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Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugit 

U2 

Inuusoq […] 1994 

(Advokat Ulrik Blidorf) 

 

U3 

Inuusoq […] 1989 

(Advokat Ulrik Blidorf) 

 

U4 

Inuusoq […] 1990 

(Advokat Gedion Jeremiassen) 

 

Eqqartuussisoqarfik Sermersooq siullermik aalajangiisuulluni eqqartuussuteqarpoq ulloq 18. 

september 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.no. SER-KS-440-2019).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit unnerluutigineqartunut pingasunut tunngatillugu pi-

umasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmi unnerluussut naapertorlugu eqqartuus-

suteqartoqartoqassasoq aamma pineqaatissiissutaasimasoq sukannernerulersinneqassasoq.  
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U2 aamma U3 piumasaqaateqarput eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa pisuunermik 

apeqqummut tunngasoq atuuttussanngortinneqassasoq aamma pineqaatissiissut sakkullisaa-

vigineqassasoq, eqqartuussisut sakkukinnerpaammik eqqartuussuteqarlutik. 

  

U4 pingaarnermik piumasaqaateqarpoq pinngitsuutitsisoqassasoq, taamaattoqarsin-

naanngippat ikiaroornartumik tuniniaaqqinnermut akiligassinneqassalluni sulilu taamaat-

toqarsinnaanngippat eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqassasoq. 

Aammattaaq U4 piumasaqaateqarpoq suliamut aningaasartuutinik akiliisussanngortinneqar-

nermut pinngitsuutinneqassalluni.  

 

Eqqartuussisooqataasut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 

 

Ilassutitut paasissutissat 

Eqqartuussisuuneqarfimmut takutinneqarput assit, haship arsaarinnissutigineqartup 

puuiarneqarneranut atatillugu Nuummi politiinit assilineqarsimasut. Aammattaaq takutin-

neqarput assit, U3-p oqarasuaataanik angallattakkamik uppernarsaatissanik ujarlerluni misis-

suinermi nassaarineqarsimasut. Assit taakku 12. februar 2019-imi assilisaapput takutinneqar-

porlu U3 poortukkanik pingasunik angisuunik mikisunillu arlalinnik kajortunik imalinnik 

tigummiaqartoq, taakkulu unnerluussisussaatitaasut isumaat malillugu hashiupput.  

 

U4-p oqarasuaataanik angallattakkamik uppernarsaatissanik ujarlerluni misissuineq pillugu 

politiit nalunaarusiaannit 27. februar 2019-imeersumit ilaatigut ersersinneqarpoq: 

 

”… 

 

Kolonne talerpiup tungaaniittoq qorsuk qullerpaaq: ”du er et lort (anaavutit)” allataq U4-p U2-

mut nassiussimasaa. 

 

Kolonne talerpiup tungaaniittoq qorsuk qullerpaap tullia: ”Hvorfor skulle jeg beholde dem for 

dig” (Sooq taakkuninnga tigummiaannassussavakkit” allataq U4-p U2-mut nassiussimasaa. 

 

Kolonne pingajuat saamiup tungaaniittoq qasersoq: ”Du er virkelig en dum idiot!!!!!! Hvor 

skulle du nævne mig, dit lort!!!”. (Ilumummi iluarluanngitsuuvutit!!!!!!Sooq taassagamma, 

anaq!!!”) 

 

Kolonnip tullia talerpiup tungaaniittoq qorsuk: ”Hvorfor skulle jeg beholde dem for 

dig??!!!”(Sooq taakkuninnga tigummiaannassussavakkit??!!!”) 
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Kolonnip tulliaq qasersumik qalipaatilik: ”Har du nævnt mit efternavn?”. (Kinguliara 

taagakku?”) 

 

…” 

 

Pinerluuteqarsimasunik Isumaginnittoqarfiup U2-mik misissuisimaneranit 24. april 2019-

imeersumit ilaatigut ersersinneqarpoq, taanna inuiaqatigiinni sulisitaanissaminut piukkun-

nartoq.  

 

U2 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, meeqqanut marlunnut kisimi pilersuisuulluni. Nam-

minerisaminik ineqarpoq aamma januaarip aallartinneranili aalajangersimasumik suliffeqar-

poq. Qaammammusiaqarpoq akileraarutillu peernagit qaammammut kr. 25.000-inik akissar-

sisarpoq. Qaqutigorsuaq imertarpoq aamma hashimik atuisuunngilaq. Ukiut qulit matuma 

siorna kingullermik hashitorpoq. Inuiaqatigiinni sulisitaasussanngortinneqarusuppoq, inini, 

suliffini meeqqanilu tigummiinnarsinnaaniassagamigit. Hashimik eqqusseqataasimanini 

peqqissimissutigaa, taamaalioqqinngisaannassaarlu. 

 

Pinerluuteqarsimasunik Isumaginnittoqarfiup U3-mik misissuisimaneranit 9. april 2019-ime-

ersumit ilaatigut ersersinneqarpoq, taanna inuiaqatigiinni sulisitaanissaminut piukkunnartoq.  

 

U3 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, ikingutimini arnami najugaqarluni, maannakkorpiaq 

namminerisaminik ineqannginnini pissutigalugu. Ilinniarnini sap. akunnerata tulliani naam-

massissavaa, qilanaartorujussuuvorlu. Ilinniarnini naammassiguniuk sulerissanerluni naluaa. 

Kørekortini annaanikuuaa, taamaattumillu sannavimmi sulisinnaanngilaq. Kørekortini ukiup 

aappaata affaata missaa qaangiuppat tigoqqikkuniuk mekanikeritut sulerusuppoq. Kørekor-

teqarani suliffittaarnissaq ajornakusoorpoq, kisianni nassaassaqqaarpoq.  

 

Pinerluuteqarsimasunik Isumaginnittoqarfiup U4-mik misissuisimaneranit 24. april 2019-

imeersumit ilaatigut ersersinneqarpoq, taanna inuiaqatigiinni sulisitaanissaminut piukkun-

nartoq.  

 

U4 inuttut atukkani pillugit ilisimatitsivoq, fritidshjem […]-utami ulloq naallugu sulisarluni.  

 

 

Nassuiaatit 

U2, U3 aamma U4 suliap suliareqqitassanngortinneqartup ingerlanneqarnerani oqaaseqa-

rusunngillat. Ilisimannittoq U1 ilassutitut nassuiaateqarpoq.  
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U1 ilassutitut nassuiaavoq, U2 najagalugu. U3 U2-p aappakorimmagu ilisarisimavaa. U4 

imatut ilisarisimanngilaa. Nammineq Nunatsinnut hashimik anngiortumik eqqussinissamik 

pilersaarusiortuuvoq aamma nammineq annerusumik iluanaaruteqartussaagaluarpoq. U2 U4-

lu tamanna pillugu oqaloqatigai. Angalanermi pineqartumi nunatsinniit Danmarkimut Egyp-

tenimullu aallartigatik tamarmik immikkut qanoq annertutigisumik nassataqassanerlutik aa-

lajangersarneqarsimasoraa. Ilimagaa suliassartik tamarmik immikkut ilisimagitsik. Eqqaa-

manngilaa taakkua Danmarkiliarnerannik akiliunnerlugit. 60.000 kr. taakku nassataat sulinik-

kut isertitarai. Aningaasat U2-mut tunniuppai. Eqqaamanngilaa sooq hashi isumaqatigiis-

sutigineqartutut agguataarneqassanersoq imaluunniit sooq U4 hashimik allaniit annerusumik 

nassataqartussaanersoq. Isumaqatigiissutaasoraa haship nassatamik 25%-ianik iluanaaru-

teqassasut. Nunatsinnut tikippata hashi imminerminut tunniunneqassaaq, namminerlu tunini-

assamaarpaa. X2 ilaqutariit ilisarisimasaraat Danmarkimi najugaqartoq. X2-p hashi 2 kg pis-

sarsiaraa X2-llu hashi 60.000 kr. taakku U2-p nassataavi atorlugit pisiaralugulu akilerpaa. 

Danmarkimut tikinniassallutik paasitinneqarpoq U4 hashimik utimut nassataqarusunngitsoq. 

Paasivaa hashi isumaqatigiissutigineqartutut annertutigisoq nassarnianngikkaat. Eqqaa-

manngilaa haship 2 kilomiit 1,2 kilomut annikillisinneqarnissaa pillugu aalajangeeqataasima-

nerluni. Pakatseqqavoq, kisianni kamanngilaq assingusumilluunniit. Iliuuseqarfigisin-

naannginnamiuk akueraa. Haship pisiarineqartup ilaa taanna nunatsinnukaanneqanngilaq. 

X2-mut akeqanngitsumik tunniunneqarpoq, susinnaanngilaami. 25. februar 2019-imi killisi-

uinermi (ilanngussaq C-3-2, qupperneq 3, titarnertaap kingulliup tullia) nassuiaatigisimasa-

minik politiit issuaasimanerannik sanilliussivigineqaroq, tassani allanneqarsimalluni: ”Hashi-

mit nassatarineqartumit 800 gram taakku killisiorneqartup pissarai, haship sinnera (1.200 gram) 

killisiorneqartup X2-imut tunniuttariaqarpaa U4 Danmarkimut pigami piumajunnaarmat”. Politiinut 

taamatut nassuiaanikuulluni uppernarsaavoq. Aamma qupperneq 3-mi, titarnertaamik kingullermik 

qupperneq 4-milu titarnertaamik siullermik sanilliussivigineqarpoq, tassani allanneqarsimalluni: 

”Ilisimatinneqarluni 1,2 kg ilanngaaserisoqarfimmi tiguneqarsimasoq nassuiaavoq U3 U2-lu 

nammineq pisiaqarsimasut, immikkut isertitaqarniassagamik, taamaattumillu 400 gram kin-

gulliit tiguneqarsimasut ilisimasaqarfiginngilai. Taamaattorli tunuartissinnaanngilaa taakkua 

haship X2-imut tunniussassaraluami ilaanik tigusisimasut, tikikkunik tuniniagassaminnik. 

Killisiorneqartulli U3 sianerfigalugu aperinikuuaa nassataqarnerusinnaanersoq, 

taamaanngippammi haship sinnera U3-imut tunniuttariaqarpaat igilluguluunniit. U3-lli killi-

siorneqartoq tamanna pillugu akinngilaa, taamaattumillu 800 graminik taamaallaat nassata-

qarnissaat killisiorneqartup naatsorsuutigaa, taakkuninngami nassaattussaagaluarpaat”. Tamatu-

munnga ilisimatitsivoq taamatut politiinut nassuiaanikuulluni, isumaqarporlu taamaat-

toqartoq. U3 U4-lu namminneq hashimik saniatigut pisisimapput. 

 

Tigummigallagaaneq 

U2 16. – 28. februar 2019-imi tigummigallagaavoq U3-lu 16. februaarimiit 4. martsimut 2019 

tigummigallagaavoq. 
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Eqqartuussisuuneqarfiup tunngavilersuutaa inerniliineralu  

U2 aamma U3 nassuerput Københavnimiit Nuummut 15. februar 2019-imi tikinnerminni ha-

shimik 1,2 kg ataatilaarlugu oqimaassusilimmik eqqussisimallutik. 

 

U1 nassuiaavoq nammineq hashimik eqqussinissaq siuttuuffigisimallugu aamma unner-

luutigineqartut pingasut isumaqatigisimallugit hashimik katillugu 2 kg-mik nunatsinnut 

eqqussissasut. Inuit peqataasut hashimik nunatsinnut eqqussinissaq pillugu pilersaarusi-

oqatigiissimanerannik nassuiaataa U4-p U2-llu nassuiaataannit taperserneqarpoq. Taakku 

nassuiaapput haship qanoq annertutigisup eqqunneqarnissaa pillugu U1 oqaloqatigisimagit-

sik. 

 

U1 nassuiaavortaaq, 2 kg taakku 60.000 kr.-nik unnerluutigineqartunut pingasunut Danmar-

kimut nassartissimasaminik, akilerneqarsimasoq. Unnerluutigineqartut pingasut hashimik 

isumaqatigiissutaasutut annertussusilimmik akiliisimanerannik U1-p nassuiaataa unner-

luutigineqartut pingasut Egyptenimut feriarsimanerannik assigiimmik nassuiaatigineqartunit 

taperserneqarpoq, ilimananngilarmi aningaasanik taama amerlatigisunik Egytenimut nassata-

qarsimassasut.  

 

Unnerluutigineqartut U1-lu assigiimmik nassuiaapput U4 Danmarkimut tikikkami nalu-

naarsimasoq nunatsinnut utileruni hashimik nassataminiititaqarnissani aarlerinarpallaartoq. 

Nassuiaateqarnerit kingorna tunngaviutinneqarpoq U4-p nunatsinnut uteruni misis-

sorneqarsinnaanerata aarlerinarpallaarnera pissutigalugu hashimik eqqussinissamik piler-

saarutit allanngortinneqarsimasut.  

 

Pissutsit taamaatsillugit eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq U1-p nassuiaataa tunngaviutin-

neqartariaqartoq. Taanna nassuiaavoq unnerluutigineqartut pingasut isumaqatigisimallugit 

hashimik 2 kg.-mik nunatsinnut eqqussisoqassasoq, unnerluutigineqartullu pingasut taakku 

Danmarkimut pigamik hashimik isumaqatigiissutigineqartumik pisisimasut. Tunngaviutin-

neqartariaqarportaaq U4-p nunatsinnut tikikkuni ilanngaaserisunit misissortissinnaaneranik 

aarlerinartoqarnera pissutigalugu isumaqatigiissut pilersaarutigineqartutut naammassi-

neqarsimanngitsoq.  

 

Matuma kingorna eqqartuussisuuneqarfiup unnerluutigineqartut pingasut unnerluussutigi-

neqartoq naapertolugu pisuutipaai. Uppernarsarneqarsimasorineqanngilarli unnerluutigi-

neqartut pingasut anngiortumik eqqussinermik aningaasaleeqataasimasut. 

 

Unnerluutigineqartunut pingasunut tamanut pineqaatissiissut qaammatinut arfineq-

pingasunut aalajangersarneqarpoq.  
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Hashimik tuniniagassamik eqqussineq pillugu suliani sulisaaseq pingaartinneqarpoq. Aam-

mattaaq eqqussinerup suleqatigiilluni pisimanera sakkortusaataasumik pingaartinneqarpoq. 

 

Hashimik tuniniagassamik eqqussineq tigummiarnerlu pillugit suliani sulisaaseq naapertor-

lugu aamma pineqaatissiissutit suliami suliareqqitassanngortitami sakkortusineqarmata un-

nerluutigineqartut aalajangiisuuffiusuni marlunni tamani suliamut aningaasartuutinik aki-

liissapput. 

 

Hashi arsaarinnissutigineqartoq aningaasaatiminik akilerneqarsimasoq U1-p nassuiaataanut 

tunngatillugu eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq haship tiguneqarsimasup taassumani 

arsaarinnissutigineqarsimaneranik eqqartuussisoqarfiup aalajangiisimanera allanngortissal-

lugu pissutissaqanngitsoq.  

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U2, U3 aamma U4 eqqartuunneqarput qaammatini arfineq-pingasuni inissiisarfimmiittus-

sanngortinneqarlutik. 

 

Unnerluutigineqartup eqqartuussivinni aalajangiisuuffiusuni tamani suliamut anin-

gaasartuutit akilissavaat. 

 

*** 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 9. juni 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 279/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T2 

Født den […]-1994 

(Advokat Ulrik Blidorf) 

 

T3 

Født den […]-1989 

(Advokat Ulrik Blidorf) 

 

T4 
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Født den […]-1990 

(Advokat Gedion Jeremiassen) 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 18. september 2019 (kredsrettens sagl.nr. 

