigissanngikkaa. Isumaqarluni arnaata nammineq 

allakkat allassimagai, U1-iunngitsup, taannami siusinnerusukkut oqarnikuuvoq 

aappariikkunnaarlutik. Allakkat tunniunneqarmata nammineq angerlarsimanngilaq, taamaattumik 

ernerata tigusimavai. 

 

Aqaguani sulilluni U1-ip arnaanit attaveqarfigeqqinneqarpoq, taannalu oqarpoq U1-ip 

tikeqqikkusukkaani. Taassuma anaanaata aperaa qanoq politiinut oqaluttuarnikuunersoq. U3-p U1-

ip arnaa kamaappaa oqarfigalugulu ernerata piliai pissutigalugit akunnialunni 

parnaarussivimmiissimalluni. Tamatuma kingorna arnaa tunuarterpoq. Kingusinnerusukkut U1-ip 

aleqaata attaveqarfigaa oqarfigalugulu U1-ip attaveqarfigerusukkaani U1-illu normua tunniuppaa. 

Normumut sianissanerluni nalornisorujussuuvoq. Naggataatigut taamaaliorpoq, kisianni 

akisoqanngilaq. 

Kingusinnerusukkut anaanaasup Facebookikkut allaffigaa oqarfigalugu attaveqarfigerusullugu, 

qinnuigalugulu sinerfigissagaani. Anaanaa nammineq oqarasuaatiminiit sianerfigerusunngilaa, 

taamaattumik suliffimmini toqqorsivimmi oqarasuaammiit anaanaanut sianerpoq. Ilaatigut oqarpoq 

kalaaliminernik ernermi apersortinnerani atugassanik U1-imiittuuteqarluni. Anaanaasup taakku 

aqqusaarukkusuppai U1-imiillu allakkanik allanik nassataqarpoq. Allakkani allaqqavoq pigisat suut 

taassuma piginerai. 

Anaanaa oqarasuaatikkut oqaluussimatsiaannarlugu oqarasuaat sianeqqippoq, U1 sianerluni. Suna 

eqqartorneritsik eqqaamaqqissaanngilaa, kisianni qanoq innerlutik eqqartorpaat. Taanna aperivoq 

parnaarussivimmut pulaarusunneraani. Nammineq taanna aperivaa oqaloqatigeeqqusaanerlutik, 

taannalu naaggaarpoq. Taamaattumik nammineq oqarpoq oqaloqatigeeqqinnissartik kissaatiginagu. 

Taassuma tamanna ataqqivaa iluamillu inuulluaqquqatigiipput. Kisiannili kingusinnerusukkut 

taassumannga sinerfigineqaqqippoq, taannalu oqaluppoq suut mianersuutigissagitik, aamma 

allaqatigiinnerit ilaat. Tassani marloriarluni nipaa tusarpaa. Taavalu allakkat marluk nassiussai. 

Oqarasuaatikkut oqaloqatigiinnermi siullermi aamma oqarpoq inooqatigerusullugu erneratalu 

apersortinneranut atatillugu Kalaallit Nunaannukarusulluni. Tassanili nammineq 

ingerlaqqereernikuuvoq allamillu naapitsinikuulluni. 

Taamaalluni U1-ip tatillugu oqartinniarsarilerpaa pigisanut killisiuinermi politiinut 

oqaluttuarisimasaminut tunngatillugu naammattunik uppernarsaatissaqanngitsoq aamma imminut 



illersornissaq ilinniassagaa. Taanna allallu oqaaseqannginnissartik qinersimavaat, 

taamaaliorsinnaatitaagamik. Taanna siorasaarilerpoq putumut nusoqqinniarlugu, assersuutigalugu 

oqarpoq nuannaarnavianngitsoq oqaluttuarpat U3 qanoq akissarsisimasoq il.il. Annilaangalerpoq, 

nuanniilliulerlunilu. Ataatassaminit siunnersorneqarpoq allatat politiinut takutissagai. 

Kingusinnerusukkut taaassumannga allaffigeqqinneqarpoq, kisianni allatai ammanngilai 

naggataatigullu blokererpaa. Allatat kingulliit ammanngilai. 

Ilanngussaq A-4-2-mik aamma A-4-3-mik, allakkat assaannarmik allatat, sanilliussivigineqarluni 

nassuiaavoq, allakkat ilisaralugit. Allakkat kingulliit U1-ip qatanngutaanit angummeersuupput.  

Ilanngussaq A-4-4-mik, U1-ilu MSN-allaqatigiinnerminnik, sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq, 

allaqatigiinneq ilisaralugu. Allatat taakku oqarasuaataani angallattakkami nuipput, ammanngilaali. 

Ataatassaminut sianerpoq, U1-ip siorasaarutai pillugit annilaangalerami. Nammineq pigisani 

pigalugit uppernarsaatissaqannginnini annilaanngatigaa, ataatassaatali oqarfigaa pigisat 

soqutaanngitsut aamma ajussanngitsoq. Imminerminut annaallunilu nukappiaraatini 

annaatiinnassavai. Allatat atuassallugit nuanninngillat, taamaattumik ammanngilai. 

Hashimik tuniniaanermut U1-imit akissarsinikuunngilaq. 

..." 

 

Unnerluutigineqartoq U2 nassuiaateqarpoq ulloq 11. december 2018. Nassuiaat eqqartuussisut 

suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima:  

 

"... 

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.  

.  

..." 

 

Unnerluutigineqartoq U4 nassuiaateqarpoq ulloq 11. december 2018. Nassuiaat eqqartuussisut 

suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima:  

 

"... 

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 taaguisarputtaq, 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. 

 

..." 

 

Ilisimannittoq I1 pisimasoq 3 pillugu nassuiaateqarpoq ulloq 13. december 2018. Nassuiaat 

eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima: 

 

"... 

I1 pisimasoq 3 pillugu nassuiaavoq, takusaqarnikuunani. U1 qatanngutigaa  
..." 

 

Ilisimannittoq I1 pisimasoq 3 pillugu nassuiaateqarpoq ulloq 13. december 2018. Nassuiaat 

eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarpoq ima: 

 

"... 



I2 pisimasoq 3 pillugu nassuiaavoq, hashimut tunngasunik ilisimaqarani. Hashimik 

takusaqarnikuunngilaq. 600 g-mimik takusaqarnikuunngilaq. 

 

Ilanngussaq K-2-1-imi, qupperneq 3-miit, U1-ilu 26. februar 2017-imi nal. 18.45 SMS-

eqatigiinnerminnik, sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq, allatat ”arfinilinnik tikittoqassaaq, 

anaanamut sisamat ilissinnullu marluk” hashimut tunngasuusinnaanngitsut. Tunissummut 

arlaannulluunniit tunngasuusimassaaq. 

 

Oqarasuaat angallattagaq aqqutigalugu hashi pillugu eqqartuinngisaannarnikuuvoq. Aamma 

takusaqarfiginikuunngilaa. Kr. 3.000-inik akiitsoqarnikuuvoq, akiligassaminik. Immaqa I4-mut 

allatani 3.000 allaqqasussaagaluarpoq, 30-unngitsoq. Inimut akiliutit akilertussaavai. Aamma naluaa 

allatat ”assigiinngitsut marluupput, qaamasoq taartorlu” qanoq isumaqarnersut. 

..." 

 

Ilisimannittoq I4 nassuiaateqarpoq ulloq 13. december 2018. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik 

allassimaffimmi issuarneqarpoq ima: 

 

"... 

I4 nassuiaavoq, hashimut tunngasut ilisimasaqarfiginagit. U1 ilaqutaasa ilaqutaraat, taamaattumik 

kinaanersoq nalunngilaa. I1 I2-lu nalunngilai, I2-lu arnaatigaa.  

..." 

 

Ilisimannittoq I5 nassuiaateqarpoq ulloq 13. december 2018. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik 

allassimaffimmi issuarneqarpoq ima: 

 

"... 

assiaqutaanut aporsimasoq. Arnat marluk saneqquttut biilertup apungajavippai. Biilertoq ilisaraa, 

hotelimi takusimasani. Biilertoq aalakoortorujussuuvoq. Biilertoq biiliminiit niugami ilisimannittoq 

qinnuigaa biili isumageqqullugu. Nammineq biilertoq politiinik utaqqitikkusunneruaa, biilertorli 

qimaavoq. Nammineq biilinik aportingajavippoq. Qujanartumik aqqusineq assiaqutaqarami, 

taamaanngippat biili ammut ingerlasimassagaluarpoq. 

 

..." 

 

Ilisimannittoq I3 nassuiaateqarpoq ulloq 13. december 2018. Nassuiaat eqqartuussisut suliaannik 

allassimaffimmi issuarneqarpoq ima: 

 

"... 

I3 pisimasoq 7 pillugu nassuiaavoq, U1 aquuteralammik pisisuusimasoq. Taanna 150.000 

koruunilerpaa. Kontantimik akiliivoq. Ukiukkut tunivaa, immaqa martsimi.  

..." 

 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U1 siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq aqqusinertigut angallannermut inatsimmik 

unioqqutitsinermut atatillugu, kingullermik Aalborgimi Eqqartuussivimmi 24. oktober 2017-imi, 

taamanikkut ulluni 10-ni parnaarussassanngortinneqarpoq utaqqisitanngortitamik, inuiaqatigiinni 



sulisitaasussanngortitsineq pillugu piumasaqaatitalimmik kiisalu 10.000-inik akiligassinneqarpoq 

qaammatinilu arfinilinni biilersinnaanermut allagartaajarneqarpoq 21. november 2021-miit. 

 

U1 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, Nuummi ilinniarnertuutut atuarneq naammassinikuullugu 

tamatumalu kingorna Danmarkimi maskimesteritut ilinniarnikuulluni. Tamatuma saniatigut 

Danmarkimi universiteterpoq, Aalborgip Universitetiani AAU-mi, produktionsteknologitut. 

2002-miit 2010-mut sannavinni assigiinngitsuni sulisarpoq. Siornatigut kilisaatinut 

assigiinngitsunut ilaalluni avataasiortarpoq raajarniarlutik, siullermik 1999-imi kingullermillu 2013-

imi, universitetimiit aasakkut feriarnermini. Kilisaammi suleqatigiit pitsaagaangata sukkasuumillu 

suligaangamik ulluni 8-10-ni kr. 10 mio. angullugit isertitaqarsinnaasarput. Taamaalluni ulluni 36-

ni aasakkut feriarnermi nalaani kr. 192.000-inik isertitaqarnikuuvoq. Aalisariartarnerit akornatigut 

mekanikeritut sulisarpoq taxartarlunilu. Ukiumut kr. 500.000-inik isertitaqartarsoraaq. Qitiminik 

anniartarnera aalisartarneranut atatillugu pilersimagunarpoq, tamatumanilu sulinermi 

inissisimasarneri pissutigalugit. Cannabisoliep anniarpallaarunnaarsissinnaasarpaa. Aamma 

hashitorneq nipaallisaatigisarpaa. Nipaallisaatit nalinginnaasut, soorli Pamol, iluaqutaanngillat.  

 

U1 tigusarineqarpoq ulloq 14. juni 2018 suliallu suliarineqarnerani tigummigallagaavoq.  

 

U3 inuttut atukkani pillugit ilaatigut nassuiaavoq, Nuummut 2010-mi nuussimalluni 

sundhedsmedhjælperitut ilinniarluni. Tamatuma kingorna sundhedsassistentitut ilinniarnini 2013-

imi naammassivaa. Plejecenterimi sulinikuuvoq utoqqarnillu sullissinerup iluani 

ilinniaqqinnikuuvoq. Maanna Sanami meeqqanut immikkoortortoqarfimmi sundhedsassistentitut 

sulisarpoq, tassani sulilerpoq 18. april 2017-imi. Marlunnik nukappiaraateqarpoq 10-nik 14-inillu 

ukiulinnik, najortigisaminik. Angajulliup angutaa toqunikuuvoq nukarliullu angutaa 

suleqatigilluarpiarpallaanngilaa. Aappaqarpoq. Suliffimminut atatillugu inimi najugaqarpoq 

taamaattumillu suliffini annaassaguniuk inini annaassavaa. Pinsesiortunut ilaasarpoq sap. 

akunnerilu allortarlugit ataatsimiigiartarluni, sapaatit sinnerini sulisarami.  

 

U2 inuttut atukkani pillugit ilaatigut nassuiaavoq, skibsassistentitut ilinniarnikuulluni. Irena 

Arcticami angalasarpoq ukiunilu 19-ini angalanikuuvoq, tigusaanissami tungaanut. Maanna 

sinersortaateeqqami taartaasarpoq. Nanortalimmi inissiami najugaqarpoq aamma meeraqanngilaq 

inooqateqaranilu.  

 

U4 inuttut atukkani pillugit ilaatigut nassuiaavoq, mekanikeritut ilinniarsimasuullunilu sulilluni. 

Mekanikeritut ilinniarnini aallartilluguli biilileriffimmi sulisarpoq. Ilinniareerluni entreprenøritut 

suliassat annertuut suliarinikuuai. Aamma umiarsuarni arlalinni aquttutut ilaasarnikuuvoq, aamma 

Arctic Primeni, ukiut marluk sinnilaarlugit ilaaffigisamini. Namminerisaminik sannaveqarpoq. 

Namminerisaminik ineqarpoq inooqatinilu meerartillu ineqatigalugit. Arnat assigiinngitsut pingasut 

meeraqarfigai. Angajulleq 18-it sinnerlugit ukioqarpoq namminerlu qitorrnaqarluni. Angajulliup 

tullia Nuummi najugaqartoq najugaqatiginngilaa, kisianni attaveqarluartarput. Sivisuumik 

imigassartornikuunngilaq. Qaqutikkut aasakkut hashitortarpoq.   

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

 

Pisimasoq 1 

U1 nassuiaavoq, umiatsiaq aningaasanik ileqqaakkamineersunik pisiarisimallugu. 



 

Eqqartuussisut isumaqarput U1-ip ileqqaakkaminik umiatsiarsisimalluni nassuiaataa 

uppernanngitsutut tunuartinneqartariaqartoq. Eqqartuussisut taamaaliornerminni pingaartippaat 

taassuma isertitaviinik, ukiunut akileraartarfiusunut 2010-2015-imut tunngasunik, paasissutisat, 

taamaattumillu ilimananngilaq aningaasat taama amerlatigisut ileqqaarsimassagai. Ileqqaaraluni 19-

inik ukioqarluni aallartereersimanerarnera allatut inerniliinermik kinguneqarsinnaanngilaq. 

 

Eqqartuussisulli isumaqarput, Baylinerip Nunatsinni hashimik tuniniaanermiit aningaasat atorlugit 

pisiarineqarsimasoq aalajangersimasumik oqaatiginissaanut U1-ip aningaasatigut atugai pillugit 

paasissutissat namminneq tunngaviusinnaanngitsut.  

 

Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerartillugu aamma pisinermut allagartamik 

saqqummiussaqarnerup saniatigut allanik uppernarsaasiissuteqartoqartinnagu, eqqartuussisut 

isumaqarput, unnerluussisussaatitaasut eqqartuussinissamut pisariaqartumik 

uppernarsaateqarsimanngitsut. 

 

Unnerluussisussaatitaasut tulliullugu piumasaqaateqarput pisimasoq pinerluttulerinermi inatsisip § 

111-anut tunngatinneqassasoq. Eqqartuussisut maluginiarpaat aalajangersagaq atorneqassappat 

iliuuserineqarsimasussaq piviusunngortinneqarsimanngitsoq, taamaattumillu U1 tamanut 

pinngitsuutinneqassaaq. 

Pisimasoq 2 

U1 nassuiaavoq, taxat marluk motoorilu aningaasat ileqqaakkamineersut atorlugit pisiarisimallugit. 

Kr. 250.000 pineqarput. 