SER-KS-440-2019).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har for alle tre tiltalte påstået om domfældelse i overensstemmelse med 

den for kredsretten rejste tiltale og skærpelse af den idømte foranstaltning.  

 

T2 og T3 har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom for så vidt angår skyldsspørgsmålet og 

formildelse af foranstaltningen til rettens mildeste dom. 

  

T4 har principalt påstået frifindelse, subsidiært at hun idømmes en bøde for narkotikahæleri 

og mere subsidiært stadfæstelse af kredsrettens dom. Endvidere har T4 nedlagt påstand om, 

at hun skal frifindes for betaling af sagens omkostninger. 

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Der har for landsretten været vist fotos, der er taget af Nuuk Politi i forbindelse med udpak-

ningen af den beslaglagte hash. Der er endvidere vist fotos, der er fundet under ransagning af 

T3-s mobiltelefon. Disse fotos er taget den 12. februar 2019 og viser T3 med tre større pakker 

og flere mindre pakker indeholdende et brunt materiale, som efter anklagemyndighedens op-

fattelse er hash.  

 

Det fremgår af politirapport af 27. februar 2019 om ransagning af T3-s mobiltelefon blandt 

andet: 

 

”… 

 

Øverst grøn kolonne til højre: ”du er et lort” beskeden sendt fra T4 til T2. 

 

Næst øverst grøn kolonne til højre: ”Hvorfor skulle jeg beholde dem for dig” beskeden sendt 

fra T4 til T2. 

 

Tredje grå farvet kolonne til venstre: ”Du er virkelig en dum idiot!!!!!! Hvor skulle du nævne 

mig, dit lort!!!”. 
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Næste grøn kolonne til højre: ”Hvorfor skulle jeg beholde dem for dig??!!!” 

 

Næste kolonne med grå farve: ”Har du nævnt mit efternavn?”. 

 

…” 

 

Det fremgår af Kriminalforsorgens personundersøgelse af 24. april 2019 vedrørende T2 

blandt andet, at hun er egnet til samfundstjeneste.  

 

T2 har forklaret om sine personlige forhold, at hun er eneforsørger til to børn. Hun har sin 

egen lejlighed og har haft fast arbejde siden begyndelsen af januar. Hun er månedslønnet og 

tjener 25.000 kr. om måneden før skat. Hun drikker meget sjældent og hun er ikke bruger af 

hash. Det er 10 år siden, at hun sidst har prøvet at ryge hash. Hun vil gerne idømmes sam-

fundstjeneste, så hun kan beholde sin lejlighed, sit job og sine børn. Hun fortryder, at hun har 

medvirket til indførsel af hash, og hun vil aldrig gøre det igen. 

 

Det fremgår af Kriminalforsorgens personundersøgelse af 9. april 2019 vedrørende T3 blandt 

andet, at han er egnet til samfundstjeneste. 

 

T3 har forklaret om sine personlige forhold, at han bor hos en veninde, fordi han ikke har sin 

egen bolig for tiden. Han er færdig med sin uddannelse i næste uge, og det glæder han sig 

meget til. Han ved ikke, hvad han skal arbejde med, når uddannelsen er færdig. Han har mistet 

sit kørekort, og han kan derfor ikke arbejde på værkstedet. Han vil gerne arbejde som meka-

niker, når han får sit kørekort tilbage om ca. 1½ år. Det er svært at finde arbejde uden kørekort, 

men han skal nok finde på noget.  

 

Det fremgår af Kriminalforsorgens personundersøgelse af 24. april 2019 vedrørende T4 

blandt andet, at hun er egnet til samfundstjeneste. 

 

T4 har om sine personlige forhold oplyst, at hun arbejder på fuld tid på fritidshjemmet […].  

 

 

Forklaringer 

T2, T3 og T4 har ikke ønsket at udtale sig under ankesagen. Der er afgivet supplerende for-

klaring af vidnet T1.  

 

T1 har supplerende forklaret, at T2 er hans lillesøster. Han kender T3, fordi T3 er T2s ekskæ-

reste. Han kendte ikke T4 som sådan. Det var ham, der stod for planen om, at der skulle 
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smugles hash til Grønland, og det var ham, der skulle have haft hovedfortjenesten. Han talte 

med T2 og T4 om det. Før de rejste fra Grønland på den omhandlede tur til Danmark og 

Egypten, vil han mene, at det lå fast, hvor meget de hver især skulle have med. Han går ud 

fra, at alle kendte deres opgave. Han kan ikke huske, om han betalte for deres rejse til Dan-

mark. De 60.000 kr., som de have med i kontanter, var penge, som han havde tjent. Han gav 

pengene til T2. Han kan ikke huske, hvorfor hashen skulle have været fordelt på den aftalte 

måde eller, hvorfor T4 skulle have mere hash med end de andre. Han mener, at aftalen var, at 

de ville få en fortjeneste på 25% af den hash, som de havde taget med. Hashen skulle afleveres 

til ham, når de kom til Grønland, og han ville sælge det. X2 er en bekendt af familien, som 

bor i Danmark. Det var X2, der stod for at skaffe de 2 kg. hash, og hashen blev købt og betalt 

til X2 med de 60.000 kr., som T2 havde med. Så snart de var ankommet til Danmark, fik han 

at vide, at T4 ikke ville tage hash med tilbage. Han forstod, at de ikke ville tage hele den 

aftalte mængde hash med. Han husker ikke, om han var med til at bestemme, at den indførte 

mængde skulle reduceres fra 2 til 1,2 kg. Han var skuffet, men ikke sur eller lignende. Han 

accepterede det, da han ikke kunne gøre noget ved det. Den del af den købte hash, der ikke 

blev taget med til Grønland, blev givet gratis til X2, da han ikke kunne stille noget op med 

den. Han blev foreholdt politiets gengivelse af hans forklaring under afhøringen den 25. fe-

bruar 2019 (bilag C-3-2, side 3, næstsidste afsnit), hvor det er noteret: ”De 800 gram af den 

mængde hash der blev taget med, var til afhørte, resten af hashen (1.200 gram) måtte afhørte forære 

til X2 idet T4 havde sagt fra da hun var kommet til Danmark”. Han bekræftede, at han havde 

forklaret sådan til politiet. Han blev videre foreholdt side 3, sidste afsnit og side 4 første afsnit, 

hvor det er noteret: ”Foreholdt, at der var taget 1.2 kg hash i tolden ved indrejse forklarede han, at 

T3 og T2 selv havde købt noget, så de kunne tjene noget ekstra, og de sidste 400 gram der var blevet 

taget var derfor ikke noget han kendte noget til. Dog kunne han ikke afvise, at de havde taget noget 

af den hash, som han ellers havde givet til X2, for selv at sælge det når de kom hjem. Dog havde 

afhørte spurgt T3 via et opkald, om han kunne tage noget mere med, idet de ellers måtte give resten 

til X2 eller smide det ud. T3 havde dog ikke svaret afhørte vedr. dette og afhørte havde derfor regnet 

med, at de kun ville tage de 800 gram med, som var det de skulle have med til ham”. Hertil oplyste 

han, at det var sådan han forklarede til politiet, og han mener også, at det var sådan det var. 

T3 og T4 havde selv købt noget ekstra hash. 

 

Tilbageholdelse 

T2 har været tilbageholdt i perioden fra den 16. til den 28. februar 2019 og T3 har været 

tilbageholdt i perioden fra den 16. februar til den 4. marts 2019. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

T2 og T3 har erkendt, at de indførte lidt under 1,2 kg. hash, da de ankom til Nuuk fra Køben-

havn den 15. februar 2019. 
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T1 har forklaret, at det var ham, der tog initiativ til indførslen af hash, og at det var aftalt 

mellem ham og de 3 tiltalte, at de i alt skulle indføre 2 kg. hash til Grønland. Hans forklaring 

om, at de involverede personer sammen har lagt en plan om indførslen af hash til Grønland 

støttes af, at både T4 og T2 har forklaret, at de har talt med T1 om, hvor meget hash, der 

skulle indføres. 

 

T1 har endvidere forklaret, at de 2 kg. hash blev betalt med 60.000 kr., som han havde fået de 

3 tiltalte til at tage med til Danmark. T1s forklaring om, at de 3 tiltalte betalte for hele den 

aftalte mængde hash støttes af, at der er afgivet samstemmende forklaringer om, at de 3 tiltalte 

rejste til Egypten på ferie, og at det må have formodningen imod sig, at de har medbragt store 

kontantbeløb på rejsen til Egypten.  

 

De tiltalte og T1 har endvidere afgivet samstemmende forklaring om, at da T4 ankom til 

Danmark, meddelte hun, at det ville være for risikabelt, hvis hun medbragte hash i sin egen 

baggage på returrejsen til Grønland. Det må efter forklaringerne lægges til grund, at planen 

for indførslen af hash herefter blev ændret på grund af den øgede risiko for, at T4 ville blive 

undersøgt, når hun kom retur til Grønland.  

 

Under disse omstændigheder finder landsretten, at det efter T1s forklaring må lægges til 

grund, at han havde aftalt med de 3 tiltalte, at der skulle indføres 2 kg. hash til Grønland, og 

at de 3 tiltalte købte den aftalte mængde hash, da de var i Danmark. Det må endvidere lægges 

til grund, at aftalen ikke blev gennemført som planlagt på grund af den øgede risiko for, at T4 

ville blive undersøgt af tolderne, når hun ankom til Grønland.  

 

Herefter finder landsretten de 3 tiltalte skyldige efter den rejste tiltale. Dog findes det ikke 

bevist, at de 3 tiltalte har medvirket til finansieringen af indsmuglingen. 

 

Foranstaltningen fastsættes til 8 måneders anstaltsanbringelse for alle 3 tiltalte.  

 

Der er lagt vægt på retspraksis i sager om indførsel af hash med henblik på videresalg. End-

videre er det tillagt vægt i skærpende retning, at indførslen er sket i forening. 

 

Efter praksis i sager om indførsel og besiddelse af hash med henblik på videresalg, og da de 

idømte foranstaltninger er skærpet i ankesagen, skal de tiltalte betale sagens omkostninger for 

begge instanser. 

 

Efter T1s forklaring om, at den beslaglagte hash er købt for hans penge, finder landsretten, at 

der ikke er anledning til at ændre kredsrettens bestemmelse om, at den beslaglagte hash med 

videre er konfiskeret hos ham.  
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T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

T2, T3 og T4 idømmes anstaltsanbringelse i 8 måneder. 

 

De tiltalte betaler sagens omkostninger for begge instanser. 

 

Kirsten Thomassen 

 

 

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

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 18. september 2019 

 

Eqqaartuussiviup no. 440/2019  

Politiit no. 5505-98610-00050-19 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U1 

cpr-nummer […]1990-[…], 

U2 

cpr-nummer […]1994-[…], 

U3 

cpr-nummer […]1989-[…], 

U4 

cpr-nummer […]1990-[…] og  

U5 

cpr-nummer […]1966-[…] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 2. april 2019. 

 

U1, U2, U3, U4, U5 makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

   1. 

5505-98610-00050-19:U1, U2, U3, U4. 

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

imm. 1, tak. § 2, tak. bilag 1, liste A, nr. 1, tak. ilaatigut pinerluttulerinermik inatsimmi § 12 

15. februar 2019 sioqqullugu, peqatigiillutik hashimik 2 kg-mik anngiortumik eqqussinissaq piler-

saarusiorlugulu aningaasalersoramikku, U3-p, U2-p aammalu U4-p U1 isumaqatigeerlugu hashi 

Danmarkimiit Kalaallit Nunaannut anngiortumik eqqunniarlugu tuniniaqqinniarlugu aam-

malu/imaluunniit pinerluttumut arlalinnulluunniit maannamut suli kikkuussusersineqanngitsunut 

ingerlateqqinniarlugu, U3-p U2-p aammalu U4-p 60.000 kr.-it U1-miit Kalaallit Nunaanniit Dan-

markimut nassaramikkit hashimik 2 kg-mik pisinermut atorneqartut, kingornalu U3-p, U2-p aam-

malu U4-p hashi Danmarkimiit Kalaallit Nunaannut anngiortumik eqqunniarlugu, ilaatigulli ilu-

atsinngilaq, 15. februar 2019 Nuummi Mittarfimmi U2-p nassataani hashi 398 grami aammalu U3-p 
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nassataani hashi 785 grami toqqortarineqartut nassaarineqarmata, U4-llu sinneruttoq 817 grami 

anngiortumik eqqunniarlugu taamaatiinnarpaa, U4 Kalaallit Nunaannukarnermini hashimik nassata-

qarluni paasineqarneqarnissaminut annilaangalermat.  

 

   2. 

5509-97431-00699-16: U1 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 88 - nakuuserneq 

3. december 2016 nal. 05.00-ip aammalu nal. 06.00-ip akornanni Aasianni […] Aqq., I1 niaquatigut 

timaatigullu arfinilinnik iknnerunngitsunik tillugaramiuk kiisalu amerlasooriarluni niaquatigut ti-

maatigullu isimmigarlugu, taamaalilluni I1 qaavatigut aappillerneqalersillugulu qitsunneqalersillugu 

aammalu isaata talerperliup ataatigut tungujorneqalersillugu. 

 

   3. 

5505-98610-00057-19:U1, U5 

Ikiaroornartut pillugit inatsit, tak. ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27, imm. 2, tak. § 

2, tak. imm. 4, bilag 1, liste A, nr. 1, tak. ilaatigut pinerluttulerinermik inatsimmi § 12 

2018-imi novemberip 28-ata aammalu 2019-imi februarip 25-ata akornanni Nuussuarmi Paarnat 

[…], inissiap […]-imi, peqatigiillutik naasut cannabisit 14-it naatillugillu tigummigamikkit marihu-

anamik eqqoriarlugu 399 gramit inornagit annertussusilimmik piersitsinissaq siunertaralugu aam-

malu tuniniaqqinnissaat aammalu/imaluunniit inunnut maannamut kikkuussusersineqanngitsunut 

ingerlateqqinnissaat siunertaralugu, iluatsinngilarli naatitsineq politiinit unitsinneqarmat.   

 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq  

 

U1: Ukiumi ataatsimi inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  

Suliamut aningaasartuutit akilissagai, tak. eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 2.  

 

U2: Qaammatini arfineq-pingasuni inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  

Suliamut aningaasartuutit akilissagai, tak. eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 2.  

 

U3: Qaammatini arfineq-pingasuni inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  

Suliamut aningaasartuutit akilissagai, tak. eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 2.  

 

U4: Qaammatini arfineq-pingasuni inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  

Suliamut aningaasartuutit akilissagai, tak. eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 2.  

 

U5:  

Ulluni 60-ini inissiisarfimmiittussanngortitsineq. Pineqaatissiissutip naammassineqarnissaa 

kinguartinneqarpoq, ukiullu marluk ingerlaneranni misilinneqarfimmi pineqartoq inatsisinik un-

ioqqutitseqqinngippat atorunnaassalluni.  