 

U3 ilaatigut nassuiaavoq, 2015-imi aasakkut paasisimallugu U1 hashilerisartoq. Eqqartuussisut 

tamanna pillugu nassuiaat qularnaatsuusoralugulu ataqatigiissuusoraat, taamaattumillu 

eqqartuussisut tunngaviutippaat U1 2015-imi aasakkumiit hashilerisarsimasoq. 

 

Eqqartuussisut isumaqarput, U1-ip ileqqaakkani atorlugit marlunnik taxasisimalluni nassuiaataa 

uppernanngitsutut tunuartinneqartariaqartoq. Eqqartuussisut pisimasoq 1-imi tunngavilersuutit 

innersuussutigaat. 

 

Tamanna tunngavigalugu aamma U1 piffissami pineqartumi isertitarisimasavimminik 

uppernarsaateqanngimmat, eqqartuussisut tunngaviutippaat taxat marluk taakku kiisalu gearkasse 

motoorilu aningaasat, hashimik 416 gram ataannagu annertussusulimmik tuniniaanermeersut, 

atorlugit pisiarineqarsimasut. Taamaattumik U1 pisimasumi tamatumani pisuutinneqarpoq 

unnerluussissut naapertorlugu.  

 

Haship tunisimasap aalajangersarneqarnissaanut tunngatillugu eqqartuussisut tunngaviutippaat U1 

gram-imut kr. 600-nik iluanaaruteqarsimasoq. 

 

Pisimasoq 3 

U1 pisuunnginnerarpoq nassuiaateqarasunngilarlu. 

 

Ilisimannittut I1, I2 aamma I4 assigiimmik nassuiaapput pisimasoq ilisimasaqarfiginagu. 

 



Suliap suliarineqarnerani uppernarsaasiissutigineqarput U1-ip I2-llu SMS-eqatigiinnerat, 

taakkunannga ilaatigut ersersinneqarluni “arfinillit aggerput, anaanamut sisamat ilissinnullu 

marluk” aamma “anaanamut qaamasut marluk taartullu marluk”. 

 

Eqqartuussisut isumaqarput tamatumuuna uppernarsarneqanngitsoq U1-ip hashi 600 gram 

ataannagu oqimaassusilik I2-mut, I1-imut I4-mullu nassiussimagaa, taakkunannga 500 gram 

tunineqarsimanerarneqarlutik taassumunnga kr. 300.000 ataannagiyt iluanaarutaasumik. 

 

U1 pisimasumi tamatumani pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Pisimasoq 4 

U1 nassuiaavoq, taxat umiatsiarlu aningaasat ileqqaakkamineersut atorlugit pisiarisimallugit 

kontantimik akilerlugit. 

Eqqartuussisut pisimasoq 1-imi 2-milu isumaliortersuutiminnut naapertuuttumik isumaqarput U1-ip 

ileqqaakkani atorlugit taxasisimalluni umiatsiarsisimallunilu nassuiaataa uppernanngitsutut 

tunuartinneqartariaqartoq. Sanilliunneqarluni U3-p nassuiaataa oqarluni taanna 2015-imi aasakkut 

hashilerisarsimasoq, uppernarsarneqarsorineqarpoq taxa kiisalu Stingway umiatsiaq pisiaasut 

aningaasat, hashimik 408 gram ataannagu annertussusilimmik tuniniaanermeersut, atorlugit. 

Taamaattumik U1 pisimasumi tamatumani pisuutinneqarpoq unnerluussissut naapertorlugu.  

 

Pisimasoq 5 

U1 pisuunnginnerarpoq oqaaseqarusunnanilu. 

 

Suliap eqqartuussisunut saqqummiunneqarnera naapertorlugu unnerluutigineqartorlu 

pisuunnginnerarmat eqqartuussisut isumaqarput unnerluussisussaatitaasut eqqartuussinissamut 

pisariaqartumik uppernarsaasiissuteqarsimanngitsut. 

 

Eqqartuussisut tamatumuuna annertuumik pingaartippaat haship nassaarineqartup annertussusaa 

kiisalu aningaasat U1-ip najugaqarfiani nassaarineqarsimannginnerat, tamatumalu saniatigut 

paasissutissanik, taassuma pigisanik qulakkeerneqartunik piginnittuuneranut tapersiutaasunik, 

uppernarsaasiissuteqartoqarsimannginnera. 

 

Taamaattumik U1 pisimasumut tamatumunnga pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Pisimasoq 6 

U3-p nassuiaatai toqqammavigalugit eqqartuussisut tunngaviutippaat taanna nuussinertigut 

sisamatigut kr. 64.000-inik Western Union aqqutigalugu U1-imut nuussisimasoq. Containerimik 

pissarsisoq ikiorpaa, nammineq tigusisussatut allaqqasussaasimalluni. U1 kingusinnerusukkut 

taassumunnga allappoq containeri ammapallassagaa “taannakasillu peerlugu”. Taanna 

ilisimasussimavoq hashimik containerimiittoqartoq, tamannalu uppernarsisimavaa containeri 

ammaramiuk imaarlugulu. Hashi X2-mut X3-mullu ingerlateqqippaa. 

 

Illuatungeriit SMS-eqatigiinnerat toqqammavigalugu, sanilliunneqarluni U3-p tamanna pillugu 

nassuiaataa, eqqartuussisut tunngaviutippaattaa taanna 2017-imi oktoberip missaani katillugit kr. 

90.000-inik angerlarsimaffimmini paarisaqarsimasoq. Eqqartuussisut tamatumuuna pingaartippaat 

SMS-eqatigiinnermi taaneqarsimasut naatsorsuutit, kr. 90.000-inik aallaaveqartut. Taamaattumik 

eqqartuussisut tunngaviutippaat kr. 64.000-it taakku aningaasat tamarmiusut ilagigaat, U3-p 

angerlarsimaffimmini U1 sinnerlugu paarisai. 



 

U1 ilaatigut nassuiaavoq, aningaasat ileqqaakkamineersuussut. Kr. 64.000-it taakku atorlugit 

biilinut kingoraartissanik pisivoq. Kingoraartissat containerikkut Kalaallit Nunaannut 

nassiunneqarput. 

 

Aningaasat ileqqaakkaneersuunerarlugit nassuiaat eqqartuussisut uppernannganngitsuusoraat 

aammaarlutillu pisimasoq 1-mi 2-milu isumaliutersuutit innersuussutigaat. 

 

Eqqartuussisut tunngaviutippaat kr. 90.000-it taakku, U3-p tigummisai hashimik 150 gram 

ataannagu annertussusilimmik tuniniaanermeersuusut. 

 

Eqqartuussisut uppernarsarneqarsimasoraattaaq kr. 64.000-it taakku U1-imut nuunneqarsimasut 

Danmarkimi hashimik pisiniutigalugit atorneqarsimasut, tassami U3 nassuiaavoq containeri 

imaaramiuk hashimik tassaniittoqarsimasoq. 

 

Tamanna pillugu oqaatigineqarpoq hashi 1 gram Danmarkimi kr. 40-lerlugu 

pissarsiarineqarsinnaasoq, annertooq pisiarigaanni, taamaattumillu eqqartuussisut tunngaviutippaat 

hashimik 1,6 kg-mik containerimiittoqarsimasoq.  

 

U3-p nassuiaataa toqqammavigalugu eqqartuussisut uppernarsarneqarsoraat hashi U3-p 

najugaqarfianut X2-mit X3-millu aaneqarsimasoq. Eqqartuussisut pingaartippaattaaq SMS-

eqatigiinnermi saqqummiunneqartumi paasissutissat, ersersinneqarluni X3 U1-imit 

“aalleqquneqarsimasoq”.  

 

Eqqartuussisut tunngaviutippaat hashi anngiortumik eqqunneqartoq I1-imit aamma I2-mit 

tuniniaqqinneqarsimasoq aamma tamanna pisimasoq U1-imut kr. 960.000-it ataannagit 

iluanaarutaasumik, tassa gram-imut kr. 600 annertoqqataannik. Eqqartuussisut tamatumani 

pingaartippaat U1-ip I2 aamma U1-illu SMS-eqatigiissimanerat, allatanit arlalinnit eqqartuussisut 

isumaat naapertorlugu ersersinneqarluni aningaasat hashimik tuniniaanermeersut U1-imut 

nuunneqassasut, “tuniniaasimasut” akissarsiassaat ilanngaatigalugit. 

 

Qulaaniittut toqqammavigalugit eqqartuussisut uppernarsarneqarsoraat U1 aamma U3 hashimik 

anngiortumik eqqussinermut tuniniaaqqinnermullu pisuusut. 

 

U3-p containeri Nunatsinnut apuutsinnagu sumik imaqarsimanera qularnaarlugu ilisimasimanagu 

nassuiaataa allamik inerniliinermik kinguneqarsinnaanngilaq. Tamatumani oqaatigineqarpoq 

eqqartuussisut illuatungeriit SMS-eqatigiissimanerat toqqammavigalugu tunngaviutikkaat U3-p 

arlaatigut ilimagisimassagaa hashi ingerlanneqartussaasoq, eqqarsaatigalugu akunnermiliuttoq, tassa 

X1, containerimik nassiussisutut allaqqasinnaasoq pisariaqartinneqarmat aamma isertorniarluni 

oqaluttualiornissamik pisariaqartitsisoqarsimalluni, sanilliunneqarluni U3-p nalusimanngikkaa U1 

“niuersimasoq aningaasaataarussimasorlu”. 

 

Eqqartuussisut tamatumunnga atatillugu pissutissaqarsoraat oqaatigissallugu U3 inatsisinik 

immikkut ittunik unioqqutitsinermut unnerluutigineqartoq. Tamatuma kingorna 

siunertaqarsimanissaq piumasaqaataanngimmat mianersuaalliorneq akisussaatitaalluni 

eqqartuussaanissamut naammappoq. 

 

Unnerluutigineqartut marluullutik unnerluussissut naapertorlugu pisuutinneqarput.  



 

Pisimasoq 7 

U2 nassuiaavoq, U1-imiit poortukkamik Aalborgimi tigusaqarsimalluni, taanna angutip assaaniit 

annerulaarpoq. Poortugaq hashimik imaqarpoq. Hashi umiarsuakkut Nanortalimmut nassarpaa, 

tassanilu X7-ip poortugaq tiguaa. Taamaaliornerminut 100 gramip missaanik akissarsivoq, taannalu 

X7-ilu avippaat. 

 

Umiarsuarmut ikiartornissaq pillugu pilersaarut U2-mut tunngasoq saqqummiunneqartoq 

aallaavigalugu eqqartuussisut tunngaviutippaat U2 23. februar 2018-imi Nanortalimmukarsimasoq. 

Eqqartuussisut tunngaviutippaattaaq U2-p tikikkami hashi X7-imut tunniussimagaa. Eqqartuussisut 

pingaartippaat U2-p tikinnissaa aqaguttoq U1-ip X7 qinnuigisimagaa nammineq sinnerluni 

paarsaqaqqullugu. 

U1-ip U4-llu 22. februar 2018-imi SMS-eqatigiinnerat saqqummiunneqartoq aallaavigalugu 

eqqartuussisut tunngaviutippaat U4 U1-imit aqaguani Nanortaliliaqquneqarsimasoq. Tamanna 

iluatsinngilaq immap sikoqarpallaarnera pissutigalugu. 

 

U1-ip U4-llu 25. februar 2018-imi SMS-eqatigiinneranni U1-ip apeqqutigaa 7 stk. tikissimanersut. 

U4-p taamaattoqarnerarpaa, taavalu U1 allappoq marluk U4-moortuusut tallimallu nammineq 

pissarigini, taakkulu 300-lerlugit suliarineqassasut.   

 

Eqqartuussisut tunngaviutippaat SMS-ini pineqartoq tassaasoq hashi 700 gram U4-mut ingerlaartoq, 

taassumalu 200 gram akissarsiarisinnaagaa, sinneranilli U1 tuniniutissagaa 500 gramimut kr. 

300.000-inik iluanaarutaasumik. 

 

Qulaaniittut toqqammavigalugit eqqartuussisut matuma kingorna uppernarsarneqartutut isigaat U2 

hashimik 700 gramimik anngiortumik eqqussisimasoq, U1-imiit tigusimasaminik. Tamatumalu 

kingorna U4-p 500 gram tuniniaqqissimagaa U1 kr. 300.000-inik iluanaartillugu. Eqqartuussisut 

pingaartippaat illuatungeriit allaqatigiinnerat, allattoqarluni U4 “100 anguneri” tamaasa 

oqartassasoq. Tamanna eqqartuussisut isumaat malillugu aningaasat U1-imut nuunneqarnissaannik 

ersersitsineruvoq. 

 

Iluanaarutit tamatuma kingorna kr. 300.000-isimapput. Eqqartuussisut uppernarsarneqarsoraat 

aningaasat ilaatigut aquuteralammik kr. 140.000-ilimmik aamma Ford Mustangimik kr. 150.000-

ilimmik pisissutigalugit atorneqarsimasut. Nalillit marluk taakku tamarmik kontantimik 

akilerneqarsimapput. 

 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigaat U3 pisimasumut eqqartuunneqassasoq, 

eqqarsaatigalugu Ford Mustang pisiarineqartoq taassuma aqqanut nalunaarsorneqarsimasoq. 

Eqqartuussisullu isumaqanngillat biilimik nammineq atiminut nalunaarsuisitsinermigut taanna 

hashimik tuniniaqqitassamik anngiortumik eqqussinermut pisuusoq. Tamanna toqqammavigalugu 

unnerluussissutillu oqaasertalersorneqarsimanera aallaavigalugu U3 pisimasumi tamatumani 

pinngitsuutinneqarpoq. 

 

Pisimasoq 8 aamma 9 

U1 pisimasoq 8-mi 9-milu pisuunerarpoq. 

 



Unnerluutigineqartup nassuernera toqqammavigalugu, sanilliunneqarlutik retskemiskimik 

oqaaseqaammi paasissutissat, eqqartuussisut tunngaviutippaat unnerluutigineqartoq unnerluussissut 

malillugu pisuusoq. 

 

Pisimasoq 10 

Unnerluutigineqartoq U1 nassuerpoq tigumiaqarsimalluni hashimik 248 gramimik, taassuminngalu 

X5-imit Sisimiuni aalliutsippoq. Nassuiaavoq tigummiani nammineq atugassaralugu 

tuniniaqqitassanngitsorlu. 

 

Messengerikkut 29. aamma 30. april 2018-imi allaqatigiinnermit ersersinneqarpoq X5-ip poortugaq 

U1 sinnerlugu paarerusussimanngikkaa, paasisimavaami poortukkap imaa hashiusoq, taavalu U1-ip 

qinnuigisimavaa taanna uterteqqullugu. Paasissutissat naapertorlugit taassuma hashi politiinut 

tunniussimavaa. 

 

Haship nassaarineqartup annertussussaa eqqarsaatigalugu eqqartuussisut eqqarsarnartoqartinnagu 

tunngaviutippaat hashi tuniniaqqitassaasimasoq. Eqqartuussisut tamatumani ingammik 

pingaartippaat U1-ip nammineq hashimik atuineranik paasissutissat, aamma nakorsaatitut 

taamallaat pujortartartoq. 

 

Tamanna toqqammavigalugu U1 unnerluussissut malillugu pisuutinneqarpoq.  

 

Pisimasoq 11 

U2 pisimasoq pillugu nassuiaavoq, U3-mut poortukkamik aallersimalluni, tamannalu aasakkut 

pisoraa. Poortugaq U1-imiit Aalborgimi tigusaaniit annerulaarpoq 50 gramimillu akissarsivoq. 

 

U3 nassuiaavoq, U2-p hashimik aallerfigisimagaani, tamatumunngalu ilutigitillugu aningaasanik, 

U1 sinnerlugu paarisassaminik, tunigaani. 

 

Suliami SMS-eqatigiinneq saqqummiunneqartoq toqqammavigalugu eqqartuussisut 

tunngaviutippaat hashi, U2-p U3-mi aasaa, pladinik 10-nik annertussuseqarsimasoq. Eqqartuussisut 

pingaartippaat U3 U1-imut 4. maj 2018-imi SMS-erami allassimasoq quliusut tassumalu taakku 

tigugai. U1-ip tamanna sioqqullugu taanna allaffigaa oqarfigeqqullugu “X15-imukassasut 

aleqannuunngitsoq”. 