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 127, imm. 2 naapertorlugu akiligassiineq 39.900 

 

Suliamut aningaasartuutit akilissagai, tak. eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 2 

 

Uku arsaarinnissutigineqassasut:  

 

- 1.183 gram hash pinerluttulerinermik inatsimmi § 166 naapertorlugu (pisimasoq 1) 
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- Anngiortumik eqqussinermut atorneqartut assigiinngitsut: koster nr. 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 

3d, 3e, 4, 5a, 5b aammalu 5c pinerluttulerinermik inatsimmi § 166, imm. 2, nr. 1 naapertorlugu (pi-

simasoq 1) 

- Naasut hampit 14-it, tak. pinerluttulerinermik inatsimmi § 166 (pisimasoq 3) 

- Naatitsinermut atorneqartut assigiinngitsut: koster nr. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10-A, 10-B, 10-C, 20, 21, 22, 

aammalu 23, tak. pinerluttulerinermik inatsimmi § 166, imm. 2, nr. 1 (pisimasoq 3) 

 

U1 pisimasoq 1-mut ilaannakortumik pisuunerarpoq.  

U1 pisimasoq 2-mut pisuunnginnerarpoq.  

U1 pisimasoq 3-mut ilaannakortumik pisuunerarpoq. 

 

U2 pisimasoq 1-mut ilaannakortumik pisuunerarpoq. 

 

U3 pisimasoq 1-mut ilaannakortumik pisuunerarpoq. Pisuunerarfigivaa 1,183 gram hash an-

ngiortumik eqqussimallugu, pisuunnginnerarluni 817 gram hash anngiortumik eqqunneranut. 

 

U4 pisimasoq 1-mut pisuunnginnerarpoq.  

 

U5 pisimasoq 3-mut ilaannakortumik pisuunerarpoq. 

U1-p illersuisua piumasaqaateqarpoq sivisunerpaamik qaammatit 8-at pisimasoq 1-mut. 

Pisimasut pingajuanni annerpaamik akiliisitsissutissaq 10.000 kr.  

Pisimasoq 2-mi pinngitsuutitsisoqassasoq, tamanna pisinnaanngippat tulliullugu eqqartuussisut 

eqqartuussutaat sakkukinnerpaaq. Uparuaatigivaalu suliaq nutaanngitsuummat aamma U1 ajortisaa-

rneqarsimammat. 

 

U2-p illersuisua piumasaqaateqarpoq nalunaaquttap akunnerini 40-ni inuiaqatigiinni sulisitaanissa-

mik, ukiumik ataatsimik sivisunerpaaffilikkamik, tamanna pisinnaangippat tulliullugu qaammatini 

sisamani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisafimmiitussanngortitsineq ukiunik marlunnik misi-

ligaaffiligaq. Suliani aningaasartuutini akilissavai nalunaaqquttap akuneri pingasut, unnerluutigi-

neqartup pisuussutiginngimmagu suliap ullunut sisamanut suliarineqartussatut ullulersugaanera.  

 

U3 illersuisua piumasaqaateqarpoq nalunaaquttap akunnerini 40-ni inuiaqatigiinni sulisitaanissa-

mik, ukiumik ataatsimik sivisunerpaaffilikkamik, tamanna pisinnaangippat tulliullugu qaammatini 

tallimani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisafimmiitussanngortitsineq. Kiisalu ilaannakortumik 

suliami aningaasartuutinik akiliisitaaneq, nalunaaquttap akunnerinut pingasunut.  

 

U4-p illersuisua piumasaqaateqarpoq pinngitsuutitsinissamik pilersaarusiornermut aamma anin-

gaasaliissuteqarnermut. Tamanna pisinnaanngippat tulliullugu ulluni 7-ni pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittussanngortitsineq ukiumik ataatsimik misiligaaffiligaq ikiaroornartuleri-

nermut.  

 

U5 illersuisua piumasaqaateqarpoq akiliisitsinissamik 5.000 kr.-inik.  

Aamma piumasaqaateqarpoq suliami aningaasartuutit naalgaaffiup karsianit akilerneqassasut, 

tamanna pisinnaanngippat tulliullugu U5-p suliamut aningaasartuutinut 7.700 kr. sinnernagit aki-

liisinneqassasoq.  

 

Suliami paasissutissat 

 

Nassuiaatit 

 

Suliaq suliarineqartillugu nassuiaateqarput U4 aamma U5.  
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U1, U2, aamma U3-p tigummigallagaanerminni nassuiaataat atuarneqarput kiisalu ilisimannittutu 

nassuiaateqarput I1, I2, I3. 

Unnerluutigineqartut U4 aamma U5, nassuiaateqarput ulloq 16. september 2019 Kiisalu U1, U2, 

aamma U3-p nassuiataat eqqartuussisut suliaasa allassimaffianeersut  16. september 2019-imik ullu-

likkat atuarneqarput. Nassuiaatigineqartut eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni issuarneqarput.  

 

I1, I2, I3 nassuiaateqarput ullormi 17. september 2019.  Nassuiaatigineqartut eqqartuussisut suliaasa 

allassimaffianni issuarneqarput.  

 

Uppernarsaasiineq 

 

Pisimasoq 1:  

Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq, ilanngussaq A-1-1. Tassani ersersinneqarpoq ullormi 15. 

Februar 2019-imi aappariit akitsuuserisumit nalunaarutigineqarsimasut nassataminni hashimik nas-

sartut. U3-p nassaataani 700 gram aamma 400 gram hash U2-p nassataani.  

Assinit, ilanngussaq F-1-1, assit nr. 13, 14 15-imi takuneqarsinnaalluni hashi nassaarineqartut U2-p 

aamma U3-p nassataanni.  

Assit assilineqarsimasunit ullormi 19. februar 2019, taakkua ilanngussap normuanik peqanngillat, 

takuneqarsinnaavoq U3-p hashi tigummigaa, assip aappaani takuneqarsinnaalluni hashi poortoqqin-

neqartoq.  

 

Pisimasoq 2:    

A-1-1, tassani ersersinneqarpoq I1 nakuusernermik nalunaarutiginnissimasoq nakuusernerup pinera-

niit ullut pingasut qaangiunneranni. Nakorsat politiinut uppernarsaataanni ersersinneqarpoq aappil-

lerneqartoq, annikitsunik qitsuarneqarluni aamma isimi talerperliup ataani tilluusaqartoq. 

 

Pisimasoq  3: nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq, ilanngussaq A-1-1. Tassani ersersinneqarpoq 

U5-p aappakuata nalunaarutigigaa skunk pillugu.  

Misissueqqissaarnermi nalunaarusiaq, ilanngussaq A-1-2, tassani ersersinneqarpoq nassaarineqartut 

naasut 14-it, U5-p inaani.  

Assi F-1-1, Naatitsinermi atortut assigiinngitsut. 

Assit F-1-2 takuneqarsinnaalluni naasut qullerlu Spectrum King, tupeq aamma naasunut atortut.   

 

Taamatullu aamma unnerluussisussaatitaasunit uppernarsaasiiffigineqarpoq naatsorsueriaaseq 

Højesteretsip eqqartuussutaa, U2017 261H. 

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

 

U1 siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuuvoq, kingulleq ullormi 11. september 2014, Eqqartu-

ussisoqarfik Sermersuumit aanngajaarniutit pillugit inatsimmik unioqqutitsineq aamma 

nakuuserneq. 

 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut 

Pisimasoq 1: 

U1, U2, U3 ilaannakortumik pisuunerarput. U4 pisuunnginnerarpoq.  

Eqqartuussisunit pingaartinneqarpoq uppernarsaasiissutigineqartoq eqqartuussisut suliaasa allas-

simaffiat 16. februar 2019-meersoq. Tassani U2 aamma U3 nassuiaateqarput eqqartuussinermi im-

minnut isersimaqatigiinnatik.  
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Tassani U2 inatsit tunngaviusoq naapertorlugu killisiuinermi nassuiaateqarpoq, angalanissaq piler-

saarusiorsimagitsik, animinit U1-mit ussiataarneqarluni. Nassuiaateqarpoq animinit aningaasanik 

nassartitaasimallutik, aningaasanngugaapput, taakkualu akunnerminni agguataarsimavaat. Aamma 

nammineq hashi nassataminut ikisimavaa nalusimanagulu qanoq annertutigisoq nassarnerlugu. 

Aamma nassuiaavoq hashi nammineq piginagu, taanna qatanngutiminut U1-mut tunniuttussaallugu, 

kisiannili akilerneqartussaalluni aningaasanik haship 100 grammip nalinganut.  

Eqqartuussisut suliaasa allasimaffianni tassani U3 nassuiaavoq, nammineq U2 aamma U4 tamarmik 

immikkut 10.000 kr.-inik tigumiaqarsimallutik. Ilanngullugulu nassuiaatigigalugu U4p ilanngaase-

risut Kangerlussuarmi nassuiaasimagunarai nammineq aningaasat piginagit, kisiannili U2p anin-

gaasat pigigai. Tamanna tunngavigalugu pilersaarutertik allanngortippaat, naatsorsuutigisinnaaga-

mikku U4 kangerlussuarmi uternermi hashimik nassarluni tigusaasinnaasoq. Ilanngullugu nas-

suiaavoq nammineq U4-p nassatassaraua kuffertiminut ilanngussimallugu, tigusarineqarlunilu 785 

gram hash tigumiarlugu.    

Aamma nassuiaavoq nammineerluni hash aasimallugu, namminerlu hotellimi poortorsimallugu. 

Oqaatigivaa U1-p tamanna isumagisimagaa hashilu taanna inummut tassunga tunniuttussaagitsik. 

Naatsorsuutigisimavaa ukiut pingasut aningaasarsiami assinginik akilerneqarnissani. U1-p 

nalusimanngilaa aningaasaqarnitsik ilungersunartuusoq, taamaattumillu pileritsatsissimavai utimut 

hashimik nassaqqullugit.   

U1 eqqartuussivimmi aamma nassuiaavoq, eqqartuussivimmi nassuiaagami, taanna ersersinne-

qarpoq eqqartuusisut suliaasa allasimaffianni 29. marts 2019-meersumi, tassani pineqartoq 

tassaasoq 2 kg hash, isumaqatigiissimappullu U2, U3 aamma U4 tamarmik immikkut anngiortumik 

eqqussissasut. Tamarmik immikkut nalunngilaat suna nassassanerlugu: U4-p 1,2 kg anngiortumik 

eqqutissagaa, U2-p 400 gram, aamma U3-p 400-500 gram. Tamannalu piffissami sivisujaami 

eqqartornikuuvaat. Iluaanarutit 25%-iannik pissarsissallutik. Aamma eqqartuussisut pingaartippaat 

U4-p nassuiaataa, taanna nassuiaateqarmat decemberimi isumaqatigiissutigisimagitsik Danmarkili-

arniarlutik aamma Egyptinimut, bilitsialu U2-p akilissagaa, namminerlu akisilluni hashimik an-

ngiortumik eqqussissalluni. Isumaqarsimavoq hash 50 gram nassassallugu. Ilanngaaserisunit tigune-

qarpoq 10.000 kr.-it tigummillugit. 10.000 kr.-inik nassarnerminik paasisaareerluni Kalaallit 

Nunaannut hashimik nassarumajunnaarpoq, qularinnginnamiuk unitsitaaqqissalluni. Nassuiaavoq 

U1-p taassai 1,2 kg nassatassaraluani ilisimasaqarfiginagit, kiisalu taaneqartut unnerluussisummi 

817 grammit. Bilitsini akilertariaqarsimavaa hashimik anngiortumik eqqussisinnaajunnaarami.  

Eqqartuussisunit uppernarsineqanngilaq ilisimasimasimagaa pineqarsimanera 1,2 kg hash an-

ngiortumik eqqunnissaa, imaluunnit 1,1 kg. Kisiannili uppernarsineqarpoq haship anngiortumik 

eqqunneqarnissaanut pilersaarusioqataasimasoq, aammalu nnatsorsuutigisimagisimagaluaraa an-

ngiortumik hashimik eqqussinissani.     

Nassuiaateqartoqareerneratigut tunngavigineqarpoq, unnerluutigineqartut sisamaallutik 

pilersaarusiorsimasut hashimik anngiortumik eqqunissamut, kisiannili iluarsiissuteqarfigalugu, taa-

maallaat U1 aningaasaliisimasutut. Siunertaqarsimapput hashi tuniniaqqinneqassasoq imaluunniit 

hashi ingerlateqqinneqassasoq. Taamaallaallu eqqartuuneqartut 30.000 kr.-inik nassarsimasutut 

60.000 kr.-iunngitsmik unnerluussisummi oqaatigineqartutut. Tassami tamarmik oqarmata an-

ingaasanik nassarsimallutik, U4-li Kangerlussuarmi tigusaasimasoq 10.000 kr.-inik tigumiarluni, 

kiisalu U3 nassuiaasimammat tamarmik immikkut 10.000 kr.-inik nassarsimallutik, tamannalu ikor-

ferneqarpoq nalunaarutiginninnermi nalunaarusiamit aamma assinit.  

U1 nassuiaasimavoq anngiortumik eqqussinissaq aningaasaliiffigisimallugu 60.000 kr.-inik, 

eqqartuussisut tunngavigivaat anngiortumik eqqussimagaat 30.000 kr.-it aamma Danmarkimut 

bilitsii akilersimammagit.  

Taamatullu aamma uppernarsineqarpoq U2 nassatamini nassaqartoq 398 gram hashimik tigune-

qarsimammat, aamma U3 nassatamini 785 grmmimik nassataqarsimasoq, ikerferneqarporlu 

nalunaarutiginninnermi nalunaarusiamit kiisali assinit.  

Eqqartuussisut tunngavigisinnaasimanngilaat U4-p ilisimasimagaa qanoq annertutigisoq an-

ngiortumik eqqutassaanersoq. Tunngavigineqarpoq peqataasimanera pilersaarusiornermut, aammalu 

nassarsimagai aningaasat hashimik pisissutissat 10.000 kr.-it, kisiannili ilisimasisimaneraa qanoq 
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annertutigisoq anngiortumik eqqunneqassanersoq eqqartuussisut tunngavigisinnaasimanngilaat, tas-

sami U1 oqarmat, 1,2 kg hash anngiortumik eqqutissagaa, U3-lu oqarluni taassuma nassatassaraluar 

nammineq nassarsimallugu tigusaasimallunilu 785 grammimik tigumiaqarluni, aamma U2 398 

grammimik tigumiaqartoq. Nammineerluni nassuiaasimavoq isumaqarsimalluni hashimik 50 gram-

mimik anngiortumik eqqussissalluni.  

Taamaattumik eqqartuussisut tunngavigivaat: 

U1-p nassuiatai tunngavigalugit eqqartuussisut tunngavigivaat, siunertaqarsimasoq Kalaallit 

Nunaannut hashimik 2 kg-mik anngiortumik eqqusiniarsimanermut, taanna pilersaarusiorsimavaa 

aningasaliiffigalugulu, tuniniaaqqinnissaq ingerlatitseqqinnissarlu siunertaralugit, tak. aan-

ngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 27, tak. 

§ 2.  

Taamatullu aamma tunngavigineqarpoq U2 aamma U3 nassarsimammassuk 1,1 kg hash, taamaat-

tumik pisuutinneqarput pilersaarusiornermut anngiortumillu eqqussinermut, tuniniaqqinneqarnissaa 

siunertaralugu aamma/imaluunniit tunniusseqqinnissaq, tak. aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 

3, tak. § 1, tak. aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 27, tak. § 2.  

U4 pisuutinneqarpoq hashimik 50 grammimik anngiortumik eqqusseriaraluarnermut, taamatullu 

eqqartuussisut isumaqarput tunuartilersimanngitsoq ileqqorissaarnissaq pissutigalugu, kisiannili 

qularinnginnamiuk tiguneqarnissani, tassami tiguneqarami 10.000 kr.-inik tigumiaqarluni. Aamma 

pisuutinneqarpoq anngiortumik eqqussinissamut pilersaarusiornermut, siunertaqarluni tuni-

aaqqinnissamik aamma/imaluunniit ingerlatitseqqiinissamut, tak. aanngaajaarniutit pillugit 

inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 27, tak. § 2. 

 

Pisimasoq 2 2: 

U1 pisuunnginnerarpoq. 

Eqqartuussisooqataasoq ataaseq isumaqarpoq unnerluussisussaatitaasut uppernarsiisussaatitaanertik 

qaqinngikkaat, qularnerlu tamarmi unnerluutigineqartumut iluaqutissanngortinneqassasoq, U1-lu 

pinngitsuutinneqassasoq.  

Eqqartuussisoqataasut marluk pisuutitsipput amerlassusii ilisimaneqanngitsumik tilluaasimanermut. 

Pingaartikkamikku I1-p uppernartumik nassuiaanera, nassuiaammat, angerlamut ingerlatilluni ki-

innamigut tillunneqarsimalluni, tamatumalu kingornatigut arlaleriarluni U1-imit kiinnamigut tilluar-

neqarsimalluni. Eqqartuussisooqataasut taakkua marluk tunuartippaat ilisimannittut I2-p aamma un-

nerluutigineqartup U1-p nassuiaataat. I1-p nassuiaataa ikorferneqarpoq nakorsap politiinut upper-

narsaataanit.  

Taamaattumik pisuutinneqarpoq I1-imut amerlassusii ilisimaneqanngitsumik kiinaatigut till-

uaasimanermut, tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 88, uniffik siulleq.  

 

Pisimasoq 3: 

U1 aamma U5 ilaannakortumik pisuunerarput.  Unnerluutigineqartut unnerluutigineqaataanni piff-

issamut atatillugu, tassa naasunik cannabissinik naatitsisimammata, eqqartuussisut ilisimannittup 

I3-p nassuiaataa pingaartippaat, nassuiaammat, ullormi december 2018 Nuummut tikikkami U5-

imiissimalluni, takusimallugillu naasut cannabissit naatinneqartut. 

Taamaattumik pisuutinneqarput naasunik cannabissinik naatitsisimasutut piffissami 24. decem-

berimiit 2018-imi 25. februar 2019-ip tungaanut.  

Naasut qaasit kimit pigineqarnerinut tunngatillugu, eqqartuussisut pingaartippaat marluullutik im-

minnut ikioqatigiissimammata naasut taakkua naatinniarnerinut. I3 nassuiaasimavoq atortut tamaasa 

U1-p pigigai, taamatullu U5 nassuiaasimalluni nalunnginnamiuk U1 atortussaateqartoq, mis-

iliiumatsassimalluni. Marluullutik aamma nassuiaapput U5-p taakkua paarisimagai, kiisalu U1 ag-

gertartoq qanoq inneri alakkarlugit.  

Naak marluullutik nassuiaagaluartut tamarmik nalullugu naasut 14-it tamarmik uumaannassanersut 

imaluunniit qanoq annertutigisumik pissarsissutigissanerlugit, eqqartuussisut tunngavigivaat naasut 

taakkua paaqqutarisimagaat annerpaamik marihuamik pissarnissartik siunertaralugu, taamaattumillu 

siunertaasimasoq naasut 14-it tamarmik uummaannarnissaat.  
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Taamaattumik pisuutinneqarput peqatigiillutik naasunut 14-inut naatsitsinermut, imminnut 

ikioqatigiikkamik naasut taakkua naatinniarlugit. Naak unnerluutigineqartut taakkua aappaata nas-

suiaatigigaluaraa nalisimagitsik qanoq annertutigisumik pissarsissanerlutik, taamaattoq eqqartu-

ussisut naliliillutik naatsorsimavaat, Højesteretimi periuseq tunngavigalugu aalajangersarneqarluni, 

ataatsimut katillugu iluanaarutissaq nalilerneqarluni 399 gram marihuana. (Naasut 14-it, 

amerlisaatigalugu 38 gram hash, 25%-imik ilanngarlugu).  Taamaattumik pisuutinneqarlutik si-

unertaqarsimasut naatitsillutik katillugu naliliiffigineqartumik marihuana 399 gram ataannagu 

tuniniaqqiinissaq aamma/imaluunniit ingerlatitseqqiinissaq siunertaralugu, tak. aanngaajaarniutit 

pillugit inatsimmi § 3, tak. § 1, tak. aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 27, tak. § 2. 

 

 

Pineqaatissiissut pillugu 

U1:  

Eqqartuussisarnermi periusiuvoq pineqaatissiisarneq, aanngaajaarniutit pillugit inatsimmik un-

ioqqutitsinermi, hashimik 2 kg-mik anngiortumik eqqusseriarnermi aallaavittut qaammatini 8-12-ni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik.  

Sakkortusaatitut eqqartuussisunit pingaartinneqarpoq, aningaasaliisuusimanera aamma 

pilersaarusiortuusimanera pisimasoq 1-mi, taamatullu tunulequtatut pingaarnertut inissisimasimal-

luni.  

Taamatullu aamma eqqartuussisut pingaartippaat pisuutinneqarnera pisimasumi 2-mi aamma pisi-

masumi 2-mi. Taamaattumik naapertuuttutut isigineqarpoq eqqartuunneqarnissaa ukiumi ataatsimi 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinnermik, tak. pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 146. 

 

U2 aamma U3:  

Eqqartuussisarnermi periusiuvoq pineqaatissiisarneq, aanngaajaarniutit pillugit inatsimmik un-

ioqqutitsinermi, hashimik 1,1 kg-mik anngiortumik eqqusseriarnermi aallaavittut qaammatini 4-5-ni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik.  

Sakkortusaatitut eqqartuussisunit pingaartinneqarpoq, pisimasoq peqatigiilluni iliuu-

serineqarsimammat. Nalusimanngilaat sulerinertik, aammalu anngiortumik eqqussinissamut 

pilersaarusiorsimallutik.  

Taamaattumik naapertuuttutut isigineqarpoq U2 aamma U3 eqqartuunneqarnissaat qaammatini talli-

mani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinnermik, tak. pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 146. 

 

 

U4: 

Eqqartuussisarnermi periusiuvoq pineqaatissiisarneq aanngaajaarniutit pillugit inatsmmik un-

ioqqutitsinermi hashimik 50 grammimik anngiortumik eqqusseriarnermi aallaavittut ulluni 40-ni 

utaqqisitamik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik misiligaaffilikka-

mik.  

Eqqartuussisullu suliami piviusorsiortumik nalilersuisimapput, tassami hashi 50 grmmi an-

ngiortumik eqquteriarsimavaa, kisiannili aamma anngiortumik eqqussinissamut 

pilersaarusioqataasimammat aamma aningaasanik Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut nassarsimal-

luni hashimik pisissutissanik.   

Eqqartuussisut sakkortusaatitut isigivaat iliuuserineqartoq peqatigiilluni iliuuserineqarmat.  

Nalusimanngilaat sulerinertik, aammalu anngiortumik eqqussinissamut pilersaarusiorsimallutik.  

Eqqartuussisut aalajangiipput U4 tunuarsimanngimmat pissuserissaarnissani pissutigalugu, kisian-

nili tunuartertariaqarsimalluni qularinnginnamiuk politiinit unittsitaanissani. Pinerluttuliorneq 

unitsinngilaa, aamma eqqartuussisut pingaartippaat nammineerluni oqarnera, qularisimanagu 

unitsinneqassalluni Kangerlussuarmi 10.000 kr.-inik tigumiaqarluni tiguneqarsimagami.  
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Aamma U3-tut U2-tullu pineqaatissinneqarsinnaanngilaq uppernarsineqanngimmat, ili-

simasimaneraa qanoq annertutigisumik ilami nassarnissaannik, taamaattorli ilisimavaa an-

ngiortumik eqqussineri ikiutaasimallunilu.  

Taamaattumik eqqartuussisut naapertuuttutut isigivaat U4 eqqartuunneqassasoq ulluni 60-ni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni, tak. pinerluttulerinermi 

inatsimmi § 146. 

 

U5 

Eqqartuussisarnermi periusiuvoq pineqaatissiisarneq, aanngaajaarniutit pillugit inatsimmik un-

ioqqutitsinermi 399 gram hashimik tigumiaqarnermi aallaavittut ulluni 40-60-ni utaqqisitamik 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarnermik ukiunik marlunnik mis-

iligaaffilerneqartumik.  

Eqqartuussisut sakkortusaatitut isigivaat iliuuserineqartoq peqatigiilluni piliarineqarsimanera.  

Taamaattumik eqqartuussisut aalajangersarpaat ulluni 60-ni utaqqisitamik pineqaatissinneqarsi-

masunut inissiisarfimmiittusanngortitsinissaq ukiunik marlunnik misiligaaffilikkamik, tak. pinerlut-

tulerinermi inatsimmi § 129. 

Taamaattuluu aamma eqqartuussisut aalajangersarpaat ilassutitut akiliisitsinissaq akinut periuseq 

malillugu 39.900 kr.-inut, tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 127, imm. 2 

Eqqartuussisunit malinneqarpoq arsaarinnissuteqarnissamut piumasaqaatigineqartoq, tak. pinerlut-

tulerinermi inatsimmi § 166.   

 

Suliami aningaasartuutit 

 

Unnerluutigineqartut tallimaallutik suliami aningaasartuutit akilissavaat tak. eqqartuussisarnermi 

inatsimmi § 480, imm. 2. Eqqartuussisut pingaartippaat pisuutinneqarmata aanngaajaarniutit pillugit 

inatsmmik, taamaattumillu periuseq malillugu suliami aningaasartuutigineqartut akilissallugit.  

Illersuisut noqqaassuteqarsimapput unnerluutigineqartut ilaannakortumik suliami aningaasartuutinut 

akiliisinneqassasut. Noqqaassutiminnullu tunngavilersuipput unnerluutigineqartut 

pisuussutiginngikkaat suliap suliarineqarnissaa ullunik sisamanik ullugaanera ullullu pingasuinnaat 

atorneqarlutik, ulloq kingulleq eqqartuussutip oqaatigineqarneranut atorneqarmat. Eqqartuussisut 

piareersaataasumik eqqartuussinermi ullormi 29. august 2019, imaappoq pingaarnertut isu-

maqatiginninniarnissaq sapaatit akunnerinik marlunnik sioqqullugu, illuatungeriit ilisimatinne-

qarsimapput ullut pingasuinnaat atorfissaqartinneqartut.  Taamaakkaluartoq illuatungeriillu 

tamarmik, illersuisut tamaasa ilanngullugit noqqaassuteqarsimapput ullut sisamaat tigummiinnar-

umallugu, tamannalu eqqartuussisunit malinneqarpoq.   

Illersuisut suliani taamaattuni nalunngilaat, periusiummat nammineerluni suliamut aningaasartu-

utinik akiliisarneq, taamaattumik eqqartuussisut aallaavigisimavaat, tamanna aamma ilisimaarisi-

massagaat piareersaataasumik eqqartuussinermi. 

Taamaattumik eqqartuussisut tunngavissarsimanngillat periuserineqartartoq avaqqutissallugu.  

Taamaattumik U1, U2, U3, U4 kiisalu U5-p, suliami aningaasartuutit akilissavaat.  

 

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U1   eqqartuunneqarpoq ukiumi ataatsimi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussan-

ngortinneqarluni.  

U1-p akilissavai suliami aningaasartuutit.     

U2 eqqartuunneqarpoq qaammatini tallimani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussan-

ngortinneqarluni.  

U2-p akilissavai suliami aningaasartuutit.     
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U3 eqqartuunneqarpoq qaammatini tallimani pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussan-

ngortinneqarluni.  

U3-p akilissavai suliami aningaasartuutit.     

 

U4 eqqartuunneqarpoq ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinne-

qarluni.  

U4-p akilissavai suliami aningaasartuutit.     

 

U5 eqqartuunneqarpoq ulluni 60-ni pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinne-

qarluni. Pineqaatissiissutissamik aalajangersaanissaq pillugu apeqqut kinguartinneqarpoq atorun-

naassallunilu ukiut marlut misiligaaffioreerpata, pineqartoq piffissap misiligaaffiusup ingerlanerani 

inatsisinik unioqqutitseqqinngippat. 

 

U5 eqqartuunneqarpoq akiligassinneqarluni 39.900 kr.-inik  

  

 

U5 aamma U1-imit arsaarinnissutigineqarput:  

  

 

- 1.183 gram hash tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 166 (pisimasoq 1) 

- Atortut assigiinngitsut anngiortumik eqqussinermi atorneqarsimasut: koster nr. 1, 2a, 

2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 5a, 5b og 5c tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 2, nr. 1 

(pisimasoq 1) 

- hampplantit 14-it, tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 166 (pisimasoq 3) 

-Naatitsinermi atortut assigiingitsut: koster nr. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10-A, 10-B, 10-C, 20, 21, 22 aamma 

23tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 2, nr. 1 (pisimasoq 3) 

 

U5-p suliami aningaasartuutit akilissavai. 

 

 

Sikkerninnguaq Hard Lorentzen 

Eqqartuussisuugallartoq 

 

 

 

 

 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 18. september 2019 

 

Rettens nr. 440/2019  

Politiets nr. 5505-98610-00050-19 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

cpr-nummer […]1990-[…], 

T2 

cpr-nummer […]1994-[…], 

T3 

cpr-nummer […]1989-[…], 
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T4 

cpr-nummer […]1990-[…] og  

T5 

cpr-nummer […]1966-[…] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 2. april 2019. 

 

De fem tiltalte er tiltalt for overtrædelse af 

 

1. 

5505-98610-00050-19:T1, T2, T3, 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, jf. til dels forsøg herpå jf. kriminallovens § 12 

ved forud for den 15. februar 2019, i forening at have planlagt og finansieret indsmugling af i alt 2 

kg hash, som T3, T2 og T4 efter forudgående aftale med T1 skulle indsmugle fra Danmark til Grøn-

land med henblik på videre salg og/eller videreoverdragelse til en eller flere pt. ukendt medger-

ningsmænd, idet T3, T2 og T4 medbragte 60.000 kr. fra T1 fra Grønland til Danmark, der blev 

brugt til indkøb af i alt 2 kg. hash, hvorefter T3, T2 og T4 skulle indsmugle hashen fra Danmark til 

Grønland, hvilket dog delvist mislykkedes, idet der den 15. februar 2019 i Nuuk Lufthavn i Nuus-

suaq i T2s bagage var skjult 398 gram hash og i T3s bagage var skjult 785 gram hash, alt imens T4 

opgav at indsmugle de resterende 817 gram, da T4 som følge af politiets fund af 10.000 kr. i dennes 

bagage fra Grønland til Danmark, frygtede at blive opdaget med hashen fra Danmark til Grønland.  

 

   2. 

5509-97431-00699-16: T1 

Kriminallovens § 88 – vold 

ved den 3. december 2016 i tidsrummet mellem kl. 05.00 og kl. 06.00 på adressen Suulunnguup 

Aqq. i Aasiaat, at have tildelt V1 ikke under seks knytnæveslag rettet imod hoved og krop samt et 

ukendt antal spark rettet imod hoved og krop, hvorved V1 pådrog sig skader i form af rødme og et 

kradsemærke i panden, og et blåt mærke under højre øje.  

 

   3.  