 

Qulaaniittut toqqammavigalugit U3 inimini hashimik pladinik 10-nik paarisaqarsimasutut 

pisuutinneqarpoq. 

 

Ulloq 4. maj 2018 U1 U2-mut SMS-erpoq imatut allannilimmik: “[…] X15.” 

 

U1 U4-mut 5. maj 2018-imi allappoq, allamit tunineqassamaarluni, aamma taassuma normua 

tunniussimallugu. Tamatuma saniatigut U1 U4-mut allappoq puisit qulingiluaasut U4-llu puisit 

pitsaat ataaseq affarlu issagai. 

 

U4 6. maj 2018-imi SMS-erpoq apuussimanerarlugit, taavalu U1 akivoq taanna tassaalersinnaasoq 

“Skidoo 450cc aamma aappaata affaa U4-moortuusoq”. 

 



U2-p angallammut ikiartortarneri pillugit nalunaarusiamit saqqummiunneqartumit ersersinneqarpoq 

taanna 4. maj 2018-imi Nuummiit nal. 19.30 angallammik aallarsimasoq 5. maj 2018-imilu nal. 

21.00 Qaqortumiissimasoq. 

 

Qulaanniittut toqqammavigalugit eqqartuussisut tunngaviutippaat U2, U3-mut hashimik 

aallereernermi kingorna, Qaqortumut angallammik ingerlasimasoq, tassanilu U4-p hashi 

tigusimagaa. Eqqartuussisut taamaalillutik tunngaviutippaat puisit 9 U1-ip U4-llu eqqartugaat 

tassaasut hashit pladit 9, taakkulu aappaata affaa U4-moortuusut. Eqqartuussisut 

tunngaviutippaattaaq allataq “Skidoo 450 cc-inngorsinnaavoq aamma aappaata affaa U4-

moortuusoq” ima paasineqassasoq sinneruttut 750 gram U1 sinnerlugu tuniniarneqassasut katillugit 

kr. 450.000-ilersillugit. 

Unnerluutigineqartut U1-ip U4-llu nassuiaataat oqarlutik “puisit” umiatsinut taagutaasut “cc”-lu 

aamma “HK” kingoraartissanut tunngasuusut, allatut inerniliinermik kinguneqartitsisinnaanngillat. 

Eqqartuussisut unnerluutigineqartut tamanna pillugu nassuiaataat uppernartuusorinngilaat, 

taamaattumillu tunuartinneqarput. 

 

Qulaaniittut toqqammavigalugit eqqartuussisut isumaqarput unnerluutigineqartut sisamaallutik 

hashimik 950 gram ataannagu annertussusilimmik tigummiaqarsimasut, tuniniaaqqinnissaq 

siunertaralugu, hashillu ilaa 750 gram tunineqarsimasoq U1 kr. 450.000-inik iluanaarutaasumik. 

 

Unnerluussisussaatitaasut oqarput iluanaarutit ilaat Mitsubishi ASX-imik kr. 160.000-inik 

kontantimik akilikkamik, Macbook Promik, iPhone X-imik aamma Mavic Pro Drone-mik pisermut 

atorneqarsimasut, taamatuttaaq iluanaarutit ilaat kr. 90.000-it U3-p inaani nanineqarsimasut, aamma 

aningaasivissuup iluani. 

 

U1 nalillit pillugit nassuiaavoq, taakku ileqqaakkaminik pisiarineqarnikuusut. Eqqartuussisut 

innersuussutigaat pisimasoq 2-mi oqaatigineqartut, tamatumalu kingorna ileqqaakkat pillugit 

nassuiaat tunuartinneqarpoq. Eqqartuussisut taamaalillutik tunngaviutippaat pisimasumi matumani 

nalillit allattorneqarsimasut pisiarineqarsimasut aningaasat, hashimik tuniniaanermi isertitat, 

atorlugit. 

 

Pisimasoq 12 

Unnerluutigineqartoq U1 nassuerpoq Paamiuni mittarfimmi tigusarineqarami hashimik 492 

gramimik kiisalu kr. 10.000-inik tigumiaqarsimalluni. Hashi nammineq atugassaraa aningaasallu 

angalanermini kaasarfimmiussarai. 

 

Uppernarsaasiissutigineqarpoq mappe, haship nanineqartup katillugit 492 gramiusup pladinut 

tallimanut aggulunneqarsimasup, assinginik imalik. 

 

Haship annertussusaa eqqarsaatigalugu eqqartuussisut eqqarsarnartoqartinnagu tunngaviutippaat 

pineqartoq tassaasoq hashi tuniniaqqitassaq. U1-ip hashimik nakorsaatitut atuisarneranik, aamma 

ullormut 15 gram pujortartarlugu, paasissutissat tamatumunnga atatillugu tunuartinneqarput. 

Eqqartuussisut eqqarsarnartoqartinnagu tunngaviutippaattaaq kr. 10.000-it unnerluutigineqartup 

tigusarineqarami tigummigai hashimik tuniniaanermeersuusut. 

 

Tamanna toqqammavigalugu unnerluussissut malillugu pisuutinneqarpoq. 

 

Pisimasoq 13 



U1 nassuiaavoq hashi nassaarineqartoq nammineq atugassarigini aammalu poortukkat silaannaakkat 

arlalinnik siunertaqartut. 

 

Uppernarsaatissanik ujarlerneq pillugu nalunaarusiamit ersersinneqarpoq unnerluutigineqartup 

inaani nanineqarsimasoq hashi 47,91 gram kiisalu poortukkat silaannaakkat puussiaaqqallu. Pigisat 

qulakkiikkat pillugit nalunaarusiami hashi nanineqartoq 74,91 gramiunerarneqarpoq. Eqqartuussisut 

tunngaviutippaat pigisat qulakkiikkat pillugit nalunaarusiami paasissutissat eqqunngitsuusut, 

tassami uppernarsaatissanik ujarlerneq pillugu nalunaarusiami arlaleriarluni 

ilisimatitsissutigineqarpoq hashi pineqartoq taamallaat 47,91 gramiusoq. 

 

Silaannaarilluni poortuummik puussiaaqqanillu nassaarsimaneq eqqarsaatigalugu eqqartuussisut 

eqqarsarnartoqartinnagu tunngaviutippaat hashimik tigumiarnermi tuniniaaqqinnissaq 

siunertaasimasoq. 

 

Tamanna toqqammavigalugu eqqartuussisut upernarsarneqarsoraat unnerluutigineqartoq hashimik 

47,91 gramimik tuniniagassamik Aalborgimi najukkamini tigumiaqarnermut pisuusoq.  

 

Pisimasoq 14 

Unnerluutigineqartoq U2 hashimik tigumiaqarsimalluni nassuerpoq, atuutsinniarluguli taanna 

nammineq atugassaralugu tuniniaqqitassaanngitsorlu. Hashi Nuummi angummit nalusaminit 

pisiaraa kr. 28.000-29.000-ilerlugu. Angallammik angalatilluni pujortartanngilaq. 

 

Suliami paasissutissat naapertorlugit eqqartuussisut tunngaviutippaat unnerluutigineqartoq 

Qaqortumi umiarsualivimmi quersuup savaniittoq hashi unnerluutigineqartup kaasarfiani 

nanineqarsimasoq. 

 

Haship annertussusaa nassaarnermilu pissutsit eqqarsaatigalugit kiisalu U2 nassuiaammat 

nunamiikkaangami taamaallaat pujortartarluni, eqqartuussisut eqqarsarnartoqartinnagu 

tunngaviutippaat hashi tuniniagassaasimasoq. Unnerluutigineqartup nassuiaataa tamanna 

toqqammavigalugu tunuartinneqarpoq. 

 

Pigisat qulakkiikkat pillugit nalunaarusiaq naapertorlugu hashi 96,9 gramimut 

oqimaalutarneqarsimavoq. Assmili nr. 4-mi takuneqarsinnaavoq hashi suli pooqartoq. 

Taamaattumik haship annertussusaa 90 gramimut nalilerneqarpoq, taamatullu allannguuserlugu 

unnerluutigineqartoq unnerluussissut malillugu pisuutinneqarpoq.  

      

Pineqaatissiissut pillugu  

 

Eqqartuussisaaseq atuuttoq naapertorlugu ikiaroornartut pillugit inatsimmik unioqqutitsinermut, 

anngiortumik eqqussinermut tuniniaqqitassamillu tigummiaqarnermut kiisalu ikiaroornartunik 

ingerlatitseqqiinermut pineqaatissiissut aallaaviusumik tassaasarpoq 

issiisarfimmiittussanngortitsineq. 

 

Suliami matumani eqqartuussisut pineqaatissiissummik toqqaanermi ingammik 

pingaartinneqassasoraat haship anngiortumik eqqunneqarsimasup annertussusaa 

unnerluutigineqartullu ataasiakkaat taamaaliornermi atuuffigisimasaat kiisalu anngiortumik 

eqqussinerup aaqqissuulluakkamik pissuseqarnera. 

 



U1-imut pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, naleqq. § 2, 

naleqq. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, imm. 1, naleqq. § 2, ikiaroornartut pillugit 

inatsimmi § 3, naleqq. § 1 aamma § 2, naleqq. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, imm. 1, 

naleqq. § 2, naleqq. bilag 1, liste A, nr. 1, aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 9, imm. 1, 

naleqq. § 56, imm. 1, § 13, imm. 1, naleqq. § 56, imm. 1, 2. pkt. aamma § 22, imm. 1 naapertorlugit 

ukiumi ataatsimi qaammatinilu arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsinermut kiisalu kr. 12.000-

inik akiligassinneqarnermut. 

 

Inissiisarfimmiittussanngortitsinermik sivisussusiliinermi eqqartuussisut aalajangiisuusumik 

pingaartippaat haship, unnerluutigineqartup pisuutitaassutigalugu anngiortumik eqqussimasaata 

tigumiarsimasaatalu, annertussusaa, eqqartuussisullu naatsorsuinerat malillugu taanna 4.961,91 

gramimut naatsorsorneqarpoq. 

 

Unnerluutigineqartoq aamma biilersimavoq aani imigassamik 1,73 promillemik akoqartoq. 

Taamaattumik aqqusinertigut angallatinut kørekorteqarluni angallatigineqartussanut ukiuni 10-ni 

allagartaajarneqassaaq 21. maj 2022-miit, naleqq. aqqusinertigut angallannermut inatsimmi § 60, 

imm. 1, nr. 1 aamma nr. 5, naleqq. § 60, imm. 3. Eqqartuussisut taamaaliornerminni pingaartippaat 

unnerluutigineqartup imigassartorsimalluni pingajussaannik biilernera. 

 

Eqqartuussisut arsaarinnissuteqarnissamik piumasaqaatip ilaa malippaat, naleqq. pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 166, imm. 1, § 166, imm. 2, nr. 1 kiisalu § 168, imm. 1, naleqq. ataaniittut. 

Eqqartuussisut oqaatigaat pisimasuni 1-imi, 3-mi aamma 5-imi pinngitsuutitsisoqartoq, 

taamaattumillu U1 psimasunut taakkununnga tunngatillugu arsaarinnissuteqarnissamik 

piumasaqaatinut pinngitsuutinneqartoq.   

 

U3-mut pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, naleqq. § 1 

aamma § 2, naleqq. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, imm. 1, naleqq. § 2, naleqq. bilag 1, 

liste A, nr. 1 aamma ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, naleqq. § 1, naleqq. ikiaroornartut pillugit 

nalunaarummi § 27, imm. 1, naleqq. § 2, naleqq. bilag 1, liste A, nr. 1 naapertorlugit qaammatini 

qulini inissiisarfimmiittussanngortitsinermut. 

 

Tamatuminnga aalajangersaanermi eqqartuussisut aalajangiisuusumik pingaartippaat haship, 

unnerluutigineqartup eqqartuussaassutigalugu anngiortumik eqqussimasaata tigumiarsimasaatalu, 

annertussusaa, eqqartuussisullu naatsorsuinerat malillugu taanna 2.500 gramimut 

naatsorsorneqarpoq. 

 

Unnerluutigineqartup inissiisarfimmiittussanngortinneqassaguni suliffimminik annaasaqarnissaa 

taamaalillunilu suliffiminut atatillugu inimik annaasaqarnissaa allatut inerniliinermik 

kinguneqarsinnaanngilaq. 

 

U2-mut pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, naleqq. § 1, 

naleqq. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, imm. 1, naleqq. § 2, naleqq. bilag 1, liste A, nr. 1 

naapertorlugit qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsinermut. 

 

Tamatuminnga aalajangersaanermi eqqartuussisut aalajangiisuusumik pingaartippaat haship, 

unnerluutigineqartup eqqartuussaassutigalugu anngiortumik eqqussimasaata tigumiarsimasaatalu, 

annertussusaa, eqqartuussisullu naatsorsuinerat malillugu taanna 1.700 gramimut 

naatsorsorneqarpoq. 



 

Eqqartuussisut arsaarinnissuteqarnissamik piumasaqaat malippaat, naleqq. pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 166, imm. 1 aamma imm. 2, nr. 1, naleqq. ataaniittut. 

 

 

U4-mut pineqaatissiissut aalajangersarneqarpoq ikiaroornartut pillugit inatsimmi § 3, naleqq. § 1, 

naleqq. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, imm. 1, naleqq. § 2, naleqq. bilag 1, liste A, nr. 1 

naapertorlugit qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsinermut. 

 

Tamatuminnga aalajangersaanermi eqqartuussisut aalajangiisuusumik pingaartippaat haship, 

unnerluutigineqartup eqqartuussaassutigalugu anngiortumik eqqussimasaata tigumiarsimasaatalu, 

annertussusaa, eqqartuussisullu naatsorsuinerat malillugu taanna 1.600 gramimut 

naatsorsorneqarpoq. 

 

Eqqartuussisut arsaarinnissuteqarnissamik piumasaqaat malippaat, naleqq. pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 166, imm. 1, naleqq. ataaniittut. 

Unnerluutigineqartut sisamat suliamut aningaasartuutinik akiliissapput, naleqq. 

eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 2. Eqqartuussisut tamatuminnga aalajangiinerminni 

pingaartippaat suliap qanoq ittuunera annertussusaalu, ilanngullugu pingaartillugu pineqartoq 

tassaasoq ikiaroornartunik anngiortumik eqqussineq aaqqissuulluagaq. 

Taamaattorli eqqortuunerusorineqarpoq U3, U2 aamma U4 illersuisuminnut aningaasartuutit 

affaannaannik akiliippata, taakkuami taamaallaat pismasunit 14-iusunit marlunni pingasunilu 

unnerluutigineqarput. 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U1 eqqartuunneqarpoq ukiumi ataatsimi qaammatinilu arfinilinni 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni kiisalu kr. 12.000-inik akiligassinneqarluni. 

 

U1-imi arsaarinnissutigineqassapput taxa nr. […], stel nr. […], taxa  nr. […], stel nr. […], Stingray 

22, qaqortoq qorsunnik titarnilik, Yamaha aquuteralak, Ford Mustang stel nr. […], Mitsubishi ASX, 

stel nr. […], Macbook Pro 15 Touch, serie nr. […], iPhone X 64 GB, silver, kiisalu DJI Mavic Pro 

Drone aamma 1.369.553,00 kr.  

 

Eqqartuunneqartumi arsaarinnissutigineqassapputtaaq hashi 814,91 gram, aningaasivissuaq, iPhone 

7 imei nr.[…], Samsung galaxy S8, imei nr. […] aamma iPhone SE imei nr. […]. 

 

U1 aqqusinertigut angallatinut motoorilinnut kørekorteqarluni ingerlanneqartussanut ukiuni qulini 

ingerlatsisinnaajunaarsinneqarpoq 21. maj 2022-miit. 

 

U3 eqqartuunneqarpoq qaammatini qulini inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. 

 

U3 suliamut aningaasartuutinik akiliissaaq, akilissallugittaaq illersuisuminut aningaasartuutit affai.  

 

U2 eqqartuunneqarpoq qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. 

 

U2-mi arsaasinnissutigineqassapput kr. 30.000 kiisalu hashi 90 gram. 

 



U2 suliamut aningaasartuutinik akiliissaaq, akilissallugittaaq illersuisuminut, cand. jur. Miki 

Lyngemut aningaasartuutit affai. 

 

U4 eqqartuunneqarpoq qaammatini arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. 

U4-mi arsaarinnissutigineqassapput kr. 105.000. 

 

U4 suliamut aningaasartuutinik akiliissaaq, akilissallugittaaq illersuisuminut, Bjørn Chemnitzimut 

aningaasartuutit affai 
 
 

Mette Munck Grønbæk 

midlertidig kredsdommer 

 

 

 

 

D O M  

 

(den endelige danske version) 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 21. december 2018 

 

Rettens nr. 1159/2018  

Politiets nr. 5504-98610-00225-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

cpr-nummer […], 

T2 

cpr-nummer […], 

T3 

cpr-nummer […] og  

T4 

cpr-nummer […] 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 12. oktober 2018. 

 

T1, T2, T3 og T4 er tiltalt for overtrædelse af  

 

Forhold 1 

 
5512-98610-00522-15 T1 

Lov om euforiserende stoffer § 3, if. § 2, if. bekendtgørelse om euforiserende stoffer 27, stk. 1, 

if. § 2- narkotikahæleri, subsidiært kriminallovens § 111 – hæleri 



ved i perioden op til den 19. februar 2015, at have været i besiddelse af i alt kr. 150.000,-, der 

stammede fra salg af hash i Grønland, svarende til ikke under 250 gram, eller fra anden 

lovovertrædelse, som kan medføre kriminalretlig ansvar, hvor pengene blandt andet blev benyttet til 

at købe en Bayliner båd fra X8 for kr. 150.000,- kontant. 

 

Forhold 2  

 
5505-98610-00545-16 –T1 

Lov om euforiserende stoffer §, jf. § 2, if. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, 

jf. § 2 - narkotikahæleri, subsidiært kriminallovens § 111 - hæleri  

ved i perioden op til den 26. februar 2016, at have været i besiddelse af i alt kr. 250.000,-, der 

stammede fra salg af ikke under 416 gram hash i Grønland, eller fra anden lovovertrædelse, som 

kan medføre kriminalretlig ansvar, hvor pengene blandt andet blev benyttet til at købe: 

- hyrevogn nr. […] med reg. nr. GL […] fra X9 for kr. 100.000,- kontant,  

- hyrevogn nr. […] med reg. nr. GR […] fra X10 for ikke under kr. 80.000,- kontant, 

- en gearkasse og motor til en bil fra pt. ukendt sælger for ikke under kr. 70.000,- kontant,  

hvorefter T1 lod begge hyrevogne blive registreret i X4s navn. 

 

Forhold 3  

 
5502-98610-00555-17 – T1 

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 26. februar 2017, i forening og efter forudgående aftale med V2, V1 og V4, hvis sager 

behandles særskilt, med henblik på videresalg, at have fremsendt seks plader hash på ikke under 

600 gram hash til V2, V1 og V4 som solgte mindst 500 gram heraf, med fortjeneste på ikke under 

kr. 300.000,-. 

 

Forhold 4 ( 4-5)  

 

5505-98610-00554-17 og 5505-98610-000553-17 – T1 

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

1, jf. § 2 – narkotikahæleri, subsidiært kriminallovens § 111 - hæleri 

ved i perioden fra juni 2017 til 17. juli 2017 at have været i besiddelse af i alt kr. 245.000,-, der 

stammede fra salg af ikke under 408 gram hash i Grønland, eller fra anden lovovertrædelse, som 

kan medføre kriminalretlig ansvar, hvor pengene blandt andet blev benyttet til at købe: 

- hyrevogn nr. […] med reg. nr. GR […] fra X11 for kr. 170.000,- kontant som T1 lod registrere i 

X4s navn, 

- Stingray båd fra X12 for kr. 75.000,- kontant. 

Forhold 5 ( 6)  

 
5502-98610-00363-17 – T1  
Lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 

1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 — besiddelse af hash og salg af hash, subsidiært 

kriminallovens § 111 — hæleri for så vidt angår pengebeløbet 

ved den 12. september 2017 ca. kl. 14.50 på adressen Kamikoorfik blok […] i Qaqortoq, med 

henblik på videresalg, at have været i besiddelse af 91 gram hash samt i alt kr. 6.150,-, hidrørende 



fra salg af ikke under 10 gram hash eller anden lovovertrædelse, som kan medføre kriminalretligt 

ansvar. 

 

Forhold 6 ( 7-12, 14 )  

  
5505-98610-00556-17, 5505-98610-00557-17, 5505-98610-00276-18, 5502-98610-00304-18, 5505-98610-00305-18, 

5502-98610-00306-18. og 5505-98610-00307-18 – T1 og T3 

Lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1 og § 2, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 

27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 - indsmugling og salg af hash samt narkotikahæleri, 

subsidiært kriminallovens § 111 — hæleri for så vidt angår pengebeløbet  

ved i perioden mellem den 22. oktober 2017 og den 26. februar 2018, i forening med V1, X2, V2 og 

X3, hvis sager behandles særskilt, samt pt. uidentificerede medgerningsmænd, efter forudgående 

aftale og instruktion fra T1, at have været i besiddelse af i alt kr. 90.000,-, som stammede fra salg af 

ikke under 150 gram hash i Grønland eller fra anden lovovertrædelse, som kan medføre 

kriminalretligt ansvar, idet T3, efter instruktion fra T1, opbevarede pengene og med henblik på 

indkøb af yderligere hash i følgende perioder via Western Union overførte: 

- den 22. oktober 2017 kr. 7.000,- 

- den 24. oktober 2017 kr. 25.000,- 

- den 25. oktober 2017 kr. 25.000,- 

- den 6. november 2017 kr. 7.000,- 

til T1, hvorefter T1 pakkede en container indeholdende blandt andet ikke under 1,6 kg. hash og 

afleverede den til forsendelse via Royal Arctic Line i Aalborg den 10. november 2017, hvor T3 

modtog containeren med indhold den 6. december 2017, hvorefter dele af hashen blev transporteret 

af X2 og X3 og solgt af V1 og V2, i alt med en fortjeneste for T1 på ikke under kr. 960.000,-. 

 

Forhold 7 ( 13, 17, 18 )  

 
5501-98610-00308-18, 5505-98610-00231-18 og 5505-98610-00227-18 – T1, T3, T2 og T4 

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 hash med henblik på videresalg  

ved mellem den 17. februar 2018 og den 28. marts 2018, i forening med X7, hvis sag behandles 

særskilt, efter forudgående aftale, med henblik på videresalg, at have smuglet ikke under 700 gram 

hash fra Aalborg i Danmark til Nanortalik i Grønland, idet T2, efter T1s instruktion, smuglede ikke 

under 700 gram hash med skibet Irena Arctica, som T2 var besætningsmedlem af, hvor T2 

afleverede hashen til X7 i Nanortalik, som senere overleverede den til T4, som solgte mindst 500 

gram heraf med fortjeneste for T1 på ikke under kr. 300.000,-, hvor han blandt andet benyttede dele 

af fortjenesten til at købe: 

- Yamaha-300 HK påhængsmotor fra V3 for kr. 140.000,- kontant, 

- personbil af mrk. Ford Mustang med reg. nr. GR […] fra X13 for kr. 150.000,- kontant som T1 

lod blive registreret i T3s navn. 

 

Forhold 8 ( 15 )  
5506-98041-00001-18 – T1  



Færdselslovens § 9, stk. 1, jf. § 56, stk. 1 – Spirituskørsel over 1,20 promille – samt 

færdselslovens § 22, stk. 1 – udvist manglende agtpågivenhed  

ved den 10. marts 2018 i tidsrummet mellem kl. 12.00 og kl. 12.14 at have føret personbil Suzuki 5 

x 4-Gl med reg.nr. GR […] ad Niels Lynge-p Aqq. ved Iluliumaneq i Maniitsoq efter at have 

indtaget spiritus i et sådant omfang, at alkoholkoncentrationen i blodet under eller efter kørslen 

oversteg 1,20 promille, samt at køretøjet ikke blev ført på en hensynsfuldt måde og uden den 

fornødne agtpågivenhed, ligesom T1 førte køretøjet på en sådan måde, at der opstod fare eller 

forvoldtes skade eller ulempe for andre, idet han påkørte et autoværn med mindre materielskade til 

følge. 

 

Forhold 9 ( 16 )   
5506-98510-00005-18 – T1 

Færdselslovens § 13, stk. 1, jf. § 56, stk. 1. 2. pkt. - kørsel i frakendelsestiden  

ved den 10. marts 2018 i tidsrummet mellem kl. 12.00 og kl. 12.14 at have ført personbil Suzuki 5 x 

4-GI med reg.nr GR […] ad Niels Lynge-p Aqq. ved Iluliumaneq i Maniitsoq, selvom han var 

frakendt retten til at være eller blive fører af et motordrevet køretøj, idet han ved udenretlig 

vedtagelse af bøde den 22. november 2011 var blevet frakendt førerretten i 10 år, gældende i 

perioden fra den 21. november 2011 indtil den 20. november 2021, samt yderligere ved Retten i 

Aalborgs dom af 24. oktober 2017 frakendt førerretten i 6 måneder fra den 21. november 2021 

indtil den 20. maj 2022. 

 

Forhold 10 ( 19 )   
 

5508-98610-00156-18 – T1 

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

1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 – besiddelse af hash med henblik på vidersalg 

ved den 29. april 2018, ca. kl. 22.55 på adressen Qajaasat […] i Sisimiut, i forening med pt. ukendte 

medgerningsmænd og efter forudgående aftale, med henblik på videresalg, at have fået X5 til at 

hente en pakke indeholdende 248 gram hash, tilhørende T1, idet T1 havde givet X5 instruktioner 

om afhentningen, hvorefter X5 afleverede hashen til politiet. 

 

Forhold 11 ( 20-21 )  

 
5505-98610-000309-18 og 5505-98610-00226-18 T1, T3, T2 og T4 

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

1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 – besiddelse af hash med henblik på videresalg 

ved i perioden fra den 4. maj 2018 til den 15. juni 2018, i forening og efter forudgående aftale, med 

henblik på videresalg at have været i besiddelse af ikke under 1 kg. hash, idet T3 opbevarede 

hashen på sin bopæl og på T1s foranledning overdrog hashen til T2, der med skibet Irena Arctica, 

hvor T2 var besætningsmedlem, transporterede hashen til T4 i Qaqortoq, hvorefter mindst 750 gram 

hash blev solgt med fortjeneste for T1 på ikke under kr. 450.000,-, hvor han blandt andet benyttede 

dele af fortjenesten til at købe: 

personbil af mrk. Mitsubishi ASX med reg. nr. GL […] fra X14 for kr. 160.000,- kontant som T1 

ville lade blive registreret i T3s navn, 

- Macbook Pro 15 Touch for kr. 22.799,- kontant, 

- iPhone X 256GB for kr. 8.649,- kontant, 

- DJI Mavic Pro drone for kr. 8.999,- kontant, 

ligesom T3 den 15. juni 2018 på sin bopæl var i besiddelse af kr. 15.000,-, som hun opbevarede for 

T1, ligesom T1 selv opbevarede kr. 75.000,- i et pengeskab på adressen Atertaq […] i Nuussuaq. 



 

Forhold 12 ( 22)  

 
5504-98610-00225-18 – T1 

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

1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 - besiddelse af hash med henblik på videresalg og 

narkotikahæleri, subsidiært kriminallovens § 111 - hæleri for så vidt angår pengebeløbet  

ved den 14. juni 2018, ca. kl. 15.25, i lufthavnen i Paamiut, i forening med X6, hvis sag behandles 

særskilt, med henblik på videresalg, at have været i besiddelse af 492 gram hash, idet X6 havde 

hashen i sin håndbagage, ligesom T1 var besiddelse af kr. 10.000,- i kontanter, som stammede fra 

salg af hash i Grønland eller fra anden lovovertrædelse, som kan medføre kriminalretligt ansvar. 

 

Forhold 13 ( 23 )  

 
5100-71281-39-18 – T1 

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

1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 – besiddelse af hash med henblik på videresalg 

ved den 11. juli 2018, ca. kl. 08.30, på sin bopæl Thulevej […] i Aalborg, med henblik på 

videresalg, at have opbevaret 74,91 gram hash. 

 

Forhold 14 ( 24 )  

 
5502-98610-00326-18 – T2  
Lov om euforiserende stoffer § 3, if. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 

1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 - besiddelse af hash med henblik på overdragelse  

ved den 2. september 2018 kl. 11.13 i Qaqortoq, ved ankomst til Qaqortoq med skibet […] Arctica, 

som han var besætningsmedlem af, med henblik videreoverdragelse, at have været i besiddelse af 

96,9 gram hash. 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat følgende påstande 

 

T1 

1. Anbringelse i anstalt i 2 år. 

2. Bøde på 4 ugers løn, svarende til 12.000 kr., jf. færdselslovens § 56, stk. 1 , jf. § 9; stk. 1. 

3. Ubetinget frakendelse af førerretten i 10 år, regnet fra den 20. maj 2022, jf. færdselslovens § 60 

stk. 1, nr. 1 og nr. 5 samt § 60 stk. 3. 

I medfør af kriminallovens § 168, stk. 1, konfiskation af følgende genstande: 

- Bayliner båd 

- Hyrevogn nr. […] med reg. nr. GL […] 

- Hyrevogn nr. […] med reg. nr. GR […] 

- Stingray båd 

- Yamaha 300 HK påhængsmotor 

- Personbil af mrk. Ford Mustang med reg. nr. GR […]  

- Personbil af mrk. Mitsubishi ASX med reg. nr. GL […]  

- MacBook Pro 15 Touch.  

- iPhone X 256GB. 



- DJI Mavic Pro Drone. 

- Snescooter af mrk. Lynx med stelnummer […].  

- Snescooteren af mrk. Polaris RMK Pro 163. 

I medfør af kriminallovens § 166, stk. 1, konfiskation af følgende pengebeløb: 

- kr. 80.000,-, beløb svarende til køb af hyrevogn […] med reg. nr. GR […] 

- kr. 70.000,-, beløb svarende til køb af gearkasse og motor  

- kr. 300.000,-, beløb svarende til salg af ikke under 500 gram hash  

- kr. 6.150,-  

- kr. 90.000,-  

- kr. 960.000,-, beløb svarende til salg af ikke under 1,6 kg. hash - kr. 159.553,-  

    -            kr. 10.000,-  

I medfør af kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1, konfiskation af følgende genstande: 

- 91 gram hash 

- 248 gram hash  

- 492 gram hash 

- 74,91 gram hash 

- Pengeskab 

- iPhone 7 med imei nr. […]. 

- Samsung Galaxy S8 med imei nr. […]. 

- iPhone SE med imei m. […]. 

Betaling af sagens omkostninger i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 2. 

T3 

 

Anbringelse i anstalt i 1 år.  

 

Betaling af sagens omkostninger i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 2. 

 

T2 

 

Anbringelse i anstalt i 6 måneder. 

 

I medfør af kriminallovens § 166, stk. 1, konfiskation af kr. 30.000,-, beløb svarende til værdi af 

100 gram hash.  

 

I medfør af kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1, konfiskation af 96,9 gram hash. 



 

Betaling af sagens omkostninger i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 2. 

 

T4 

 

Anbringelse i anstalt i 6 måneder. 

 

I medfør af kriminallovens § 166, stk. 1, konfiskation af følgende pengebeløb: 

-  kr. 60.000,-, beløb svarende til værdi af 200 gram hash 

-  kr. 45.000,-, beløb svarende til værdi af 150 gram hash 

 

Betaling af sagens omkostninger i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 2. 