5505-98610-00057-19:T2, T5 

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

stk. 4, jf. stk. 1, jf. bilag 1, liste A, nr. 1, til dels forsøg herpå jf. kriminallovens § 12 

ved i tidsrummet fra den 28. november 2018 og frem til 25. februar 2019, på adressen Paarnat […], 

lejlighed […]., i Nuussuaq, i forening at have dyrket og besiddet i alt 14 cannabisplaner med det 

formål at fremstille et samlet skønnet udbytte på ikke under 399 gram marihuana med henblik på 

videresalg og/eller videreoverdragelse til en eller flere pt. ukendt personer, hvilket mislykkedes idet 

politiets afbrød fremstillingen.   

 

Påstande 

 

Anklageren fremsatte påstand om vedrørende: 

 

T1: Anbringelse i anstalten i 1 år. Betaling af sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2. 

 

T2: Anbringelse i anstalten i 8 måneder. Betaling af sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, 

stk. 2. 
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T3: Anbringelse i anstalten i 8 måneder. Betaling af sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, 

stk. 2. 

 

T4: Anbringelse i anstalten i 8 måneder. Betaling af sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, 

stk. 2. 

 

T5: Anbringelse i anstalten i 60 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og bortfalder efter 

en prøvetid på 2 år, hvis pågældende i prøvetiden ikke begår ny lovovertrædelse. 

Tillægsbøde på 39.900 i medfør af kriminallovens § 127, stk. 2. 

Betaling af sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2. 

Konfiskation af: 

- 1.183 gram hash i medfør af kriminallovens § 166 (forhold 1) 

- Diverse remedier brugt til indsmuglingen: koster nr. 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 

5a, 5b og 5c i medfør af kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1 (forhold 1) 

- 14 stk. hampplanter, jf. kriminallovens § 166 (forhold 3) 

- Diverse remedier brugt til dyrkningen: koster nr. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10-A, 10-B, 10-C, 20, 21, 

22 og 23, jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1 (forhold 3) 

 

 

T1 erkender sig delvis skyldig i forhold 1 

T1 nægter sig skyldig i forhold 2  

T1 erkender sig delvis skyldig i forhold 3. 

 

T2 erkender sig delvis skyldig i forhold 1. 

 

T3 erkender sig delvis skyldig i forhold 1. Han erkender indsmugling af 1,183 gram hash, men næg-

ter indsmugling af 817 gram hash. 

 

T4 nægter sig skyldig i forhold 1. 

 

T5 erkender sig delvis skyldig i forhold 3. 

 

T1s forsvarer påstod max 8 måneder vedrørende forhold 1.  

Max 10.000 kr. i bøde for forhold 3.  

Frifindelse, subsidiært dømmes rettens mildeste dom i forhold 2. Hvor hun bemærker at sagen er 

gammel og T1 havde været provokeret. 

 

T2s forsvarer påstod samfundstjeneste i 40 timer, med en længste tid på 1 år, subsidiært anstaltsan-

bringelse i 4 måneder, betinget med en prøvetid på 2 år. Betaling af sagens omkostninger for 3 ti-

mer, da det ikke er den tiltaltes skyld at sagen har været berammet for 4 dage. 

 

T3 forsvarer påstod 40 timers samfundstjeneste, subsidiært 5 måneders anstaltsanbringelse. Samt 

delvis betaling af sagens omkostninger, for 3 timer. 

 

T4s forsvarer påstod frifindelse for planlægning og finansiering. Subsidiært betinget 7 dages an-

staltsanbringelse, med en prøvetid på 1 år, for narkohæleri.  

 

T5s forsvarer påstod bøde på 5.000 kr. 

Hun påstod endvidere at staten skal betale sagens omkostninger, subsidiært påstår hun at T5 skal 

betale ikke over 7.700 kr. i sagsomkostninger. 
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Sagens oplysninger 

 

Forklaringer 

 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T4 og T5.  

T1s, T2s, og T3s forklaring til retten under deres tilbageholdelse blev læst op. Der er endvidere af-

givet vidneforklaringer af V1, V2, V3. 

Tiltalte, T4 og T5, har afgivet forklaring den 16. september 2019. Samt T1s, T2s, og T3s forklarin-

ger i retsbøgerne blev læst op den 16. september 2019. Forklaringerne er refereret i retsbogen.  

 

V1, V2, V3 har afgivet forklaring den 17. september 2019.  Forklaringerne er refereret i retsbogen. 

 

Dokumenter 

 

Forhold 1:  

Anmeldelsesrapport, bilag A-1-1. Hvor af det fremgår at der ved den 15. februar 2019, tolderen 

havde anmeldt et par, som havde haft hash i deres baggage. 700 gram hash i T3s baggage og 400 

gram hash i T2s baggage. 

Af fotos, bilag F-1-1, foto nr. 13, 14, 15 kan man se de hash der blev fundet i T2 og T3s baggage. 

Af fotos taget den 19. februar 2019, som ikke er bilageret, kan man se T3 holde hash, hvor man i 

den ene billede kan ses at hashen var blevet pakket om.  

 

Forhold 2:    

A-1-1, hvoraf det fremgår at V1 har anmeldt voldsepisode efter 3 dage.  

Politiattest hvoraf det fremgår at han har rødme, og mindre kradsemærke og et blåtmærke under 

højre øje.   

 

Forhold 3: Anmeldelsesrapport, Bilag A-1-1. Hvoraf det fremgår at T5s ekskæreste anmelder ham 

for at skunk. 

Ransagningsrapport, bilag A-1-2, hvor af det fremgår at der blev fundet 14 planter, i T5s lejlighed. 

Foto F-1-1, Diverse remedier brugt til dyrkningen. 

Fotos F-1-2 hvor man kan se planter samt lampe Spectrum King, telt og udstyr til planter.  

 

Anklageren dokumenterede endvidere beregningsmodel fra Højesteretsdom, U2017 261H. 

 

Personlige oplysninger 

 

T1 er tidligere foranstaltet, senest ved den 11. september 2014, ved Sermersooq Kredsret, for over-

trædelse af lov om euforiserende stoffer og vold. 

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Om skyldspørgsmålet 

Forhold 1: 

T1, T2, T3 erkender sig delvis skyldig. T4 nægter sig skyldig.  

 

Retten har lagt vægt på den dokumenterede retsbogsudskrift af den 16. februar 2019. Hvor T2 og 

T3 havde afgivet forklaring uden hinandens tilstedeværelse under forklaringen i retten.  

Her havde T2 under grundlovsforhør forklaret, at de havde planlagt rejsen, da hun blev fristet af sin 

bror T1. Hun havde forklaret, at de havde penge med fra hendes bror, og at de var i kontanter, som 

de havde fordelt mellem sig. Hun havde også selv lagt hashen i sin baggage, og hun havde vidst 
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hvor meget hun tog med. Hun havde også forklaret at hashen ikke er hendes, og at hun skulle afle-

vere den til sin bror T1, men at hvor hun skulle få en betaling i form af penge svarende til 100 gram 

hash værdi. 

I den samme retsbog, havde T3 forklaret, at han, T2 og T4 havde 10.000 kr. med hver. Han havde 

endvidere forklaret, at T4 angiveligt havde forklaret tolderne i Kangerlussuaq at det ikke var hendes 

penge, men T2s. På baggrund af det ændrede planen, da de kunne regne ud at T4 ville blive taget i 

Kangerlussuaq på tilbagevejen med hash. Han har endvidere forklaret at han havde taget T4s andel 

med i sin egen kuffert, hvor han blev taget i besiddelse af 785 gram hash. 

Han har også forklaret at han selv havde hentet hashen, og havde pakket den selv i hotellet. Han 

havde oplyst at T1 stod for det, og at de skulle aflevere hashen til ham. Han havde regnet med at 

han ville få 3-års løn som betaling. T1 havde vidst at de havde stram økonomi, og havde lokket dem 

til at tage hash med tilbage.  

Retten har også lagt vægt på T1s forklaring, da han har i retten forklaret, som det fremgår af ud-

skrift af retsbogen af 29. marts 2019, at der var tale om 2 kg, samt at det var aftalt at T2, T3 og T4 

skulle smugle hver især. Alle vidste hvor meget de skulle tage med: T4 skulle smugle 1,2 kg, T2 

400 gram, og T3 400-500 gram. Det havde de snakket om i et stykke tid. De skulle få 25% i fortje-

neste.  

Retten har endvidere lagt vægt på T4s forklaring idet hun har forklaret at de aftalte i december må-

ned at de skal til Danmark og Egypten, hvor T2 betalte for hendes billet, og hvor hun til gengæld 

skulle smugle hash. Hun havde troet at hun skulle tage 50 gram hash med. Hun blev taget af tol-

derne med 10.000 kr. Efter hun blev opdaget med 10.000 kr., ville hun ikke længere tage hash med 

til Grønland, da hun er sikker på at hun ville blive stoppet igen. Hun forklarede at hun ikke vidste 

noget om de 1,2 kg, som T1 har nævnt som hun skulle tage, samt om de 817 gram som de står i an-

klageskriftet. Hun har været nødt til at betale billetten da hun alligevel ikke smuglede hash.  

Retten finder det ikke bevist, at hun har vidst at der var tale om indsmugling af 2 kg hash, eller 1,1 

kg hash. Men det findes bevist at hun har været med til planlægning og smugling af hash, og havde 

regnet med at skulle smugle hash.  

Efter de afgivne forklaringer lægges det til grund, at de fire tiltalte havde planlagt indsmugling af 

hash, dog rettet således at det kun var T1 der har finansieret det. De har haft henblik på videre salg 

eller videre overdragelse, af hash. De dømmes endvidere kun for at have medbragt 30.000 kr. i ste-

det for de 60.000 kr. som det står i anklageskriftet. I det de alle sammen har sagt at de har haft 

penge med, og T4 var blevet taget med 10.000 kr. på sig, i Kangerlussuaq, samt da T3 havde forkla-

ret at de havde 10.000 kr. med hver især, dette støttes op af anmeldelsesrapporten og fotos.  

T1 havde forklaret at han havde finansieret indsmuglingen med 60.000 kr., retten har lagt til grund 

at de har indsmuglet 30.000 kr., da han også har betalt deres billet til Danmark.  

Det findes endvidere bevist, at T2 blev taget med 398 gram hash i sin baggage, og T3 med 785 

gram hash i sin baggage, dette støttes op af anmeldelsesrapporten, samt fotos. 

Retten har ikke kunnet lægge til grund at T4 havde vist, hvor meget hash der skulle indsmugles. Det 

lægges til grund at hun har været med til planlægningen og at hun har medbragt 10.000 kr. penge 

som skal bruges til køb af hash, men om hvorvidt hun har vidst hvor meget hash der skal smugles, 

har retten ikke kunnet lagt det til grund, idet T1 havde sagt, at hun skulle smugle 1,2 kg, og T3 

havde sagt, at han havde taget hendes andel med, hvor han som sagt, blev taget med 785 gram hash 

på sig, og T2 med 398 gram på sig. Hun har selv forklaret at hun troede at hun skulle smugle hun 50 

gram hash. 

Hvorfor retten lægger til grund: 

Ud fra T1s forklaring lægger retten til grund, at han har haft forsæt til at smugle 2 kg hash til Grøn-

land, hvor han har planlagt og finansieret det, med henblik på videresalg og/eller videre overdra-

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

jf. § 2. 

Det lægges endvidere til grund at T2 og T3 i hvert fald vidste at de tog 1,1 kg hash med, hvorfor de 

findes skyldig for det, og for planlægning af indsmugling, med henblik på videresalg og/eller videre 
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overdragelse, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stof-

fer § 27, jf. § 2. 

T4 findes skyldig for forsøg af indsmugling af 50 gram hash, retten finder endvidere at hun ikke er 

trådt tilbage af moralske grunde, men fordi hun var sikker på at hun ville blive taget, da hun var ble-

vet taget med 10.000 kr. på sig. Hun findes også skyldig for planlægning af indsmuglingen, med 

henblik på videresalg og/eller videre overdragelse, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. 

bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2. 

 

Forhold 2: 

T1 har nægtet sig skyldig. 

En af rettens medlemmer mener at anklagemyndigheden ikke har løftet bevis byrden, og lader den 

rimelige tvivl komme den tiltalte til gode, og frifinder T1. 

2 af rettens medlemmer finder ham skyldig for ukendt antal knytnæveslag. Hvor de har lagt vægt på 

V1s troværdige forklaring, idet han har forklaret, at han på vej hjem er blevet slået med knytnæve-

slag i ansigtet, og efterfølgende slået flere gange med knytnæveslag på ansigtet, af T1. Disse 2 af 

rettens medlemmer har tilsidesat vidnets V2s og tiltaltes T1s forklaring. V1s forklaring støttes op af 

politiattesten.  

Hvorfor han findes skyldig for at have tildelt V1 et ukendt antal knytnæveslag på ansigtet, jf. krimi-

nallovens § 88, 1. pkt.  

 

Forhold 3: 

T1 og T5 erkender sig delvis skyldig. 

Angående tidsrummet som de tiltalte tiltales for at havde dyrket cannabisplanter, har retten lagt 

vægt på vidnets V3s forklaring, idet hun forklarede, at da hun ved den 24. december 2018, da hun 

ankom til Nuuk, var hos T5, og så cannabisplanter som de dyrkede.  

Hvorfor de findes skyldig for at havde dyrket cannabisplanter i hvert fald i perioden fra den 24. de-

cember 2018 frem til 25. februar 2019.  

Vedrørende hvor mange planter der tilførte hvem, så havde retten lagt vægt på at de begge to hjalp 

hinanden med at dyrke disse planter. V3 havde forklaret at alt udstyr var T1s, ligesom T5 havde for-

klaret at da han vidste at T1 havde udstyr, at han fik lyst til at prøve. Begge havde også forklaret at 

T5 passede dem, samt at T1 kommer forbi og for at se hvordan det går.  

Selv om de begge to forklarede at man ikke ved om alle de 14 planter vil overleve eller hvor meget 

udbytte de vil give, så har retten lagt til grund at de havde plantet disse planter med henblik på at få 

mest mulig marihuana, dermed har de haft forsæt til at alle disse 14 planter skal overleve.  

Hvorfor de findes for at havde dyrket 14 planter i forening, da de hjalp hinanden for at dyrke disse 

planter. Trods af at de to tiltalte havde forklaret, at de ikke vidste hvor meget udbytte de vil få, så 

havde retten ved beregning af den samlede skønnede udbytte, lagt vægt på praksis som Højesteret 

havde fastsat, således at den samlede udbytte skønnes til at ligge på 399 gram marihuana. (14 plan-

ter, gange med 38 gram hash, og trukket fra med 25 %). Hvorfor de findes skyldig for at havde haft 

det formål at de ville fremstille et samlet skønnet udbytte ikke under 399 gram marihuana med hen-

blik på videresalg og/eller videreoverdragelse, jf. lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 1, jf. be-

kendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, jf. § 2. 

 

Om foranstaltningen 

T1:  

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, ved 

forsøg på indsmugling af 2 kg hash, som udgangspunkt 8-12 måneders anstaltsanbringelse.  

Som skærpende omstændighed har retten lagt vægt på, at han stod for finansierring og planlægning 

i forhold 1 og har fungeret som bagmand.  

Retten har endvidere lagt vægt på at han er fundet skyldig i forhold 2 og 3. Hvorfor retten har fun-

det det passende, at han idømmes anbringelse i anstalt i 1 år, jf. kriminallovens § 146. 
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T2 og T3:  

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, ved 

forsøg på indsmugling af 1,1 kg hash, som udgangspunkt 4-5 måneders anstaltsanbringelse.  

Retten finder det som en skærpende omstændighed, at forholdet er begået i forening. De havde vist 

hvad de havde gang i, og de havde planlagt indsmuglingen.  