 

De tiltalte har fremsat følgende påstande: 

 

T1 har nægtet sig skyldig i forhold 1-7 og 10-13 og har erkendt sig skyldig i forhold 8 og 9. I 

forhold 10, 12 og 13 har tiltalte erkendt besiddelse af hash men har gjort gældende, at det var til 

eget forbrug.  

 

T1 har fremsat påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang.  

 

T1 har påstået frifindelse for påstanden om ubetinget førerretsfrakendelse samt frifrindelse for 

påstanden om konfiskation efter kriminallovens § 168, stk. 1 og § 166, stk. 1.  

 

T3 har nægtet sig skyldig i forhold 6, 7 og 11. Tiltalte har i forhold 6 erkendt at have overført penge 

til T3.  

 

T2 har nægtet sig skyldig i forhold 7,11 og 14. Tiltalte har i forhold 14 erkendt besiddelse af hash til 

eget forbrug.  

 

T2 har påstået frifindelse for påstanden om konfiskation.  

 

T4 har nægtet sig skyldig i forhold 7 og 11.  

 

T4 har påstået frifindelse for påstanden om konfiskation.  

 

Sagens oplysninger 

 

Der er til forhold 1, dokumenteret købekontrakt vedrørende Bayliner samt udskrift af noter 

vedrørende samme.  

 

Der er til forhold 2 og 4 dokumenteret rapport vedrørende ransagning af Macbook Pro, 

registreringsattester vedrørende en Skoda Superb Elegance og en Skoda Octavia samt SMS-

beskeder mellem tiltalte T1og X4 af 31. oktober, 13. november 2017 samt 9. 16., 22., 24., 25. og 31. 

maj 2018. Der er endvidere dokumenteret en købsaftale vedrørende båden Stingray 22.  

 

Til sagens forhold 3 er der dokumenteret udskrift af SMS-beskeder mellem T1 og V2 af 26. februar 

2017, hvoraf blandt andet fremgår:  



 

"... 

T1: Er denne stadig dit nr?  

V2: Ija 

T1: Seks ankommer, fire til mor to til jer 

V2: Aap 

T1: V4 skal købe den anden for 30, den anden kan han lave til mig for 60 

V2: Aap, skal han lave den? 

T1: Der er to forskellige, lys og mørk. To lyse og to mørke til mor. 

V2: Aap 

T1: Har også sagt det til din mor. I skal tjekke at i tager en lys og en mørk, ok? 

V2: Aap 

T1: Giv besked når den er ankommet 

V2: Aap 

..." 

 

Til sagens forhold 5 er der dokumenteret dele af anmeldelsesrapport, kosterrapport samt fotomappe 

vedrørende ransagning.  

 

I forhold 6 er der dokumenteret overførsler af ialt 64.000 kr. via Western Union samt SMS-

beskeder mellem T1 og T3 af 26. oktober 2017 udvisende regnskab og beskeder af 1., 3., 5. og 6. 

november 2017 vedrørende anskaffelsen af en container.  

 

Det fremgår blandt andet af SMS-besked af 5. november 2018 fra T3 til T1:  

 

"... 

T3: Jeg kan forstå på dig, at du har handlet og ikke har flere penge. 

T1: Hvis denne container kan hurtigt komme på plads kan vi hurtigt indhente vores lige ved 

og næsten situation. Inden julen nærmer sig.  

..." 

 

Der er endvidere dokumenteret SMS-beskeder af 16. november 2017 mellem T3 og T1 vedrørende 

betaling for T3s hjælp samt SMS-beskeder af 5. december 2017 fra kl 17.48 hvoraf følgende 

fremgår:  

 

"... 

T1: Jo hurtigere du få fat i den tingest er chancen bedre, jo mere den blir stående der nede, jo 

størrer bliver chancen for dem der kan finde indholdet. Så helst hurtigt som muligt få den 

fjernet der ned fra. 

..." 

 

Derudover er der dokumenteret SMS-beskeder af 24. januar 2018 mellem T1 og T3. 

 

Der er endvidere dokumenteret SMS-beskeder af 16., 17. og 18 januar 2018 mellem T1 og V1 samt 

rapporter vedrørende X2 og X3s rejser med Air Greenland.  

 

Til sagens forhold 7 er der dokumenteret rapport vedrørende T2s mønstringsperioder, SMS-

beskeder mellem T1 og T4 af 22. februar 2018, hvoraf det fremgår, at T1 beder T4 tage til 



Nanortalik den efterfølgende dag, samt SMS-bedskeder af 25. og 26. februar 2018 hvoraf følgende 

fremgår:  

 

"... 

T1: Ankommet?  

T4: Aappi 

T1: 7 stk. To får du selv, mine er fem til 300 

T4: Ok 

T1: Du afleverer bare tre gange, du skriver bare hver gang du når 100. 

..." 

  

Der er derudover dokumenteret en registreringsattest vedrørende en blå Ford Mustang.  

 

Til forhold 8 og 9 er der dokumenteret en retskemisk erklæring, hvoraf det fremgår, at der i 

blodprøven udtaget den 10. marts 2018 kl. 14.50 blev fundet en mindsteværdi på 1,73 promille 

alkohol.  

 

Til sagens forhold 10, 12, 13 og 14 er der dokumenteret kosterrapporter samt fotomapper. Til 

forhold 10 er der endvidere dokumenteret udskrift af messengerkorrespondance. Til forhold 13 

tillige en ransagningsrapport.  

I sagens forhold 11 er der dokumenteret rapport vedrørende mønstringsperioder, samt kosterrapport 

og supplerende ransagningsrapport. Der er derudover dokumenteret SMS-beskeder af 30. april, 1., 

4., 5., 6. og 18. maj 2018 mellem T1 og T2. Det fremgår heraf blandt andet:  

 

"... 

T1: Hvornår rejser du fra Qaqortoq? 

T2: I nat 

T1: Har du taget noget med til Nuuk? 

T2: Nej, jeg blev ikke kontaktet. 

T1: Ok, hvornår Nuuk? 

T2: Enten fredag eller lørdag aften. 

T1: Jeg gør noget klar, ok? 

T2: Aap 

..." 

 

Af SMS-beskeder af 4., 5. og 6. maj 2018 mellem parterne fremgår følgende:  

 

"... 

T1: Aflevere dem til X15 og ikke til V1 ok. […] X15. 

T2: Enkelt?  

T1: Ja men næste gang halv, der er snart ikke mere.  

T1: De skal til X15 og ikke til kvinden. Hvis du tager noget med sydover og tager 

"papuaqqat" nordover kan betalingen være for begge ture? Hvis du tager gode med sydover, 

så kan du bytte med papirer på vej nordover og får en i belønning. Tur retur for en.  

..." 

 



Der er derudover dokumenteret SMS-beskeder af 5., 6., 13., 18 og 26. maj 2018 mellem T1 og T4, 

hvoraf blandt andet fremgår, at T4 skal have 1,5 gode sæler ud af 9. Det fremgår endvidere, at det 

kan blive til 450 cc, og at halvandet var til T4.  

 

Anklagemyndigheden har dokumenteret T1s skatteoplysninger fra årene 2010 til 2017.  

 

Forklaringer 

 

Der er under sagen afgivet forklaring af T1, T3, T4 og T2 samt vidneforklaring af V1, V2, V4, V5 

og V3.  

 

Tiltalte, V1, har afgivet forklaring til retsbogen den 10., 11. og 14. december 2018. Forklaringen er 

refereret i retsbogen således:  

 

"... 

V1 forklarede vedrørende forhold 1, at han mente, at det var en beskyldning uden grundlag. Han 

købte båden fra sine egne opsparede penge. Han købte båden via internettet og betalte den kontant. 

Han havde problemer med at betale for båden. Han ville ikke sige noget om, hvem han betalte til. 

Båden kom fra Nordgrønland. Han vil ikke udtale sig om, hvem der gav pengene til sælger. Han 

havde opsparet de 150.000 kr.  

Til forhold 2 forklarede han, at han ikke mente, at der var grundlag for at mistanke ham fra hashsalg 

på den baggrund. De 250.000 kr. som blev brugt på taxaerne stammede fra hans opsparing. Han 

købte de to taxaer med vognnr. GL […] og GR […]. Han har tidligere været fisker og været under 

uddannelse som maskinmester. Han har arbejdet som tredje maskinmester og har på et tidspunkt 

tjent 192.000 kr. på 5 uger. Han vidste ikke, hvorfor taxaerne ikke blev registreret i hans navn. Han 

kunne ikke huske noget om køb af gearkasse. Han betalte kontant for køb af motor. 

X4 er en af hans bekendte. Han kender ham igennem sin far og har kendt ham siden han var barn. 

 

Han forklarede vedrørende forhold 4, at han købte hyrevognen og Stingray-båden med penge fra sin 

opsparing. Aktiverne blev betalt kontant. Han kunne ikke forklare, hvorfor hyrevognen ikke var 

registreret i hans navn. Han ønskede ikke at oplyse, hvor båden befinder sig. 

 

T1 forklarede vedrørende forhold 6, at han modtog pengene via Western Union. Han havde selv 

sparet pengene op. Han har sparet op, siden han som 14-årig begyndte at arbejde. Han gik i skole og 

havde arbejde ved siden af på flere arbejdspladser, primært om eftermiddagen. I sommerferierne 

havde han også natarbejde. Han opbevarede opsparingen hos sig selv og ikke i banken. Hans 

opsparing blev nogle gange brugt på køb af biler og både, og efter noget tid solgte han dem igen, 

hvorefter fortjenesten blev indsat på hans opsparing. Han lagde penge til side for at gøre 

opsparingen større. Han lagde 500 kr. til side hver 14.dag. Han modtog sin løn på sin bankkonto. 

Hans far har været fisker i mange år, og han tjente lommepenge ved at hjælpe sin far med fiskeriet.  

 

Beløbet på 64.000 kr., som T3 overførte til ham, skulle bruges til reservedele og til hendes forbrug i 

hjemmet. Han ville ikke udtale sig om, hvad beløbet på 90.000 kr., der er nævnt i SMS-

korrespondancen med T3, var udtryk for. Det var rigtigt, at han havde gæld til RAL og derfor ikke 

ville eller kunne fragte ting med RAL i sit eget navn. Han ville ikke udtale sig om, hvorvidt der 

havde været 1,6 kg hash i containeren. 

 



Foreholdt bilag K-3-4, side 29, SMS-besked af 5. december 2017 kl. 17.48, hvoraf det fremgår: "Jo 

hurtigere du kan få fat i den tingest er chancen bedre, jo mere den blir stående dernede, jo størrer 

bliver chancen for dem der kan finde indholdet Så helst hurtigt som muligt få den fjernet der ned 

fra", forklarede han, at containeren skulle fjernes, så der ikke kunne ske indbrud i den. De 

reservedele, der lå i containeren, var bl.a. bremseklodser, støddæmpere mv. til en bil af mærket 

Skoda. Det var vigtigt at fjerne containeren hurtigst muligt, så reservedelene ikke risikerede at blive 

stjålet. Derudover var det vigtigt at kunne reparere bilen hurtigt, hvis den skulle være noget værd. 

 

Han restaurerede biler til både eget brug og med henblik på at videresælge dem med fortjeneste. 

 

Han har ikke noget at sige til T3s forklaring om, at hun afleverede en bamse med hash i for ham, 

eller at hun havde givet hash til X3. 

 

Foreholdt bilag K-3-4, side 2, SMS-beskeder af 16. januar 2018 fra kl. 13.41 mellem ham og V1 

forklarede han, at han ikke kunne udtale sig om korrespondancen, eller hvad de iøvrigt talte om. 

 

Foreholdt samme bilag, side 3, SMS-beskeder af 17. januar fra kl. 13.46 mellem ham og V1, 

forklarede han, de SMS’ede om, at V1 skulle holde ferie i Danmark, fordi hun havde behov for det 

efter at have mistet sin samlever. Han foreslog hende at holde ferie for at støtte hende. De talte om 

toldere, fordi han altid bliver undersøgt når han rejser, og det ville hans søster V1 også blive. Han 

vidste ikke, hvor hun arbejdede, eller hvad hun talte om, når hun skrev ’120 kr.’  

 

Foreholdt samme bilag, side 5, SMS-beskeder af 18. januar kl. 11 mellem ham og V1, forklarede 

han, at han troede, at V1 skrev om hendes ferie. Resten vidste han ikke noget om.Han kunne ikke 

huske, hvad de SMS’ede om, at han skulle købe, når de ankom, hvad han skulle nå, hvad der skulle 

transporteres, og hvad der skulle købes. 

 

Foreholdt samme bilag, side 7, SMS-beskeder af 21. januar 2018 fra kl. 00.51 mellem ham og V1 

forklarede han, at de SMS’ede om lommepenge og udgifter i Danmark. Han kunne ikke huske, hvad 

totalbeløbet på ’120’ dækkede over. Han kunne ikke huske, om V1s SMS om, at noget kostede 

6.800 kr. hang sammen med regnskabet, der endte på totalbeløbet 120. 

 

Foreholdt bilag K-3-4, side 8, SMS-besked af 26. januar 2018 kl. 14.41 mellem ham og V2 

forklarede han, at han ikke vidste, hvad V2s besked handlede om.  

 

Foreholdt bilag K-3-4, side 10, SMS-beskeder mellem ham og X3 af 22. februar 2018 fra kl. 21.15, 

hvoraf fremgår: "Du henter bare, du får besked fra den ene kvinde, når de er klar, hvis det går galt 

undervejs skal du sige det er petrines, mit navn skal ikke nævnes, også skal du sige at det er V1 der 

har bedt dig om at hente på værtshuset Tugto til en mand med rød kasket", forklarede han, at han 

ikke kunne sige noget om, hvad der skulle hentes. Han ved ikke, hvorfor X3 ikke måtte nævne hans 

navn, hvis hun blev opdaget.  

 

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.  

 

Han forklarede vedrørende forhold 8 og 9, at han kan erkende forholdene. Han havde ikke regnet 

med, at han havde alkohol i kroppen, fordi han havde sovet. Han kørte i forbindelse med en 

begravelse, hvor han ville støtte de pårørende. Det var meget koldt og glat. Bilen gled over på den 

anden side af vejen og røg ind i en snedrive. Kofangeren blev trykket af snedriven, hvorefter bilen 

sad fast. Der var et autoværn foran sneen, men han mente ikke, at han ramte autoværnet. Han vidste 

godt, at han ikke måtte køre bil på det tidspnkt.  

 

Til forhold 10, forklarede han, det var rigtigt, at han gav pakken med hash til X5. Det var ikke 

hensigten at sælge hashen. Hashen var til eget forbrug. Han havde selv anbragt den i Sisimiut, men 

det syntes han var usikkert. Derfor spurgte han X5, om hun ville holde den for ham. Han havde selv 

haft hashen med til Sisimiut.  

 

Han røg hash som ung, men stoppede da han blev ældre. Siden han var ung har han døjet med 

rygsmerter og har derfor også undersøgt, om han kunne få cannabisolie til smertelindring. Han har 

bestilt cannabisolien i Danmark. Man kan ikke få det i Grønland. Han har været til 

røntgenundersøgelse af sin ryg i Danmark, og undersøgelsen viste, at brusken ved hans rygsøjle var 

nedslidt nogle steder. Han troede, at det måske stammede fra hans arbejde med fiskeri. Han forsøger 

at bruge en lidt hårdere pude, der kan støtte ham, når han ligger. 

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. 