Hvorfor retten har fundet det passende at T2 og T3 idømmes anbringelse i anstalt i 5 måneder, jf. 

kriminallovens § 146. 

 

T4: 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, ved 

forsøg på indsmugling af 50 gram hash, som udgangspunkt 40 dages betinget anstaltsanbringelse 

med en prøvetid.  

Retten har dog taget en konkret vurdering af sagen, idet hun ikke kun forsøgte at smugle 50 gram 

hash, men da hun også har været med til at planlægge indsmuglingen, og har medbragt penge til 

Danmark fra Grønland som skal bruges til køb af hash.  

Retten finder det som en skærpende omstændighed at forholdet er begået i forening. De havde vist 

hvad de havde gang i, og de havde planlagt indsmuglingen.  

Retten er kommet frem til at T4 ikke var trådt tilbage af moralske grunde, men var stoppet da de var 

sikker på at hun ville blive stoppet af politiet. Hun har ikke hindret forbrydelsen, og retten har lagt 

vægt på at hun sagde selv at hun stoppede fordi hun var sikker på at hun vil blive taget, da hun var 

blevet taget med 10.000 kr. i Kangerlussuaq.  

Hun kan heller ikke foranstaltes ligesom T3 og T2 da det ikke er bevist, at hun havde vist hvor me-

get de andre skulle tage med, dog har hun vidst at de skal smugle hash, og har hjulpet til.  

Hvorfor retten har fundet det passende at T4 idømmes anbringelse i anstalt i 60 dage, jf. kriminallo-

vens § 146. 

 

T5 

Efter retspraksis fastsættes foranstaltningen for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, ved 

besiddelse af 399 gram hash, som udgangspunkt 40-60 dages betinget anstaltsanbringelse med en 

prøvetid på 2 år. 

Retten finder det som en skærpende omstændighed at forholdet er begået i forening.  

Hvorfor retten har fastsat foranstaltningen til 60 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid 

på 2 år, jf. kriminallovens § 129. 

Retten har endvidere fastsat tillægsbøde efter de takstmæssige praksis på 39.900 kr., jf. kriminallo-

vens § 127, stk. 2.  

Retten tager påstanden om konfiskation til følge, jf. kriminallovens § 166. 

 

Sagsomkostninger  

 

De fem tiltalte skal betale sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2. Retten har lagt 

vægt på, at de er fundet skyldig i overtrædelse af lov om euforiserende stoffer, og dermed skal de 

efter praksis betale for sagens omkostninger.  

Forsvarerne havde anmodet om at de tiltalte kun skal delvist betale sagsomkostningerne. De havde 

begrundet deres anmodning med, at det ikke er de tiltaltes skyld at sagen var berammet til 4 dage, 

og at der blev brugt kun 3 dage, hvoraf den sidste dag kun var til domsafsigelse. 

Retten har under den forberedende retsmøde den 29. august 2019, over 2 uger før hovedforhand-

ling, meddelt parterne at man kun havde brug for 3 dage. Alle parterne, det vil sige herunder alle 

forsvarerne, har trods det, anmodet om at den fjerde dag skal beholdes, hvilket retten har fulgt. 

Forsvarerne ved at i disse sager, at det er praksis, at man selv betaler sagens omkostninger, hvorfor 

retten går ud fra, at de også havde vidst det under den forberedende retsmøde. 

Retten har dermed ikke fundet grundlag for, at afvige praksis. Hvorfor T1, T2, T3, T4 samt T5, skal 

betale sagens omkostninger.  
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Thi kendes for ret: 

 

T1 idømmes anbringelse i anstalt i 1 år. 

T1 skal betale sagens omkostninger. 

 

T2 idømmes anbringelse i anstalt i 5 måneder.  

T2 skal betale sagens omkostninger. 

 

T3 idømmes anbringelse i anstalt i 5 måneder.  

T3 skal betale sagens omkostninger. 

 

T4 idømmes anbringelse i anstalt i 60 dage. 

T4 skal betale sagens omkostninger. 

T5 idømmes betinget anbringelse i anstalt i 60 dage. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen udsættes og 

bortfalder ved udløbet af en prøvetid på 2 år. 

 

T5 idømmes en bøde på 39.900 kr.  

  

 

Hos T5 og T1 konfiskeres:  

  

 

- 1.183 gram hash i medfør af kriminallovens § 166 (forhold 1) 

- Diverse remedier brugt til indsmuglingen: koster nr. 1, 2a, 2b, 2c, 2d, 3a, 3b, 3c, 3d, 3e, 4, 

5a, 5b og 5c i medfør af kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1 (forhold 1) 

- 14 stk. hampplanter, jf. kriminallovens § 166 (forhold 3) 

-Diverse remedier brugt til dyrkningen: koster nr. 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10-A, 10-B, 10-C, 20, 21, 22 og 

23, jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1 (forhold 3) 
 

T5 skal betale sagens omkostninger. 

 

 

 

Sikkerninnguaq H. Lorentzen 

Midlertidig kredsdommer 

 

 

 

Den 16. september 2019 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i 

Nuuk. 

Midlertidig kredsdommer Sikkerninnguaq H. Lorentzen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 440/2019 

Politiets nr. 5505-98610-00050-19 

 

Anklagemyndigheden 

mod 
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U/T1 

cpr-nummer […]1990-[…], 

U/T2 

cpr-nummer […]1994-[…], 

U/T3 

cpr-nummer […]1989-[…], 

U/T4 

cpr-nummer […]1990-[…] og  

U/T5 

cpr-nummer […]1966-[…] 

 

[…] 

 

U1, U2, U3 pisimasoq 1-mut nassuiaateqarusunngillat, innersuussutigivaallu eqqartuussisoqarfimmi 

nassuiaatigisatik.  

  

Unnerluussisumit eqqarsuusisut suliaasa allassimafiannit 16. februar 2019-meersoq atuarneqarpoq. 

Tassani ersersinneqarpoq, U2 nassuiaasimasoq, hashi nassatamini nassarsimallugu, kiisalu hashi 

nammineq nammineq piginagu, aammalu qatanngutiminut U1-mut tunniuttussaallugu. Nammineer-

luni hashi nassataminut ikisimavaa, kiisalu nalusimanagu qanoq annertutigisoq nassarnerlugu. 

Aningaasanik qatanngutiminit angummit pisaminik nassarsimavoq. U3 nassuiaasimavoq sisamaal-

lutik feriarlutik aallarsimallutik, nammineq, U4 aamma U2 taassumalu ernera X1. Tamarmik im-

mikkut 10.000 kr.-it tigummivaat. U4 tiguneqarpoq, kisiannili 10.000 kr.-it tigummiinnarsimallugit.  

Taamatullu aamma nassuiaasimalluni nammineerluni hashi pisiarisimallugu hotellimilu poortorsi-

mallugu. Aamma nassuiaasimavoq U1-p isumagisimagaa tamanna, kiisalu hashi U1-mut tunniun-

neqartussaasoq. U2-p 400 gram hash nassaraa aamma U3-p 700 gram hashi nassaraa. 

 

Unnerluussisumit eqqarsuusisut suliaasa allassimafiannit 29. marts 2019-meersoq atuarneqarpoq. 

Tassani ersersinneqarpoq U1 nassuiaasimasoq, pineqartoq tassaasoq 2 kg hash. U4-p 1,2 kg hash 

anngiortumik eqquttussaagaa, U2-p 400 gram hashi, U3-llu 400-500 gram hashi. U1-p tunisimavai 

60.000 kr.-inik. Isumaqatigiissutigineqarsimavoq inuup ataatsip iluanaarutit 25%-iat pissagaa. U1-p 

Danmarkimut bilitsii akilersimavai, kisiannili namminneerlutik Egyptiminut angalanerminnut bilit-

sitik akilersimavaat.  

 

Dansk: 

T1, T2, T3 ønsker ikke afgive forklaring vedrørende forhold 1, og henviser til deres forklaringer i 

retten. 

 

Anklagemyndigheden læste udskrift af retsbogen af den 16. februar 2019. Hvoraf det fremgår, at T2 

havde forklaret, at hun havde haft hash i sin baggage, samt at hashen ikke var hendes, og at hun 

skulle give hashen til sin bror T1. Hun havde selv lagt hashen i sin baggage, samt at hun vidste hvor 

meget hun tog med. Hun havde haft penge med fra hendes bror.  

T3 havde forklaret at de var 4 på vej på ferie, ham selv, T4 og T2 og hendes søn X1. De havde 

10.000 kr. hver især. T4 blev taget, men hun beholdt 10.000 kr.  

Han havde endvidere forklaret at han selv havde købt hash og pakket den ind på hotellet. Han havde 

endvidere forklaret at T1 stod for det, samt at hashen skulle afleveres til T1. T2 havde 400 gram 

hash, og T3 havde 700 gram hash.  

 

Anklagemyndigheden læste udskrift af retsbogen af den 29. marts 2019. Hvoraf det fremgår, at T1 

havde forklaret, at der var tale om 2 kg hash. T2 skulle smugle 1,2 kg hash, T2 400 gram hash, og 
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T3 400-500 gram hash. T1 havde givet dem 60.000 kr. De havde aftalt at hver person ville få 25 % i 

fortjeneste.  

T1 havde betalt deres billet til Danmark, men de har selv betalt deres rejse til Egypten.  

 

 

U2 forklarede på grønlandsk blandt andet, at  

massakkut sulinngilaq. Blok […], […]-mi najugaqarpoq ilaquttanilu. Inigisaminut akiliisarpoq an-

gajoqqaaminut 6-700 kr. ullut 14-kkaarlugit.  

Aatsaat suliffimminiit soraaqqammerpoq. […]p kantinani sulisarsimagaluarpoq. Kingullermik 

5.000 kr.-ngajammik akissarsivoq ullunut 14-nut.  

Unnerluussat tamarmik nalunngilai, U5 kinaasoq naluaa. U2 ukiut 10-11 ikinngutigisimavaa.  

Egyptenimut ilaaniarluni decemberimi aaliangiuppaat. Danmarkimiinnikuunnginnami ilaania-

rsimavoq, Danmarkimi imatorsuaq nalunngisaqanngilaq. Egyptenimut ilaavoq sumiiffissaqanngin-

nami Danmarkimi sumiiffissaqarani.  

U2-p angalanissaa akilersimavaa, Danmarkimut Egyptenimullu akiliussimavaa. U1-p 7.000 kr. sin-

nerlugu akilersimavaa.  

U3-p U2-p U1-llu nassuiaatigisimasaanut naluaa qanoq oqassalluni.  

Suli kalaallit nunaanniit aallarnatik oqaloqatigiinnikuusimapput. Pilersaarutaasimavoq Danmarki-

miit 50 gram hash nassassagaa. U1 taamak oqarsimavoq. Nalusimavaa allat qanoq nassartigissa-

nersut. Naluaa qanoq pisitiginiarnersut.  

Tolderiniit Kangerlussuarmi tigusaavoq Danmarkiliarluni. 10.000 kr.-lli paariinnarpai. 

Oqarsimavoq U2-p oorit pigigai. 

Naluaa allat qanoq annertutigisunik nassarnersut.  

Mittarfimmiilluni pujortartarfimmi oorit tiguai.  

U2-p tunniummagit aningaasivimminut ikivai. Timmisartumut ikiliivikkamik aningaasivimmut iki-

vai. U2 oqarsimavoq tigoqqinniarlugit.  

Hashimik nunatsinnukarami nassarsimanngilaq. Ilimagigamiuk tigutinnissani uteruni, unitsi-

taanikuugami 10.000 kr.-nik paarisaqarluni. Nammineerluni taamak aaliangerpoq. Poortuisunik ta-

kunnngilaq imaluunniit taskiminnut ikisisunik takunngilaq. Ilimaginngikkaluarpaa nassassasut.  

Nammineq uniinnarnikuuvoq sinneri naluaa qanoq pinersut.  

50 gram hash nassarsimasuuguniuk 25%-ia iluanaarutigissagaluarpaa. X2 naluaa kinaasoq.   

Egyptenimiit uteramik ulloq ataaseq qaangiummat Aalborgimiissimavoq kammalaatini ornillugu, 

ullut marluugunarpoq taakaniippoq. Hashimik nassarumajunnaarami angalanermi nalinga tamaat 

nammineerluni akilertussanngornikuuaa U1-mut.  

U1-p nassuiaatiginikuusimasaa 1,2 kg nassassagaa ilisimasaqarfiginngilaa.  

Pasineqaqqaalersimavoq 400 gram hashimut. Aatsaat politeeqarfimmi 400 gram pineqartoq 

paasivaa. Kingornalu unnerluussummi 817 gram X3-mit apersorneqarami paasivaa. Nammineerluni 

800 gram 400 grammillu takunikuunagillu tigummiarnikuunngilai.  

Kontoanut 7500 kr. ikineqarsimapput billetisisimavorlu. Decemberimi taamak isumaqatigiissimap-

put. 

Taakkulu nassannginnami U1-mut akilertussanngorsimavai. 

Politiinut oqaatigisimavaa U2-p oorit pigigai. U2 ilisimatissimavaa, sms-ermat akillugu, oqaluussi-

manngilaali timmisartumi. Danmarkimut tikikkamik U2 ilisimatippaa tunuarluni.  

Hash 2 kg eqqunnissaanut pilersaarusioqataanngilaq aningaasaleeqataananilu. 

Hashimik tigummiarsimanngilaq. Mittarfimmi aatsaat 10.000 kr. tunniunneqarput.  

 

Dansk: 

T4 forklarede på grønlandsk blandt andet, at hun ikke arbejder på nuværende tidspunkt. Hun bor i 

blok 5, […] sammen med sin familie. Hun betaler 6-700 kr. hver 14. dag for at bo der til sine foræl-

dre. Hun er lige stoppet med at arbejde. Hun havde ellers arbejdet i […]-s kantine. Sidste gang fik 

hun næsten 5.000 kr. i løn for 14 dages arbejde. Hun kender alle de tiltalte, hun ved ikke hvem T5 
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er. Hun og T2 har været veninder i 10-11 år. De besluttede i december, at hun skulle med til Egyp-

ten. Da hun aldrig har været i Danmark, så ville hun tage med, hun ikke rigtig nogen i Danmark. 

Hun tog med til Egyten da hun ikke havde nogen steder at være i Danmark. T2 betalte for hendes 

rejse, hun betalte for hende fra Danmark til Egypten. T1 betalte for over 7.000 kr.  Hun ved ikke, 

hvad hun skal angående T3, T2 og T1-s forklaring. Inden de tog afsted fra Grønlandsk havde de talt 

sammen. Planen var, at hun skulle tage 50 gram hash med fra Danmark. Det var det T1 havde sagt. 

Hun havde ikke vidst, hvor de andre ville tage med. Hun ved ikke hvor meget de havde købt. Hun 

blev taget af tolderne i Kangerlussuaq på vej til Danmark. Hun passede kun på det 10.000 kr. Hun 

havde sagt, at pengene tilhørte T2. Hun ved ikke, hvor meget de andre havde med. Hun tog imod 

pengene mens hun var på rygeområdet i lufthavnen. Da T2 afleverede dem, puttede hun dem i sin 

pung. Det var lige før de kom ind i flyvemaskinen, at hun puttede dem i sin pung. T2 havde sagt, at 

hun ville have dem tilbage. Hun havde ikke noget hash med da hun rejste til Grønland. Hun havde 

en formodning om at blive stoppet når hun retur, fordi hun var blevet stoppet med 10.000 kr. på sig. 