Han forklarede til forhold 12, at hashen var hans, og at det var til hans eget forbrug. De 10.000 kr. i 

kontanter var hans lommepenge til rejsen og stammede fra hans opsparing. Han havde haft et 

stævnemøde med X6, og det var derfra, han kendte hende. Han skulle besøge sin familie i Paamiut, 

før han tog til Danmark for at blive undersøgt. Han sørgede selv for sin rejse, og han sørgede også 

for X6s rejse. Han huskede ikke, hvor meget han havde betalt for hendes rejse. Hun syntes det var 

spændende, at han skulle til Danmark, så derfor skulle hun med. Han havde ikke selv hashen på sig, 

fordi han vidste, at han ville blive undersøgt. Han havde brug for hashen. Han tog den med for at 

han kunne anbringe den i Sydgrønland, for så ville den ligge der, når han engang kom til 

Sydgrønland igen og havde behov for den. Han vil hellere have cannabisolie i stedet for rigtig hash, 

men det kan ikke skaffes i Grønland. Han ville derfor være sikker på at have noget hash i 

Sydgrønland, når han skulle besøge sin familie der.  

 

Vedrørende forhold 13, forklarede han, at hashen var på hans bopæl. Det var til eget forbrug og ikke 

til videresalg. Det var hans hash. 

 

Foreholdt bilag E-1-3, fotomappe, forklarede han, at puden, man kan se på fotoet på side 2, er til 

hans ryg. Vacuumpakkeren og pølsemandsposerne på side 14, 16 og 19 kan bruges til flere ting.  

 

Han 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 havde 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. 

..." 

 

Tiltalte, T3, har afgivet forklaring den 10., 11. og 13. december 2018. Forklaringen er refereret i 

retsbogen således:  

 

"... 

T3 forklarede vedrørende forhold 6, at hun har holdt T1s penge for ham. T1 havde forklaret hende, 

at han havde sparet op i flere år. Han var uddannet mekaniker og købte brugte biler, som han 

restaurerede og videresolgte. Det var sådan, han tjente penge. Han havde en drøm om at blive 

taxavognmand. Han havde i en periode været i Sydgrønland og følte sig mest tryg ved at opbevare 

sine penge hos hende. 

På et tidspunkt ville han købe reservedele til en af bilerne, og han talte om, at han gerne ville flytte 

til Grønland. Han sendte derefter nogle ting herop fra Danmark, herunder reservedelene, i nogle 

store kasser. Han sagde, at han havde gæld til RAL og derfor ikke ville sende tingene i sit eget 

navn. T1 havde en veninde, der gerne ville hjælpe og sende tingene afsted i sit navn. Det var sådan, 

pengene blev brugt, og der var ingen aftale om, at der skulle være noget hash i containeren. Hun fik 

tømt containeren og lagde T1s ting ud i gangen ved siden af sin søns værelse. T1 hentede sine ting 

et par dage efter. 

 



Ved afhøringen af hende hos politiet blev det læst op, hvad hun og T1 havde SMS’et om i 

forbindelse med afsendelsen af tingene. Der stod noget om, at ”tingene skulle væk”. Politiet mente, 

at det handlede om hash, men det mente hun ikke. 

Hun havde spurgt den ansatte i Videocenteret om, hvad grænsen for at sende penge med Western 

Union var, og hun fik at vide, at der ikke var nogen grænse, men at gebyret bare blev højere, jo 

større beløbet var. Hun sendte derfor store beløb flere gange til T1, men det sagde T1, at hun skulle 

passe på med. Derfor sendte hun ca. 7.000 kr. til sidst. 

 

Hun mødte T1, da hun var 16 år, hvor de småkærestede. Den 10. februar 2015 mødtes de igen i 

Aalborg, efter at hun havde fundet ham på Facebook. De tog ud at spise og talte om gamle dage, og 

efterfølgende blev de kærester igen. T1 var i gang med en uddannelse, da de mødtes. Han kom 

senere på kontanthjælp, da han havde rygproblemer og derfor havde svært ved at få visse jobs. Efter 

at han tog en uddannelse var hans jobmuligheder dog bedre. 

 

Hun havde en depression, da hun mødte T1 og drak hver weekend. Hendes børn boede hos deres 

far, så hun kunne komme i gang med sygeplejestudiet. Hun blev tiltrukket af, at T1 var meget stærk. 

Han havde haft en barsk fortid med druk, hashmisbrug og narkohandleri, men det var hans fortid, 

og han var nu kommet langt og var under uddannelse. Hun blev sygemeldt og genhuset cirka tre 

uger efter, at hun startede på studiet. T1 hjalp hende meget, og hun stoppede med at drikke, ryge og 

tage antidepressive midler, ligesom hun begyndte at træne og gå i Pinsekirken. T1 var også religiøs 

og læste i sin bibel, hvilket hun var glad for. 

 

De er ikke kærester længere. Hendes børn flyttede tilbage til hende seks måneder efter, at hun 

mødte T1 i 2015, og det var en stor mundfuld for ham. Han bestemte sig for, at de ikke skulle bo 

sammen. Han sagde, at de kunne være venner, men det var en meget forvirrende periode. Siden den 

12. april 2018 har det været definitivt slut mellem dem. T1 tilbød dog at være der for hendes søn i 

forbindelse med hans konfirmation, men der var det slut mellem dem.  

 

T1 tog ofte til Sydgrønland, hvor han havde familie. Han havde et skab hos hende, og der var der, 

hun opbevarede hans penge. Hun anså ikke pengene som sine. Hun var ikke klar over, hvor mange 

penge han havde hos hende. Hun undrede sig nogle gange over, hvorfor han havde så mange 

kontanter. Han sagde, at det skyldtes, at skattevæsenet var efter ham. Derfor var han mest tryg ved 

at bruge kontanter. 

 

Foreholdt bilag K-3-4, s. 20 ff, SMS-korrespondance mellem hende og T1, forklarede hun, at hun 

holdt T1s penge i det tredje skab i sin lejlighed. Det var hans skab. Hun huskede ikke meget af det 

og havde ikke overblik over, hvor mange penge, der var. De SMS’ede om nogle bilreservedele. Hun 

kontaktede sin veninde, X1, vedrørende fragten af reservedelene i containeren. Hun huskede ikke 

mere. Hun forklarede, at T1 havde en klar holdning til, at hans ting var hans, og at hendes ting var 

hendes. Der var ikke noget, der var ’vores penge’. T1 sagde tit, at de kun var venner, og at de måtte 

se, hvad der skete i fremtiden.  

 

Foreholdt SMS af 16. november 2017 kl. 20.41 om, at hun ville have betaling af T1 for at hjælpe 

ham, forklarede hun, at hun var meget irriteret over at skulle gøre en masse ting for T1, og at hun 

var træt af at føle sig ”hundset rundt med”. For at åbne hans øjne, sagde hun, at hun ville have 

betaling ligesom andre, der hjalp ham. Han havde tidligere nævnt, at andre i hans familie fx fik 

10.000 kr. for at betale en regning. Senere sagde hun til ham, at hun gerne ville støtte og hjælpe 

ham. Han boede på det tidspunkt i Danmark, men var tit i Grønland. 



 

T1 havde fortalt hende, at han havde sparet nogle penge op, før han mødte hende. Hun vidste, at der 

var reservedele i containeren, og at han skulle restaurere en taxa. Hun tømte containeren i sin 

lejlighed. Hun havde også en anelse om, at der var noget narko i containeren, da han SMS’ede, at 

hun skulle ”fjerne den tingest” fra containeren. 

 

Foreholdt, hvad det betød, at hun i en SMS af 24. januar 2018 kl. 20.59 havde skrevet til T1, at hun 

"delte næsten i halv 285", forklarede hun, at T1 havde efterladt noget narko hos hende, som han 

ikke havde videregivet til den, han skulle have givet det til. T1 ville gerne vide, hvor meget der var, 

så hun købte batterier til sin vægt. Hun havde indstillet vægtenheden forkert, så den viste over 200 

g. Det blev ændret til ca. 83 g, da vægten blev indstillet rigtigt. Hun var meget utryg, når der var 

narko i hendes lejlighed og ville bare have det væk. T1 sagde, at hun skulle give det til hans 

lillebror, der ville tage det med til Sydgrønland, men at hun først skulle give det til ham i sidste 

øjeblik. Hun vidste ikke, hvilken form for narko, det var. Narkoen var brun. T1s bror hed X2. Hun 

tog en taxa over til lufthavnen og gav narkoen, der var skjult i en bamse, til broren. Der var 83 g 

narko i bamsen. 

 

Foreholdt SMS af 22. februar 2018 kl. 20.52, hvori T1 spurgte om hun havde været bag 

vaskemaskinen, forklarede hun, at hun tog til Danmark den 25. januar i fire uger for at holde ferie 

og besøge sin syge mor. Hun var stresset på det tidspunkt. Mens hun var på ferie i Danmark, tog T1 

til Grønland. Han fortalte, at han havde gemt noget bag hendes vaskemaskine, som han ikke havde 

nået at give videre til nogen andre, da det var ret stort.  

Han har altid sagt, at når han efterlod narko hos hende, skulle han nok tage ansvaret, hvis politiet 

kom. Hun var altid bange og vred, når han efterlod narko hos hende.  Hun troede ikke, at han 

nogensinde ville sige, at han var skyldig, hvis politiet fx havde fundet narkoen bag hendes 

vaskemaskine. Hun har aldrig givet ham tilladelse til at opbevare narko hos hende. Hun var bange 

og turde ikke gå til politiet, så hun ville bare have det væk. Han sagde til hende, at hun ikke skulle 

dele det hele ud på én gang. Hun har givet narko til X3 og huskede ikke hvor meget, eller hvad X3 

gjorde ved det. 

Hun så, at der var ca. 10 plader brun narko bag hendes vaskemaskine. Det var lige så brunt som det, 

hun tidligere gav til T1s lillebror. Pladerne var ca. 8*4 cm. Hun skulle give nogle plader til X3 og 

nogle til T2. Hun gav flere til T2 end til X3. Hun mente, at hun gav 1-2 plader til X3. 

 

Hun huskede ikke, hvis mobilnummer det var, T1 havde skrevet til hende i en SMS den 23. februar 

2018, hvor T2 også var nævnt. 

 

Foreholdt bilag A-1-2, anmeldelsesrapport af 25. juli 2018 med foto af hash, udlæst fra hendes 

mobil, forklarede hun, at hun stadig har fotoet. Der var gået hul på pakningen med hash, og derfor 

opdagede hun, at narkoen var der. T1 lærte hende, hvordan hun kunne få lugten af narko væk fra 

indpakningerne ved brug af vacuum-pakning. Det var T1s narko på billedet. Hun gav den sidste 

klump til X2. Hun troede, at T1 selv tog den sidste klump. T1s lillebror X2 har kun været med én 

gang. Hun tog fotoet. Hun ville ikke slette det for at have en form for bevis mod T1, hvis det blev 

nødvendigt. Hun var kærester med T1 i oktober og november 2017, hvor pengeoverførslerne skete. 

De boede sammen i Nuuk, når han var i Grønland. Han købte meget mad til dem, når han boede 

der, og de hyggede sig meget med børnene. Han betalte ikke direkte husleje, men købte i stedet 

nogle ting til hende, fx en seng. De var meget væk fra hinanden, da hun flyttede tilbage til Nuuk. 

 



I T1s skab i lejligheden var der, ud over pengene, nogle tæpper og puder, som han brugte til sin ryg. 

Hun vidste godt, at der lå penge i skabet, men hun havde sagt, at der ikke måtte ligge narko. Han 

har aldrig sagt til hende, at der lå narko i skabet. De havde ikke talt om, at pengene skulle bruges til 

narko. Han ville gerne starte en taxavirksomhed, og hun regnede med, at pengene skulle bruges på 

det. Hun troede, at pengene i skabet kom fra T1s arbejde og ikke fra hashsalg. T1 har aldrig fortalt 

hende, at han ville sende hash via containeren fra Aalborg, og hun kendte ikke til planen. Hun fik en 

mistanke om, at der var narko i containeren, da han SMS’ede til hende i en bestemt tone og skrev, at 

”den tingest bare skal ud derfra”.  

Hun vidste, at der var reservedele fordelt i tre store kasser i containeren, og dem havde hun set. Hun 

har aldrig accepteret, at der blev opbevaret hash hos hende. Hun blev skuffet og bange, da hun 

opdagede, at T1 havde opbevaret hash i hendes lejlighed. Hun blev bange for at miste sit job og for 

at få en plettet straffeattest. Hun vidste ikke, at pengene, hun overførte til T1 i oktober og november 

2017 skulle bruges til køb af hash. 

 

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 igår. 

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 forklarde 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 børnene skulle 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.  

 

T3 forklarede, at hun blev kontaktet af T1 kort tid efter, han blev anholdt. Hendes mobil lå hos 

politiet. Hun havde derfor en anden mobil, så hun kunne have kontakt med ham, for det ville han 

gerne have. På et tidspunkt kom hans mor forbi med et brev fra ham. Der stod i brevet, at T1 gerne 

ville finde tilbage til hende, og at hun ikke skulle sige det til politiet. Hun troede, at det var moren 

selv, der havde skrevet brevet og ikke T1, da han tidligere havde sagt, at det var færdigt mellem 

dem. Hun var ikke hjemme, da brevet var blevet afleveret, så hendes søn havde taget imod det. 

 

Dagen efter kontaktede T1s mor hende igen, mens hun var på arbejde, og sagde, at T1 gerne ville 

finde sammen med hende igen. Moren spurgte hende, hvad hun havde fortalt til politiet. T3 blev sur 

på T1s mor og sagde, at hun havde været i fængsel et par timer pga. hendes søns værk. Derefter trak 

moren sig. Senere kontaktede T1s storesøster hende og sagde, at T1 gerne ville i kontakt med hende 

og gav hende et nummer til T1. Hun var meget i tvivl, om hun skulle ringe til nummeret. Hun endte 

med at gøre det, men ingen svarede på telefonen. 

Senere skrev moren til hende via Facebook, at hun gerne ville have kontakt med hende og bad 

hende ringe til hende. Hun havde ikke lyst til at ringe til moren fra sin egen telefon, så hun tog en 

tilfældig telefon fra depotet på sit arbejde og ringede til moren. Hun sagde bl.a., at hun havde noget 

grønlandsk proviant, hun havde lagt hos T1, og som skulle bruges til hendes sin søns konfirmation. 

Moren ville gerne komme forbi med tingene og medbragte endnu et brev fra T1. I brevet stod der, 

hvilke slags ting han havde haft. 

Lige efter, at hun havde talt i telefon med moren, ringede telefonen igen, og det var T1. Hun 

huskede ikke helt, hvad de talte om, men de talte om, hvordan de havde det. Han spurgte, om hun 

havde lyst til at besøge ham i fængslet. Hun spurgte ham, om de gerne måtte tale sammen, hvortil 

han svarede nej. Derfor sagde hun, at hun ikke havde lyst til, at de talte mere sammen. Det 



respekterede han, og de sagde pænt farvel. Han ringede dog til hende igen på et senere tidspunkt, 

hvor han talte om, hvad de skulle passe på med, herunder om nogle af beskederne. Det var de to 

gange, hvor hun hørte hans stemme. Og så de to breve, han havde sendt. 

I den første telefonsamtale sagde han også, at han gerne ville have et liv sammen med hende, og at 

han ville komme til Grønland i forbindelse med hendes søns konfirmation. Der var hun dog kommet 

videre og havde mødt en anden. 

På et tidspunkt begyndte T1 at presse hende til at sige, at der ikke var beviser nok i forhold til de 

ting, hun havde fortalt politiet under afhøringerne, og at hun skulle lære at forsvare sig selv. Han og 

de andre havde valgt slet ikke at sige noget, fordi de havde ret til det. Han begyndte at true med at 

ville hive hende ned i hullet igen, fx ved at sige, at hun heller ikke ville blive glad, hvis han fortalte, 

hvad hun havde fået i løn mv. Hun blev bange, og det føltes ubehageligt. Hendes stedfar rådede 

hende til at vise beskederne til politiet. Senere skrev han til hende igen, men hun åbnede ikke 

beskederne, og til sidste blokerede hun ham. Hun åbnede ikke de sidste beskeder. 

Foreholdt bilag A-4-2 og A-4-3, de håndskrevne breve, forklarede hun, at hun genkendte brevene. 