Det var hendes eget beslutning. Hun så ikke nogen der pakkede, eller nogen der puttede noget i hen-

des taske. Hun havde ikke regnet at de ville have noget med.       

Hun var bare blevet, resten ved hun ikke, hvad de gjorde. Hvis hun havde taget 50 gram med, så 

havde hun fået 25% i fortjeneste. Hun ved ikke, hvem X2 er.       

1 dag efter de kom tilbage fra Egypten var hun taget til Aalborg til en kammerat, hun var der vidst i 

2 dage. Da hun besluttede sig for, at hun ikke ville tage noget hash, så skulle hun tilbagebetale hele 

sin rejsens omkostninger til T1.  

Det som T1 havde om, at hun skulle tage 1,2 kg hash med, den kender ikke noget til. I starten blev 

hun sigtet for 400 gram. Først i politistationen fandt hun ud, hvad det omtalte 400 gram var. Og det 

omtalte 817 gram i anklageskriftet fandt hun ud af, hvad var, da hun blev afhørt af X3. Hun havde 

hverken set eller holdt de 800 gram og 400 gram. Der var blevet indsat 7.500 kr. ind i hendes konto, 

hvor hun så havde købt billetten. Det var i december det lavede en aftale om det. Og dem skal hun 

tilbagebetale til T1 eftersom hun ikke havde noget med. Hun havde sagt til politiet, at pengene til-

hørte T2. Hun gav T2 besked ved at svare på hendes sms, men havde ikke talt med hende i flyvema-

skinen. Da de ankom til Danmark fortalte hun T2, at hun trak sig tilbage. Hun var ikke med til at 

planlægning og financiering af indsmugling af 2 kg hash. Hun har ikke haft noget hash på sig. Det 

var først i lufthavnen, at de 10.000 kr. blev givet til hende.     

 

[…] 

 

U1 pisimasoq 2-mut nassuiaavoq, 2016-imi kilisaammiit freesimalluni. Tamatuma nalaani Aasian-

niippoq. Aappaa Aasianneersuuvoq, taamaattumik taanna Aasiammiunik ilisarisimasanik ulikkaar-

luni. Aasianni niuvoq. Immaqa tassaniippoq sapaatit akunneri marluk.  Neriniatarfik Tulugaq 

nalunngilaa. Naluvaa 3. december 2016-ip missaani tassaniinnerluni. I1 kinaasoq naluvaa, eqqaasin-

naanngilaalu kinaanersoq nalugamiuk. Eqqaamasaqanngilaq I1-imut nakuusersimanerminik. Eqqaa-

masaqanngilaq paasoqarsimaneranik. Eqqaamasaqanngilaq. Imaanngitsoq eqqaamasaqannginnami. 

Ataasiarluni imernikuuvoq, kisianni aalakkutsiginagu. Eqqaamavaa illoqarfimmiiluni X4 aamma 

X5 allallu ilagalugit. Taakkua arlaannataluunniit pisimasoq oqaatiginikuunngilaat.      

Islandimiilluni paasinikuuvaa nalunaarutigineqarsimalluni sianerfigitinnermigut. Eqqaamavaa nas-

suiaateqarluni nammiunnginnerarlugu, kisiannili suli oqaluutsillutik Tusassia imaaruttoorpoq. 

Aamma I2 kiunersoq naluaa. 

  

 

U1 pisimasut pingajuannut nassuiaavoq, tamatuma nalaani suli umiartorluni. Aningaasarsiai assigi-

inneq ajorput, apeqqutaallutik pisatik. 70-80.000-niit 100.000 kr.-inut aningaasarsisarpoq. Najuk-

kami tassani suli najugaqarpoq ataatani najugaqatigalugu. Inigisamut akiliisarpoq ilaannikkut si-

umoortumik qaammatit 3-5 akilereerlugit. U5 ilisarisimavaa, Nuumminngaaneersuugami. 

Nalunngiinnarpaa kiunersoq. Qullernik qaammarsaatissanik pisinikuuvoq. Naatitassat tomatit imal-

luunniit canabis qaammaqqusersorlugit. U5 isumaqatigiissusiorfiginikuuvaa. Eqqaamanngilaa 
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qanga isumaqatigiissimanerlutik. Immaqa qaammatit 2-3-it matuma siornatigut. Nammineq 

taamaallaat qulliit pisiarivai. Nammineq taakkua pisiareerlugit aatsaat U5 akuulerpoq. Eqqaa-

manngilaa qanga tamakkua eqqartorsimaneritik, imaluunniit sooq taannarpiaasimanersoq. Eqqaa-

manngilaa tupeq qanoq ililluni pilersimanersoq. Skunkeuteqalerusussimavoq nammineq naatin-

nikuusaminik. Tallimanik naasuuteqarpoq. Kingunissanik pisivoq nammineerlunilu naasussat ik-

kussorsimallugit. Agguagassaat tallimaapput. Ilaannikkut taakaniittarnikuuvoq, immaqa 3-4-riar-

luni. Qanoq ingerlanersut takujummallugit. Ikkussuinikuuvoq kisiannili ilaannai iluatsipput. Tigusa-

rineqarnissani illualunnik sioqqullugu naasut alakkarnikuuvai. Tallimaapput. U5-li nammineq 

peqarpoq. Taassuma nammineq pigisani aalluppai. Naasunik tallimanik tunisinnikuuvoq. Inerittunik 

katersunngitsoorpaat. Aamma misilittanngitsoorpaat. U1 aamma U5 atortussanik ikkussuisuupput. 

Neriuutigisimavaa naasumit ataatsimit 5-10 gram pissarsiarinissaa. Pikkoriffigineqartariaqarput 

naasoq ataaseq 40 grammimik pissarsiffigissagaanni. Kingunissanik allanik pigisaqanngilaq. Qul-

lernut 1.100 kr.-neerpoq.    

Youtube aqqutigalugu imaluunniit google ujarneqarsinnaaput qulliit sorliit atorneqassanersut 

imaluunniit isumassarsiorfigineqarsinnaalluni. Nammineerluni naatikkusussimavai kisiannili im-

minniitsikkusunnagit. Tusarnikuuvaa U5 taamaaliortareernikuusoq, taamaammat attavigisimavaa. 

Naasunit assilisat takutinneqarput, nassuiaavorlu naasut anginerit aamma mikinerit nammineq pigi-

nagit. Inerittussai nammineq atugassaapput, inerititaqarlutilli angumerinngilaat. Atortussanik 

aamma allanik pigisaqarpoq.  

Nassuiaatigivaa naasut angutivissat kaavequtip naalerneranik peqarneq ajortut. Arnavissat 

kaavequtip naalerneqartarlutik. Naluvaa naasut taakkua pigisatik THC-mik akoqarnersut. Suunersoq 

naluvaa. Naasut arnavissat angutivianngorsinnaapput, naasoq angutiviaallunilu arnaviaavoq.   

Assi 10-mik takutitsivigineqarluni isumaqarpoq naasut ullut qulit ataateqqagaat, qularnaatsumilli 

oqaatigisinnaanagu. Naluvaa naasut angutiviaanersut imaluunniit arnaviaanersut. 

   

[…] 
 

U1 forklarede vedrørende forhold 2, at han holdt fri fra trawler i 2016. Han var i Aasiaat på det tids-

punkt. Kæresten kommer fra Aasiaat, så han kender mange i Aasiaat. Han stod af i Aasiaat. Han var 

der måske i 2 uger. Han kender Tulugaq restaurant. Han ved ikke om han var der omkring den 3. 

december 2016. V1 siger ham ikke noget, og han har ingen ide om hvem han er. Han mindes ikke 

om at skulle havde udøvet vold mod V1. Han mindes ikke om at der skulle havde været tumult. Han 

husker ikke noget. Ikke fordi han ikke husker noget. Han har været beruset engang, men det var 

ikke sådan at han var fuld. Han husker at han måske har været i byen, sammen med X4 og X5 og 

andre. Ingen af dem har sagt noget om episoden.  

Han fandt ud af at han var blevet anmeldt da han var i Island, da han blev ringet op. Han husker at 

han forklarede at det ikke var ham, men han løb tør for Tusass mens de stadig snakkede sammen. 

Han kender heller ikke V2.  

 

T1 forklarede vedrørende forhold 3, at han stadigvæk sejlede på det tidspunkt. Han tjener forskelligt 

afhængigt af hvad de fanger. Han tjener alt fra 70.-80.000 kr. til 100.000 kr. Han bor stadigvæk på 

det adresse, sammen med sin far. Han betaler husleje nogle gange 3-5 måneder forud. 

Han kender T5, da han er fra Nuuk. Han kender ham bare. Han har købt lys til at belyse med. Han 

skulle belyse tomat planter eller cannabis. Han har lavet en aftale med T5. Han husker ikke hvornår 

de aftalte. Måske 2-3 måneder siden. Han har bare købt lyset. T5 kom ind i billedet, efter han havde 

købt det. Han husker ikke hvornår de kom til at snakke om det, eller hvorfor det lige var ham. Han 

husker ikke hvordan teltet blev til.  

Han ville selv have noget skunk som han selv havde plantet. Han havde 5 planter. Han købte frø 

også så de dem. De havde 5 til deling. Han har været der engang i mellem, måske 3-4 gange. For at 

se hvordan det går. Han havde sået, men det var ikke alle som lykkedes. Et par dage før han blev 

taget kiggede han ind til planterne. Der var 5, men T5 havde sine egne. Han havde sit eget show og 

han havde sit eget. Han har stået for 5 planter. De nåede ikke at høste dem. De nåede ikke at teste 
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dem. T1 og T5 har sat udstyret op. Han havde håbet på at få 5-10 gram pr. plante. Man skal være 

professionel for at når 40 gram pr. plante. Han har ikke flere frø. Han betalte 1.100 dollar for de 

lampen.  

Man kan kunne søge på youtube eller google hvilke lamper man skal bruge og hente inspiration. 

Han ville selv lave dem, men ville ikke have dem hos sig selv. Han havde hørt T5 har gjort det før, 

og dermed havde han kontaktet ham. 

Fotos af planter vises til ham, og han forklarer at de store og de mindre planter ikke er hans. Høsten 

var til eget forbrug, men de nåede ikke at høste.  

Han ejede andet udstyr også.  

Han forklarede at hanplante ikke producerer topskud. Hun planter producerer topskud. Han ved 

ikke om de planter de havde, indeholder THC. Han ved ikke om hvad de er. Hunplanter kan blive til 

hanplante, de er hermafrodit plante. 

Foreholdt foto 10, mener han at planterne er under 10 dage mener han, men han er ikke sikker. Han 

ved ikke om de er han eller hun planter.  

 

[…] 

 

 

U5 qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq, maskinsnedkeritut ilinniarsimasuulluni. Namminer-

sortuunikuuvoq. Naatsorsuutitut pillugit ajornartorsiuteqarsimavoq taavalu ingerlalluarunnaarsimal-

luni. Piniariartarpoq. Paarnat […]-mi erninilu najugaqarput. Inigisaminit 5.700 kr.-it aki-

liutigisarpai. Pisani suugaluit, eqaluit, qalerallit aamma kapisillit pujoorlugit tuniniartarpai. Qaam-

matit pingasut kinguaattooqasinnaasarpoq, qaqipajuttarlunilu. Ikinngutai kilisaammiut immini sinit-

tarput inimullu akiligassanut ikiortarpaanni.   

Saaffigineqartarsimavoq ilaatigut inuit kræftimik nappaatilinnit aamma parkinsonimik naappaatilin-

nit. Nalunngisaqarpoq arlalinnik naatitsinikunik. Pissanganartuutikkamiullu nammineq aamma 

taamaaliorsimalluni. Googlernikuuvai. Aamma ikiuukkusussimavoq naak nalunngikkaluarlugu iner-

teqqutaasoq. Ikiuerusussimavoq aammalu naasut pillugit ilinniuteqarusussimalluni pissanganaqim-

mata.   

Nammineerluni qarasaasiamut attaveqanngilaq, kisiannili ikinngutimi attavii atortarsimallugit. 

Nalunnginnamiuk U1 atortuuteqartoq misileerusussimavoq. Pissangunartua tassaavoq cannabis 

qanoq sunniuteqarsinnaanersoq. Napparsimasut ilaat anniartorujussuusinnaapput cannabissilu ilu-

aqutaasinnaalluni. Naasunik tallimanik aallartipput. Kingunissaat arlaanniit pivai. Undulatinut neri-

sassat aamma kingunissaqarput.   

Naasut arfinilissaat qangarsuarli piginikuusarivaa. Assimi takuneqarsinnaasoq naasoq ullunik arfi-

neq pingasunik utoqqaassuseqarpoq.  

Naasut paaqqutaralugit pssutarisarpai. U1 alakkaanikuuvoq 3-4-riarluni. Misilinnikuunngilaa naam-

matsititsilluni. Naluvaalu qanoq kisitsit 300 gram pissarsiarineqarsimanersoq. Arlaannik neri-

uuteqanngilaq, kisiannili neriussimagaluarluni nammineq atugassaminik pissarsinnaassalluni, 

aamma kræftimik nappaatilinnut tunisisimassagaluarluni. Utoqqarnik oqaloqateqarnikuuvoq. Mari-

huamik pissarsinnaagami pujartartarpoq.    

Innaallagissamut atuinerani akiligassartaa qaffalaarnikuuvoq. Oqaatigisinnaanngilaali qanoq anner-

tutigisumik. Naasuaqqatigut takusinnaanngilaa angutiviaanersut imaluunniit arnaviaanersut. Qaam-

matit marluk qaangiunnerisigut aatsaat takuneqarsinnaalersarput. Iluanaaruteqarnissani 

eqqarsaatiginikuunngilaa, taamaallat pissanganartutut isumaqarfigisimallugit. Naatsor-

suutigisimavaa naasoq ataaseq 30-50 grammimik pissarsissutigisinnaallugu. Naasut tallimat U1-p 

pigivai agguagassaasut.   

 

[…] 
 

T5 forklarede på dansk blandt andet, at han er uddannet maskinsnedker. Han har været selvstændig. 

Han havde noget regnskabsproblem også har det bare gået ned ad bakke. 
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Han tager på jagt. Han bor i Paarnat […], sammen med sin søn. Han betaler 5.700 kr. for lejlighe-

den. Han ryger hvad han nu fanger; ørred, hellefisk og laks som han sælger.  

Der kan godt går 3 måneder hvor han er bagud, hvor han lige fik det til at gå. Hans venner der sejler 

med trawlere overnatter hos ham som hjælper til med huslejen.  

Han har haft henvendelser, fra nogle der blandt andet var kræftsyge, og parkinson syge. Han kendte 

nogle der har dyrket dem. Han syntes det var spændende, også gjorde han det. Han havde googlet 

det. Han havde lyst til at hjælpe, selv om han vidste at det var ulovligt. Han ville hjælpe dem, og 

han ville lære lidt om planterne, da det er en meget spændende.  

Han har ikke internet selv, men han har brugt vennernes internet.  

Da han vidste at T1 havde udstyr, ville han prøve. Det der trak ham er hvad cannabis kan gøre. 

Visse patienter har en masse smerter, hvor cannabis kan hjælpe. De startede med 5 plante. Han fik 

frøerne fra nogen. Undulat fodre har også frø.  

Den 6. plante er noget han havde for længe siden. De lille planter som vist på billedet er 8 dage 

gamle.  

Han passede og plejede planterne. T1 har været inde og kigge forbi, 3-4 gange. Han har ikke prøvet 

at høste. Han ved ikke hvordan man er noget frem til de 300 gram. Han havde ingen forhåbninger, 

dog håbede han at der ville være noget til eget forbrug, og han ville donere noget til kræftpatienter. 