Det sidste brev kom fra T1s bor.  

Foreholdt bilag A-4-4, MSN-korrespondance mellem hende og T1, forklarede hun, at hun 

genkendte korrespondancen. Det var de beskeder, hun så poppe op på sin mobilskærm, men som 

hun ikke åbnede. Hun ringede til sin stedfar, fordi hun blev bange for de trusler, T1 fremkom med. 

Hun var bange for, at hun ikke havde beviser for, at hendes ting var hendes, men hendes stedfar 

sagde, at tingene var ligegyldige, og at de nok skulle finde ud af. Hun skulle bare redde sig selv og 

sine drenge. Beskederne var ikke rare at læse, så hun åbnede dem ikke. 

Hun har ikke fået løn af T1 for at sælge hash. 

..." 

 

Tiltalte, T2, har afgivet forklaring den 11. december 2018. Forklaringen er refereret i retsbogen 

således:  

 

"... 

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.  

..." 

 

Tiltalte, T4, har afgivet forklaring den 11. december 2018. Forklaringen er refereret i retsbogen 

således:  

 

"... 

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. 

..." 

 

Vidnet, V1, har afgivet forklaring den 13. december 2018. Forklaringen er refereret i retsbogen 

således: 

 

"... 

V1 forklarede til forhold 3, at hun ikke havde set noget. T1 er hendes bror.  
..." 



 

Vidnet, V2, har afgivet forklaring den 13. december 2018. Forklaringen er refereret i retsbogen 

således: 

 

"... 

V2 forklarede til forhold 3, at hun ikke kendte til noget vedrørende hash. Hun havde ikke set noget 

med hash. Hun havde ikke set noget på 600 g. 

 

Foreholdt bilag K-2-1, fra side 3, SMS-beskeder af 26. februar 2017 fra kl. 18.45 mellem hende og 

T1, forklarede hun, at beskederne om, at "Der ankommer seks, fire til mor og to til jer” ikke kunne 

have haft noget med hash at gøre. Det må handle om noget med en gave eller noget. 

 

Hun har aldrig talt om hash gennem mobilen. Hun har heller ikke set noget til det. Hun har haft en 

gæld på 3.000, som hun skulle betale tilbage. Måske skulle der have stået 3.000 og ikke 30 i 

beskeden til V4. Det var noget med huslejen, som hun skulle betale tilbage. Hun vidste heller ikke, 

hvad beskederne om, at der ”Der er to forskellige, lys og mørk til mor” betød. 

..." 

 

Vidnet, V4, har afgivet forklaring den 13. december 2018. Forklaringen er refereret i retsbogen 

således: 

 

"... 

V4 forklarede, at han ikke kendte til noget vedrørende hash. T1 er hans families familie, så han ved, 

hvem han er. Han kender V1 og V2, og han er kæreste med V2.  

..." 

 

Vidnet, V5, har afgivet forklaring den 13. december 2018. Forklaringen er refereret i retsbogen 

således: 

 

"... 

V5 forklarede til forhold 8, at han var i Maniitsoq, hvor bilen bag ham kørte ind i autoværnet. To 

kvinder var gået forbi, og det var tæt på, at chaufføren havde påkørt dem. Han genkendte 

chaufføren, som han havde set på hotellet. Chaufføren var meget fuld. Da chaufføren kom ud af sin 

bil, bad han vidnet om at tage sig af bilen. Han ville helst have, at chaufføren ventede på politiet, 

men chaufføren flygtede. Det var lige før, han selv blev påkørt af bilen. Det var heldigt, at der var et 

autoværn, for ellers havde bilen kørt ned. 

..." 

 

Vidnet, V3, har afgivet forklaring den 13. december 2018. Forklaringen er refereret i retsbogen 

således: 

 

"... 

V3 forklarede til forhold 7, at det var T1, der købte påhængsmotoren. Han gav 150.000 kr. den. Han 

betalte kontant. Det var om vinteren han solgte den, måske i marts.  

..." 

 

Personlige oplysninger 

 



T1 er tidligere foranstaltet i forbindelse med overtrædelse af færdselsloven, og senest ved Retten i 

Aalborgs dom af 24. oktober 2017, hvorved han blev idømt fængsel i 10 dage, der blev gjort 

betinget med vilkår om samfundstjeneste samt en bøde på 10.000 og førerretsfrakendelse i 6 

måneder fra den 21. november 2021.  

 

T1 har om sine personlige forhold forklaret, at han har gennemført gymnasiet i Nuuk, og derefter 

taget en uddannelse som maskinmester i Danmark. Han har derudover læst på universitetet i 

Danmark, på AAU, Aalborg Universitet, som produktionsteknolog. Han har i perioden fra 2002-

2010 arbejdet på forskellige værksteder. Tidligere har han sejlet med forskellige trawlere udenskærs 

for at fiske rejer, første gang i 1999 og sidste gang var i 2013 under hans sommerferie fra 

universitetet. Hvis de er et godt team på trawleren og er hurtige, kan de tjene op til 10 mio. kr. på 8-

10 dage. Han har på et tidspunkt på 36 dage i en sommerferie tjent 192.000 kr. Mellem togterne har 

han arbejdet som mekaniker og kørt taxa. Han tror, at han har tjent ca. 500.000 kr. årligt. Hans 

rygsmerter er formentlig opstået i forbindelse med fiskeriet og pga. arbejdsstillingerne her. 

Cannabisolie kan lindre smerten. Rygning af hash virker også smertestillende på ham. Almindelige 

smertestillende piller, såsom Pamol, hjælper ikke. 

 

T1 blev anholdt den 14. juni 2018 og har været tilbageholdt under sagen.  

 

T3 har om sine personlige forhold forklaret blandt andet, at hun flyttede til Nuuk i 2010, hvor hun 

tog sundhedshjælperuddannelsen. Derefter færdiggjorde hun i 2013 sundhedsassistentuddannelsen. 

Hun har arbejdet på et plejecenter og har taget en videreuddannelse inden for ældreområdet. Hun 

arbejder nu som sundhedsassistent på en børneafdeling på Sana, hvor hun blev ansat den 18. april 

2017. Hun har to drenge på 10 år og 14 år, som bor hos hende. Den ældste søns far er død, og den 

yngste søns far kan hun ikke så godt samarbejde med. Hun har en kæreste. Hun bor i en 

personalebolig og vil derfor miste sin bolig, hvis hun mister sit job. Hun er tilknyttet Pinsekirken, 

og går til møder hver anden søndag, idet hun arbejder de øvrige søndage. 

 

T2 har om sine personlige forhold forklaret blandt andet, at  

han er uddannet skibsassistent. Han har sejlet med […] Arctica, og har sejlet i 19 år, indtil han blev 

anholdt. Han er nu vikar på en lille kystbåd. Han bor i en lejlighed i Nanortalik og har ingen børn 

eller samlever.  

 

T4 har om sine personlige forhold forklaret blandt andet, at han er udlært og arbejder som 

mekaniker. Han har arbejdet på bilværksted siden han startede på mekanikeruddannelsen. Som 

færdiguddannet har han lavet større entreprenørarbejder. Han har også sejlet som styrmand på flere 

skibe, herunder på Arctic Prime, hvor han har været i lidt over 2 år. Han har sit eget værksted. Han 

har egen bolig og bor med sin samlever og deres fælles barn. Han har tre børn med tre forskellige 

kvinder. Det ældste barn er over 18 år og har selv et barn. Han bor ikke sammen med det 

næstældste barn, der bor i Nuuk, men de har god kontakt. Han har ikke drukket alkohol længe. En 

sjælden gang imellem ryger han hash om sommeren.  

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldsspørgsmålet 

 

Forhold 1 

T1 har forklaret, at han købte båden med penge fra sin opsparing. 



 

Retten finder, at T1s forklaring om, at han købte båden med midler fra sin opsparing må 

tilsidesættes som utroværdig. Retten har herved lagt vægt på oplysningerne om hans reelle 

indtægter fra skatteårene 2010-2015, hvorfor det forekommer usandsynligt, at han skulle have 

opsparet den mængde penge. Det forhold, at opsparingen angiveligt skulle være påbegyndt allerede 

fra hans 19. år kan ikke føre til et andet resultat.  

 

Retten finder imidlertid, at oplysningerne om T1s økonomi ikke i sig selv udgør det fornødne 

grundlag for at fastslå, at Baylineren er købt med penge, der stammer fra salg af hash i Grønland.  

 

Mod tiltaltes benægtelse, og uden anden bevisførelse end fremlæggelse af en købekontrakt, finder 

retten, at anklagemyndigheden ikke har ført det til domfældelse nødvendige bevis.  

 

Anklagemyndigheden har subsidiært påstået forholdet henført under kriminallovens § 111. Retten 

bemærker, at gerningsindholdet i bestemmelsen ikke er realiseret, hvorfor T1 i det hele vil være at 

frifinde.  

 

Forhold 2 

T1 har forklaret, at han købte de to taxaer og motoren med penge fra sin opsparing. Der var tale om 

250.000 kr.  

 

T3 har forklaret bl.a., at hun i sommeren 2015 blev bekendt med, at T1 handlede med hash. Retten 

finder, at forklaringen herom fremstod både sikker og konsistent, hvorfor retten lægger til grund, at 

T1 i hvert fald fra sommeren 2015 handlede med hash.  

 

Retten finder, at T1s forklaring om, at han købte de to taxaer med midler fra sin opsparing må 

tilsidesættes som utroværdig. Retten henviser til præmisserne anført under forhold 1.  

 

På den baggrund, og da T1 ikke har dokumenteret en reel indkomst i den pågældende periode, 

lægger retten til grund, at de to hyrevogne samt gearkassen og motoren er købt for penge, der 

stammer fra salg af ikke under 416 gram hash. T1 findes derfor skyldig i dette forhold i 

overensstemmelse med anklageskriftet.  

 

Vedrørende fastsættelsen af den solgte mængde hash har retten lagt til grund, at fortjenesten for T1 

er 600 kr. pr. gram.  

 

Forhold 3 

T1 har nægtet sig skyldig og har ikke ønsket at afgive forklaring.  

 

Vidnerne V1, V2 og V4 har samstemmende forklaret, at de ikke har kendskab til forholdet.  

 

Der er under sagen dokumenteret SMS-beskeder mellem T1 og V2, hvoraf det bl.a. fremgår, at "der 

er seks på vej, fire til mor og to til jer", og at der er "to lyse og to mørke til mor".  

 

Retten finder, at dette ikke i sig selv dokumenterer, at T1 skulle have sendt ikke under 600 gram 

hash til V2, V1 og V4, hvoraf de 500 gram skulle være solgt med en fortjeneste til ham på ikke 

under 300.000 kr.  

 



T1 frifindes i dette forhold.  

 

Forhold 4 

T1 har forklaret, at han købte hyrevognen og båden kontant for penge fra sin opsparing.  

 

I overensstemmelse med rettens betragtninger anført under forhold 1 og 2 finder retten, at T1s 

forklaring om, at han købte taxaen og båden med midler fra sin opsparing må tilsidesættes som 

utroværdig. Sammenholdt med T3s forklaring om, at han handlede med hash i hvert fald i 

sommeren 2015, findes det bevist, at hyrevognen samt Stingray båden er købt for penge, der 

stammer fra salg af ikke under 408 gram hash. T1 findes derfor skyldig i dette forhold i 

overensstemmelse med anklageskriftet.  

 

Forhold 5 

T1 har nægtet sig skyldig og har ikke ønsket at udtale sig.  

 

Som sagen er forelagt for retten og mod tiltaltes benægtelse, finder retten, at anklagemyndigheden 

ikke har ført det til domfældelse nødvendige bevis.  

 

Retten har herved lagt betydelig vægt på, at den fundne mængde hash samt kontanterne ikke blev 

fundet på T1s bopæl, og at der ikke iøvrigt er dokumenteret oplysninger, der understøtter, at 

kosterne skulle være hans.  

 

T1 frifindes derfor i dette forhold.  

 

Forhold 6 

På baggrund af T3 forklaring lægger retten til grund, at hun ved fire overførsler overførte 64.000 kr. 

til T1 via Western Union. Hun hjalp ham med at skaffe en container, hvor hun skulle stå som 

modtager. T1 skrev efterfølgende til hende, at hun skulle skynde sig at få åbnet containeren og "få 

den tingest væk". Hun havde en formodning om, at der var hash i containeren, og det fik hun 

bekræftet, da hun åbnede den og tømte den. Hashen gav hun videre til X2 og X3.  

 

På baggrund af parternes SMS-korrespondance sammenholdt med T3s forklaring herom, lægger 

retten endvidere til grund, at hun omkring oktober 2017 opbevarede ialt 90.000 kr. på sin bopæl. 

Retten har herved lagt vægt på, at der i SMS-korrespondancen er oplistet er regnskab, der tager 

udgangspunkt i 90.000 kr. Retten lægger derfor til grund, at de 64.000 kr. var en del af den samlede 

pengesum, som T3 opbevarede for T1 på sin bopæl.  

 

T1 har forklaret bl.a., at pengene stammede fra hans opsparing. De 64.000 kr. brugte han til at købe 

reservedele til nogle biler. Reservedelene blev sendt til Grønland via en container.  

 

Forklaringen om, at pengene stammer fra hans opsparing anser retten som værende utroværdig og 

henviser atter til betragtningerne anført under forhold 1 og 2.  

 

Retten lægger herefter til grund, at de 90.000 kr. som var i T3s besiddelse stammer fra salg af ikke 

under 150 gram hash.  

 

Retten finder det endvidere bevist, at de 64.000 kr. som blev overført til T1 blev brugt på køb af 

hash i Danmark, idet T3 har forklaret, at der var hash i containeren, da hun tømte den.  



 

Det bemærkes hertil, at 1 gram hash i Danmark kan erhverves for 40 kr., hvis man køber det i større 

mængder, hvorfor retten lægger til grund, at der i containeren befandt sig 1,6 kg. hash.  

 

På baggrund af T3s forklaring finder retten det bevist, at hashen blev hentet på T3 bopæl af X2 og 

X3. Retten har endvidere lagt på oplysningerne i den fremlagte SMS-korrespondance, hvoraf det 

fremgår, at X3 af T1 blev bedt om at hente "noget".  

 

Retten lægger til grund, at den indsmuglede hash blev videresolgt af ihvertfald V1 og V2, og at 

dette er sket med en fortjeneste for T1 på ikke under 960.000 kr., svarende til en fortjeneste på 600 

kr. pr. gram. Retten har herved lagt vægt på den omfattende SMS-korrespondance i sagen mellem 

T1 og V2 og V1, hvoraf det af flere beskeder efter rettens opfattelse fremgår, at pengene for 

hashsalg skal overføres til T1 fratrukket "sælgernes" belønning.  

 

På baggrund af ovenstående anser retten det for bevist, at T1 og T3 er skyldige i at have indsmuglet 

og videresolgt hash.  

 

Forklaringen fra T3 om, at hun ikke med sikkerhed vidste hvad der var i containeren inden den kom 

til Grønland, kan ikke føre til et andet resultat. Det bemærkes hertil, at retten på baggrund af 

parternes SMS-korrespondance i sagen lægger til grund, at T3 må have haft en vis formodning for, 

at det var hash, der skulle transporteres henset til behovet for en mellemmand i form af X1, der 

kunne stå som afsender af containeren og behovet for at finde på en dækhistorie sammenholdt med, 

at T3 godt vidste, at T1 "havde handlet og ikke havde flere penge".  

 

Retten finder i den forbindelse anledning til at bemærke, at T3 er tiltalt for overtrædelse af 

særlovgivningen. Der er herefter ikke krav om forsæt, hvorfor uagtsomhed er tilstrækkeligt til at 

kunne idømmes ansvar.  

 

Begge de tiltalte anses herefter for skyldige i overensstemmelse med anklageskriftet.  

 

Forhold 7 

T2 har forklaret, at han fra T1 i Aalborg fik overbragt en pakke, der var lidt større en mandehånd. 