Han har snakket med ældre mennesker. 

Han ryger marihuana, når han kan skaffe det.  

Der har været en lille stigning i elregningen. Men han kan ikke sige hvor meget det er. 

Han kan ikke se forskel på de små planter om de er en han eller hun plante. Der kan går 2 måneder 

før man kan se det.  

Han har ikke tænkt på udbytte, han syntes bare at det var spændende. Han regnede med at få 30-50 

gram pr. plante. 5 planter var T1-s som var til deling.   

 

[…] 

 

 

Sikkerninnguaq H. Lorentzen 

Midlertidig kredsdommer 

 

*** 

 
 

Den 17. september 2019 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen i 

Nuuk. 

Midlertidig kredsdommer Sikkerninnguaq H. Lorentzen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 440/2019 

Politiets nr. 5505-98610-00050-19 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

U/T1 

cpr-nummer […]1990-[…], 

U/T2 

cpr-nummer […]1994-[…], 

U/T3 
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cpr-nummer […]1989-[…], 

U/T4 

cpr-nummer […]1990-[…] og  

U/T5 

cpr-nummer […]1966-[…] 

 

 

[…] 

 

I1 kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq, ulloq 3. december 2016-imi katersortarfimmiissimallimi Tuluk-

kamilu angerlamullu ingerlalluni saassunneqarsimalluni. Imersimanerujussuuvoq immiaaqqat qulit 

sinnerlugit imersimavai. Angerlarniarluni immiaaqqanik aallerluni. Aqqutaani nakuuserfigineqar-

poq. Kisimiippoq U1-lu naapikkiartorlugu. Tillunneqarpoq nunamullu uppilluni, tassanilu aamma 

suli kiinnamigut tilluaneqaqqilluni. Eqqaamanngilaa sukkut tilluarneqarnerluni, kisiannili taamaal-

laat kiinnamigut tilluarneqarpoq. Isimmigarneqanngilaq.  

Kiap taamaaliorfigineraani nalunngilaa, ilisarisimanngilaa kinaanerali nalunngilaa qanorlu ateqar-

nersoq. Facebookikkut takunikuuvaa taannaasoq. Nakuuserneq pitinnagu takunikuuvaa facebookik-

kut. Ullumikkut U1 maaniippoq, U1 tikkuarpaa.  

I1-p U1 chipsit puussiartaanik milorsimavaa. U1 susimanngilaq chipsinik milortikkami. Isumaqarsi-

manngikkaluarpoq ajortumik kinguneqassasoq, tamatuma nalaani aalakoortorujussuuvoq.  

Nalunaaquttap akunnera ataaseq marlullulluunniit qaangiuttut pisimasoq pivoq. Nalunngilaa ki-

naasoq takugamiuk.  

Unnuk taanna U1 allanik ilaqarpoq, kikkuusulli naluvai. Allanik pingasunik sisamanilluunniit 

ilaqarpoq nammineq nalusaminik. Taakkua facebookikkut takunikuunngilai. Arlaata I1-p kamippas-

sua peerpaa.  

Ullut pingasut qaangiunneranni nakorsiarpoq sapaatip akunnerata naanerimmagu, angajoqqaavisalu 

nalunaarutiginneqqussimavaat. Angajoqqaani piniinnarmata nalunaarutiginnissimavoq.  

Aalakoortorujussuugami iluamik tamanna takuneqarsinnaassanngilaq. U1 sivisuumik nalunngin-

nikuuvaa, imatut ilasarisimanagu kisianni kinaanera atialu nalunagit.  

I2 Aasiammiuuvoq taamaammat nalunngilaa kinaasoq. I2-p arnaata I1-p arnaa suleqatigivaa. 

Aatsaat kingusinnerusukkut paasivaa taanna takunnissimasoq I1 nakuuserfigineqarmat.  

 

[…] 

 

V1 forklarede på grønlandsk blandt andet, at han var ved den 3. december 2016 i katersortarfik og 

Tulugaq og var på vej hjem, da han blev overfaldet. Han havde drukket meget, hvor han havde 

drukket over 10 øl. Han skulle hjem og hente øl. På vejen blev han udsat for vold. Han var alene, og 

gik i møde med T1. Han fik tildelt et knytnæveslag og han faldt, her blev han tildelt endnu flere 

knytnæveslag i ansigtet. Han husker ikke hvor han blev slået, men det er kun på ansigtet han blev 

slået. Han blev ikke sparket.  

Han ved hvem det er der har gjort det, han kender ham ikke, men han vidste hvem han er, og hvad 

han hed. Han har set ham på facebook, at det var ham. Han har set ham på facebook, før volden 

skete. T1 er her i dag, og han pegede på T1.  

V1 havde kastet chipspose efter T1. T1 gjorde ikke noget da han kastede chips efter ham. Han tro-

ede ikke at det ville ende galt, og han var meget fuld på det tidspunkt. 

Efter 1 eller 2 timer skete episoden. Han ved hvem det er da han så ham.  

T1 var sammen med nogen den aften, men han ved ikke hvem de var. Han var sammen med 3 eller 

4 andre, som han ikke kender. Han har heller ikke set dem på facebook. En af dem fjernede en af 

V1s støvle.  

Han gik til lægen efter 3 dage da det var weekend og da det var hans forældre der fik ham til at an-

melde det. Det var da hans forældre blev ved, at han anmeldte det.  
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Når han er meget fuld, kan han ikke rigtigt se. Han har kendt T1 længe, og ikke sådan kende ham 

men hvor han ved hvad han hedder og hvem han er.  

V2 er fra Aasiaat, hvorfor han ved hvem hun er. V2-s mor arbejder sammen med V1s mor. Først 

senere fandt han ud af, at hun havde set V1 blive udsat for vold.  

 

[…] 

 

I2 kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq, imerniartarfiit matummata takusaqarsimalluni nakuuserfigitit-

tumik. Nammineq imertarfimmiissimavoq. Unnuup ingerlanerani imersimavoq. Eqqaamanngilaa 

qanoq imertigisimanerluni, kisianni aalakuungaatsiarpoq. Imertarfik pingasunut matuvoq, eqqaa-

manngilaalu sisamat kingornaanersoq. 

Eqqaamavaa uppitinneqartoq isimmittartillunilu. Eqqaamavaa saassutitittoq tassaasoq I1. Nakuuser-

figinnittut ilaat tassaavoq U1, tikkuarpaalu. Kinaanersoq nalunngilaa nammineq saneqqukkamigit. 

Aterusia nalunngilaa, puulukumik taaneqartarpoq.      

Isimmittartittoq isigivaa. Annilaangasorujussuugami iluamik eqqaamasaqarpianngilaq. Eqqaa-

manngilaq qanqoq ililluni uppitinneqarnersoq. Eqqaamanngilaa isimmittartinnermi saniatigut alla-

mik suneqarnersoq. Eqqaamanngilaa kina sunersoq nammineq ungasiaalaarami. Arlaat ilisarisin-

naanngilaa. Isumaqarlunili marluullutik isimmigaraat. Ungasiaarpoq, ungasissusaa immaqa 

eqqartuussisoqarfimmiit eqqartuussisuuneqarfiup tungaanut, kisianni nammineq tungaannut inger-

lalluni. Takuvai I1 qimaannaraat. Naluvaalu saassussineq qanoq sivisutiginersoq. Timimigut isim-

migarneqarpoq. Isigiinnavinngilai.    

Takuvai I1, U1 aamma alla ilisarisimanngisani. Nalunaaquttap akunneranik ataatsimik sivi-

sutiginngilaq, sivisunngilaq. Immaqa nalunaaquttap akunnerata affaa. Tamanna pivoq Tipituup 

Tasiata eqqaani, nammineq […]-p kioskiata eqqaaniippoq. Tassuunaqquuneq minutsit tallimaannar-

nik sivisutigivoq. Aqqutaani uninngalaarsimavoq.  

I1 kinaasoq nalunngilaa, kisiannili imatut ilasarisimanngilaa. 

Takunngilaa I1 kiinnamigut attortinnersoq, aamma takusaqanngilaq kamippassua tiguneqarnersoq. 

 

[…] 

 

V2 forklarede på grønlandsk blandt andet, at det var da værtshuset lukkede, at hun så nogen blive 

udsat for vold. Hun var selv i værtshuset. Hun havde drukket i løbet af aftenen. Hun husker ikke 

hvor meget hun har drukket, men hun var ret fuld. Værtshuset lukker kl 3, men hun husker ikke om 

det er efter kl. 04.00.  

Hun husker han blev væltet, og blev sparket til. Hun husker at det er V1 der blev angrebet. En af 

dem udøvede vold er T1, hun pegede på ham. Hun ved hvem han er, da hun gik forbi dem. Hun 

kender kun hans kælenavn, han bliver kaldt for (…].  

Hun så ham blive sparket til. Hun husker ikke så meget, da hun var meget bange. Hun husker ikke 

hvordan ham blev væltet. Hun så ikke om der var noget andet end spark. Hun husker ikke hvem der 

gjorde hvad, da hun var lidt på afstand. Hun kan ikke genkende en af dem. Hun mener at hun så 

dem begge to sparke til ham. Hun var på afstand, som afstanden er mellem kredsret og landsret, 

men hun gik mod dem. Hun så dem efterlade V1. Hun ved ikke hvor lang tid overfaldet tog. 

Han blev sparket til i kroppen. Hun kiggede ikke på dem hele tiden.  

Hun så V1, T1 og en anden hun ikke kender. Det tog ikke en time, det tog ikke lang tid. Måske halv 

time. Det skete i ved Tipituup tasia, og hun var ved […] kiosk. Det tager kun 5 min at går den vej. 

Hun har stoppet lidt op på vejen.  

Hun ved hvem V1 er, men kender ham ikke sådan rigtigt.  

Hun så ikke V1 blive rørt i ansigtet, hun så heller ikke om støvlen blev taget.  

 

[…] 
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I3 kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq, aallarniutaasoq U5-p matu ammarumanngimmagu, taamaammat 

pigaartut oqaluuppai pigisani tigorusullugit. Oqarpoq pigisani tigorusullugit, ammarumanngilaali 

inissiami hashiuteqarami. Nuummut tikippoq ulloq 24. december 2018-imi, naammassingajalerlu-

tik. Taassuma naammassereernikut tiguniarai. Namminerlu siorasaarpaa nalunaarutigiumallugu.  

Naluvaa arlalinnik naasunik naatitsisimanersut.  

Ilai panertillugit aallartinnikuugai.  

Decemberimi Nuummut tikikkami naasoqareerpoq. Arlaleriarlutik naatitsinikuupput. Oqartuaannar-

poq U1-p naasut pigigai. Siullermiilinngillat naasunik naatitsillutik.  

Aamma U1 arlaleriarluni takkunnikuuvoq hashimik naqitsisoqassatillugu. Blendertarpaat formi-

nullu iliorarlugit. Hashi Danmarkimi pisiarineqartarpoq.    

Qangali aappariikkunnaarnikuupput. Aappariinnerat sakkortusimavoq. Aappariinngillat taamani Ilu-

lissaniit decemberip qaammataani tikikkami. Annernerit tamaasa pulaartarpaa. Aneertarpoq sapaa-

tini, aamma ataasinngornermi pingasunngornermi arfininngornermilu. Takunikuuvai tunineqaraan-

gata, kisianni massakkuunngitsoq, siunnerusukkullu taamaannikuuvoq.   

Ukiuni 12-13-ini aappariikkunnaartarlutillu aappariilertarnikuupput. Sivisunerpaamik 

qimaqqanikuupput qaammatini marlunni.  

Nammineerluni takunikuuvai naasunik naatitsisut. U1-p tupia atorlugu. Tamanna nalunngilaa taas-

suma taanna aggiummagu. Tassani najugaqarnikuuvoq, nalunngilaa. Nalunngilaa maliup piginngik-

kaa. U1 oqarnikuunngilaq nammineq pigalugu.  

Ilaannikkut 300 gram naqinneqartarpoq allatigullu 200 gram naqinneqartarluni. Takkuttarpoq U5 

suliassaqartikkaangamiuk. Kisianni aamma U1-p U5-p ernera ikinngutigivaa. Taamaallaat takkut-

tarpoq aggiussigaangami. Taamaallaat pulaartarpai suliarigaangatigit. Oqaatigisinnaanngilaa qasse-

riarluni U1 takunikuunerlugu, kisianni arlaleriarluni.  

Pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiippoq aanngaajaarniutit pillugit unioqqutitsisimanini 

pissutigalugu. 

Ilageeqqinnikuunngillat. Nammineq pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiippoq decem-

berimi.   

Ukiunilu 11-12-ini aamma ilagiinngillat. Qimaqqagaangamik imminnut uumigisarput. Oqaloqatigi-

inneq ajorput.  

Taamaallaat U5-imiit pigisani tigorusunnikuuvai. 

Namminerlu U1-miit pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmi taagorneqarpoq killuussisutut.  

U1 marloriarluni ikiuunnikuuvoq, ksianni U5-p aamma nammineq isumagisarpai. 

 

V3 forklarede på grønlandsk blandt andet, at det startede med at T5 ville ikke åbne døren, så hun 

snakkede med vagterne, da hun ville have sine ting. Hun sagde at hun ville have sine ting, men han 

ikke vil åbne da han har hash i lejligheden.  

Hun kom til Nuuk den 24. december 2018, de var næsten færdige. Han ville tage de ting der var 

færdige. Hun truede ham med at anmelde ham.  

Hun ved ikke om de havde dyrket flere blomster.  

Han var begyndt at tørre noget af dem.  

Der var blomster, i december da hun kom til Nuuk. Det er flere gange de har dyrket planterne. Han 

blev ved med at sige at det er T1s planter. Det er ikke første gang de dyrker disse planter. T1 har 

også flere gange kommet når der skal trykkes hash. De blender dem, og de bliver lagt i form. Ha-

shen bliver købt i Danmark.  

De holdt op med at være kærester lang tid siden. De har haft turbulent forhold. De var ikke kærester 

da hun kom i december måned fra Ilulissat. Alle de udgange hun havde har hun besøgt ham. Hun 

har lange udgange på søndage, hun har også udgang på mandage, onsdage og lørdage. Hun har set 

dem blive solgt, men ikke nu, men det har hun haft tidligere.  

De har været on and off kærester i 12-13 år. De har været væk fra hinanden længst i 2 måneder.  

Hun har selv set dem dyrke planter. Det er T1s telt de bruger. Hun ved det da det er ham der kom 

med det. Hun har boet der, hun ved det. Hun ved at det ikke er T5s. T1 har ikke sagt at det var hans.  



 36 

Nogle gange er det 300 gram der skal trykkes og nogle gange er det 200 gram. Han kommer når han 

har noget arbejde til T5. Men T1 er også venner med T5s søn. Han kommer kun når han bringer no-

get. Han besøger dem kun når de laver dem. Hun kan ikke sige hvor mange gange hun har set T1, 

men det er flere gange.  

Hun er i anstalten for overtrædelse af lov om euforiserende stoffer.  

De har ikke været sammen igen. Hun var i anstalten i december.  

De 11-12 år var de heller ikke sammen. Når de er gået fra hinanden hader de hinanden. De snakker 

ikke sammen nu.  

Hun ville bare tage sine ting fra T5. 

Hun bliver kaldt for stikker fra T1 i anstalten.  

T1 har hjulpet til 2 gange, men T5 ordner det selv også.  

 

[…] 

 

Sikkerninnguaq H. Lorentzen 

Midlertidig kredsdommer 

 

 