Pakken indeholdt hash. Hashen medbragte han via skib til Nanortalik, hvor X7 overtog pakken. 

Som belønning herfor fik han omkring 100 gram, som han delte med X7.  

 

Ud fra den fremlagte mønstringsplan for T2 lægger retten til grund, at T2 den 23. februar 2018 

rejste til Nanortalik. Retten lægger endvidere til grund, at T2 ved ankomsten hertil overdrog 

mængden af hash til X7. Retten har herved lagt vægt på, at X7 af T1 dagen inden T2s ankomst, blev 

bedt om at opbevare noget for ham.  

 

Ud fra den fremlagte SMS-korrespondance mellem T1 og T4 af 22. februar 2018 lægger retten til 

grund, at T4 af T1 blev bedt om at tage til Nanortalik den efterfølgende dag. Dette mislykkedes 

imidlertid på grund af for meget is på vandet.  

 

I SMS-korrespondance af 25. februar 2018 mellem T1 og T4 spurgte T1 om 7 stk. var ankommet. 

Dette bekræftede T4, hvortil T1 skrev, at 2 var til T4 og 5 til ham selv, der skulle laves for 300.  

 



Retten lægger til grund, at der i SMS-beskederne var tale om, at der var 700 gram hash på vej til T4, 

og at han kunne få 200 gram i belønning, mens han skulle sælge resten for T1 med en fortjeneste på 

300.000 kr. for 500 gram.  

 

På baggrund af ovenstående anser retten det herefter for bevist, at T2 indsmuglede 700 gram hash, 

som han havde modtaget fra T1, og som T4 herefter videresolgte 500 gram af med en fortjeneste på 

T1 på 300.000 kr. Retten har herved lagt vægt på parternes korrespondance om at T4 skulle sige til, 

hver gang han "nåede til 100". Dette er efter rettens opfattelse udtryg for, at pengene skulle 

overføres til T1.  

 

Fortjenesten har herefter udgjort 300.000 kr. Retten anser det herefter for bevist, at pengene blev 

brugt til bl.a. at købe en påhængsmotor for 140.000 kr. og en Ford Mustang for 150.000 kr. Begge 

aktiver blev købt kontant.  

 

Anklagemyndigheden har påstået T3 dømt for forholdet henset til, at det var hendes navn, som den 

indkøbte Ford Mustang blev indregistreret i. Retten finder imidlertid ikke, at hun ved at lade en bil 

indregisterere i sit navn har gjort sig skyldig i indsmugling af hash med henblik på videresalg. På 

den baggrund, og således som anklageskriftet er formuleret, frifindes T3 i dette forhold.  

 

Forhold 8 og 9 

T1 har erkendt sig skyldig i forhold 8 og 9.  

 

På baggrund af tiltaltes erkendelse sammenholdt med oplysningerne i den retskemiske erklæring 

lægger retten til grund, at tiltalte har gjort sig skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.  

 

Forhold 10 

Tiltalte T1 har erkendt besiddelsen af de 248 gram hash, som han fik X5 til at hente for sig i 

Sisimiut. Han har forklaret, at besiddelsen var til eget forbrug og ikke med henblik på videresalg.  

 

Af den fremlagte messengerkorrespondance af 29. og 30. april 2018 fremgår det, at X5 ikke ville 

opbevare pakken for T1, da hun fandt ud af, at indholdet af pakken var hash, hvorefter T1 bad 

hende returnere den. Ifølge oplysningerne i sagen afleverede hun hashen til politiet.  

 

Henset til mængden af den fundne hash finder retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at hashen 

var med henblik på videresalg. Retten har herved navnlig lagt vægt på oplysningerne om T1s eget 

forbrug af hash, herunder at han alene ryger som selvmedicinering.  

 

På den baggrund findes T1 skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.  

 

Forhold 11 

T2 har til forholdet forklaret, at han hentede en pakke hos T3, og at han mente, at det var om 

sommeren. Pakken var lidt større end den han fik med fra T1 i Aalborg og han fik 50 gram i 

belønning.  

 

T3 har forklaret, at T2 kom for at hente noget hash hos hende, og at han samtidig afleverede nogle 

penge, som hun skulle opbevare for T1.  

 



Retten lægger på baggrund den fremlagte SMS-korrespondance i sagen til grund, at der var tale om 

10 plader hash, som T2 hentede hos T3. Retten har herved lagt vægt på, at T3 i en SMS til T1 den 4. 

maj 2018 skrev, at der var 10, og at han tog dem. T1 skrev forinden til hende, at hun skulle sige til 

ham, at "de skal til X15 og ikke min storesøster".  

 

T3 findes på baggrund af ovenstående skyldig i at have opbevaret 10 plader hash i sin lejlighed.  

 

Den 4. maj 2018 skrev T1 en SMS-besked til T2, hvori der stod: "[…] X15".  

 

T1 skrev den 5. maj 2018 til T4, at en anden ville levere til ham, og at han havde givet ham hans 

nummer. T1 skrev derudover til T4, at der var 9 sæler, og at T4 skulle have halvanden gode sæler.  

 

T4 bekræftede i en SMS af 6. maj 2018, at de var nået frem, hvortil T1 svarede, at det kan blive til 

"Skidoo 450cc og at halvanden var til T4".  

 

Det fremgår af den fremlagte rapport vedrørende T2s mønstringsperioder, at han den 4. maj 2018 

sejlede fra Nuuk kl. 19.30, og at han den 5. maj 2018 var i Qaqortoq kl. 21.00.  

 

På baggrund af ovenstående lægger retten til grund, at T2, efter han havde hentet hashen hos T3, 

sejlede til Qaqortog, hvor T4 overtog hashen. Retten lægger således til grund, at de 9 sæler, som T1 

og T4 talte om er 9 plader hash, hvoraf halvanden af disse var til T4. Retten lægger endvidere til 

grund, at beskeden om at "det kan blive til Skidoo 450 cc og at halvanden er til T4" skal forstås 

således, at den resterende mænde på 750 gram skulle sælges for T1 for ialt 450.000 kr.  

 

Det af de tiltalte T1 og T4 forklarede om, at "sæler" var kaldenavne for nogle både, og at "cc" og 

"HK" vedrører reservedele, kan ikke ikke føre til et andet resultat. Retten finder, at de tiltaltes 

forklaring herom fremstod utroværdig, hvorfor den tilsidesættes.  

 

På baggrund af ovenstående er det rettens opfattelse, at de fire tiltalte i forening har været i 

besiddelse af ikke under 950 gram hash med henblik på videresalg, og at i hvert fald 750 gram af 

dem blev solgt med en fortjeneste for T1 på 450.000.  

 

Anklagemyndigheden har påstået, at en del af fortjenesten blev brugt til at købe en Mitsubishi ASX 

for 160.000 kr. kontant, en Macbook Pro, en iPhone X og en Mavic Pro Drone, ligesom en del af 

fortjenesten på 90.000 iøvrigt blev fundet i T3s lejlighed, herunder i et pengeskab.  

 

T1 har vedrørende aktiverne forklaret, at de blev købt for hans opsparing. Retten henviser her til det 

under forhold 2 anførte, hvorefter forklaringen om opsparingen tilsidesættes. Retten lægger således 

til grund, at de i dette forhold oplistede aktiver ligeledes er købt for penge, der er tjent ved handel 

med hash.  

 

Forhold 12 

Tiltalte T1 har erkendt at have været i besiddelse af 492 gram hash samt 10.000 kr. i kontanter, da 

han blev anholdt i lufthavnen i Paamiut. Hashen var til eget forbrug og pengene var lommepenge til 

hans rejse.  

 

Der er dokumenteret en fotomappe med fotos af den fundne mængde hash, ialt 492 gram fordelt på 

5 plader hash.  



 

Henset til mængden af hash finder retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at der var tale om hash 

med henblik på videresalg. Oplysningerne om, at T1 bruger hash som selvmedicinering, herunder at 

han ryger 15 gram om dagen, tilsidesættes i den forbindelse. Retten finder det endvidere 

ubetænkeligt at lægge til grund, at de 10.000 kr. som var i tiltaltes besiddelse under anholdelsen, 

stammer fra salg af hash.  

 

På den baggrund findes han skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.  

 

Forhold 13 

T1 har forklaret, at den fundne mængde hash var til eget forbrug, og at den fundne vakuumpakker 

tjener flere formål.  

 

Det fremgår af ransagningsrapporten, at der i tiltaltes lejlighed blev fundet 47,91 gram hash samt en 

vakuumpakker og pølsemandsposer. I kosterrapporten er mængden af den fundne hash angivet til 

74,91 gram. Retten lægger til grund, at oplysningerne i kosterrapporten er urigtige, idet der flere 

steder i ransagningsrapporten er oplyst, at der alene var tale om 47,91 gram hash.  

 

Henset til fundet af vakuumpakkeren og pølsemandsposerne finder retten det ubetænkeligt at lægge 

til grund, at besiddelsen af hashen var med videresalg for øje.  

 

På den baggrund finder retten det bevist, at tiltalte er skyldig i at have besiddet 47,91 gram hash på 

sin bopæl i Aalborg med henblik på videresalg.  

 

Forhold 14 

Tiltalte T2 har erkendt besiddelsen af hashen, men har gjort gældende, at det var til eget forbrug og 

ikke med henblik på videresalg. Han købte hashen af en ukendt mand i Nuuk for ca. 28.000-29.000 

kr. Han ryger ikke, mens hans sejler.  

 

Efter oplysningerne i sagen lægger retten til grund, at hashen blev fundet i tiltaltes lomme, da han 

befandt sig foran pakhuset på havnen i Qaqortoq.  

 

Henset til mængden og omstændighederne omkring fundet, samt det forhold, at T2 har forklaret, at 

han alene ryger når han er i land, finder retten det ubetænkeligt at lægge til grund, at der var tale om 

hash med henblik på videresalg. Tiltaltes forklaring tilsidesættes på den baggrund.  

 

Ifølge kosterrapporten er hashen opvejet til 96,9 gram. Ifølge foto nr. 4 ses hashen dog stadig at 

være emballeret. Mængden fastsættes derfor skønsmæssigt til 90 gram, og med den ændring findes 

tiltalte skyldig i overensstemmelse med anklageskriftet.  

 

Om foranstaltningen 

 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, 

indsmugling og besiddelse med henblik på videresalg samt narkohæleri, som udgangspunkt som 

anbringelse i anstalt.  

 



I denne sag finder retten, at der ved valget af foranstaltning navnlig skal lægges vægt på mængden 

af den indsmuglede hash og de enkelte tiltaltes roller heri, samt den organiserede karakter, som 

indsmuglingen har haft.  

 

Foranstaltningen for T1 fastsættes efter lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 2, jf. bekendtgørelse 

om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1 og § 2, jf. 

bekendtgørelsen om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, 

færdselslovens § 9, stk. 1, jf. § 56, stk. 1, § 13, stk. 1, jf. § 56, stk. 1, 2. pkt. og § 22, stk. 1 til 

anstaltsanbringelse i 1 år og 6 måneder samt en bøde på 12.000 kr.  

 

Ved fastsættelsen af anbringelsens længde har retten lagt afgørende vægt på mængden af den 

indsmuglede hash, som tiltalte er fundet skyldig i at have indsmuglet og besiddet, og som efter 

rettens beregning er fastsat til 4.961,91 gram.  

 

Tiltalte har endvidere kørt bil med en promille på 1,73. Derfor skal han   frakendes retten til at føre 

motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort i 10 år fra den 21. maj 2022, jf. færdselslovens § 

60, stk. 1, nr. 1 og nr. 5, jf. § 60, stk. 3. Retten har herved lagt vægt på, at det er tredje gang, at 

tiltalte kører spirituskørsel.  

 

Retten tager delvist påstanden om konfiskation til følge, jf. kriminallovens § 166, stk. 1, § 166, stk. 

2, nr. 1, samt § 168, stk. 1, jf. nedenfor. Retten bemærker, at der er sket frifindelse i forhold 1, 3 og 

5, hvorfor T1 er frifundet for konfiskationspåstanden vedrørende disse forhold.  

 

Foranstaltningen for T3 fastsættes efter lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1 og § 2, jf 

bekendtgørelsen om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 og lov om 

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

bilag 1, liste A, nr. 1 til anbringelse i anstalt i 10 måneder.  

 

Ved fastsættelsen heraf har retten lagt afgørende vægt på mængden af den hash som tiltalte er dømt 

for at have indsmuglet og besiddet, og som efter rettens beregning er fastsat til 2.500 gram.  

 

Det forhold, at tiltalte mister sit arbejde og derved sin personalebolig såfremt hun bliver idømt en 

anstaltsanbringelse, kan ikke føre til et andet resultat.  

 

Foranstaltningen for T2 fastsættes efter lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse 

om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 til anstaltsanbringelse i 6 

måneder.  

 

Ved fastsættelsen heraf har retten lagt afgørende vægt på mængden af den hash som tiltalte er dømt 

for at have indsmuglet og besiddet, og som efter rettens beregning er fastsat til 1.700 gram.  

 

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. kriminallovens § 166, stk. 1 og stk. 2, nr. 1, jf. 

nedenfor.  

 

Foranstaltningen for T4 fastsættes efter lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse 

om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag 1, liste A, nr. 1 til anstaltsanbringelse i 6 

måneder.  

 



Ved fastsættelsen heraf har retten lagt afgørende vægt på mængden af den hash som tiltalte er dømt 

for at have indsmuglet og besiddet, og som efter rettens beregning er fastsat til 1.600 gram.  

 

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. kriminallovens § 166, stk. 1, jf. nedenfor.  

 

De fire tiltalte skal betale sagens omkostniner, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2. Retten har ved 

afgørelsen herom lagt vægt på sagens karakter og omfang, herunder at der er tale om organiseret 

indsmugling af euforiserende stoffer.  

Det findes dog rettest, at T3, T2 og T4 kun skal betale halvdelen af omkostningerne til de for dem 

beskikkede forsvarere, idet de alene har været tiltalt i henholdsvis to og tre ud af 14 forhold. 

 

Thi kendes for ret: 

 

T1 idømmes anbringelse i anstalt i 1 år og 6 måneder samt en bøde på 12.000 kr.  

 

Hos T1 konfiskeres hyrevogn nr. […], stel nr. […], hyrevogn nr. […], stel nr. […], Stingray 22, 

hvid med grønne striber, Yamaha påhængsmotor, Ford Mustang med stel nr. […], Mitsubishi ASX, 

stel nr. […], Macbook Pro 15 Touch, serie nr. […], en iPhone X 64 GB, silver, samt en DJI Mavic 

Pro Drone og 1.369.553,00 kr.  

 

Hos domfældte konfiskeres endvidere 814,91 gram hash, et pengeskab, en iPhone 7 med imei nr. 

[…], en Samsung galaxy S8 med imei nr. […] og en iPhone SE med imei nr. […]. 

  

 

T1 skal frakendes retten til at føre motordrevet køretøj, hvortil der kræves kørekort, i 10 år fra 21. 

maj 2022.  

 

T1 skal betale sagens omkostninger.  

 

T3 idømmes anbringelse i anstalt i 10 måneder.  

 

T3 skal betale sagens omkostninger, herunder halvdelen af omkostningerne til den for hende 

beskikkede forsvarer.  

 

T2 idømmes anbringelse i anstalt i 6 måneder.  

 

Hos T2 konfiskeres 30.000 kr. samt 90 gram hash.  

 

T2 skal betale sagens omkostninger, herunder halvdelen af omkostningerne til den for ham 

beskikkede forsvarer, cand. jur. Miki Lynge.  

 

T4 idømmes anbringelse i anstalt i 6 måneder.  

 

Hos T4 konfiskeres 105.000 kr.  

 

T4 skal betale sagens omkostninger, herunder halvdelen af omkostningerne til den for ham 

beskikkede forsvarer, Bjørn Chemnitz.  

 



 

Mette Munck Grønbæk 

midlertidig kredsdommer 

 


