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Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq unnerluussut eqqartuussisoqarfimmut 

saqqummiunneqartoq naapertorlugu eqqartuussuteqartoqassasoq aamma sakkortusaasoqas-

sasoq, imaalilluguli pisimasoq 2-mi pinngitsuutitsisimaneq atuutsiinnarneqarluni.  

 

U pinngitsuutitsinissamik pingaarnermik piumasaqaateqarpoq, taamatatoqarsinnaanngippat 

tulliullugu piumasaqaateqarpoq sakkukillisaasoqassasoq.  

 

U piumasaqaateqarpoq katillugit kr. 125.300-nik (pisimasoq 1 aamma 3) arsaarinissuteqarnis-

samut pinngitsuutitsisoqassasoq.  

  

Eqqartuussisooqataasut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 
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Ilassutitut paasissutissat 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut saqqummiunneqarpoq U-ip aamma X1-ip qamuteralaat 

pillugit pisinissamik isumaqatigiissutaat. Isumaqatigiissummit ersersinneqarpoq qamut-

eralaat katillugit kr. 88.000-ilerlugit kontantimik akilerneqarsimasut.  

 

Politiit paasissutissiillutik nalunaarusiaannit 20. december 2018-imeersumit, ilanngussaq F-

1-1, ersersinneqarpoq pinerlunnernik nalunaarsuisarfimmi ujaasinermi inuit X1-imik atillit 

pingasut saqqummersimasut. Sisimiuni marluk qulingiluanik aqqaneq-marlunnillu ukiullit 

Maniitsumilu ataaseq 20-nik ukiulik.  

U-ip mobiiliani U-ip, ”U”-imik taaguutillip, X2-lu WhatsApp-ikkut allaqatigiinnerannit ers-

ersinneqarpoq U-ip X2 aningaasassaqartikkaa, pineqartullu aningaasassani tigorusukkai.   

 

IP- adressit pillugit paasissutissanik Nalunaarusiamit TDC-meersumit ersersinneqarpoq X2-

ip IP-adressianiit Track & Trace normu, CC713863511 DK piffissami 2019-imi 9. aprilimiit 

16. apriilimut 27-riarluni ujaarneqarsimasoq.    

 

Suliap suliarineqarnerni saqqummiunneqarput poortat, X3-imut, X4-imut, X5-imut aamma 

X6-imut nassiunneqarsimasut, assingi, taamatuttaaq haship arsaarinnissutigineqarsimasup as-

singi takutinneqarput.  

 

Eqqartuussisoqarfiup Sermersuup eqqartuussutaani 12. juni 2019-imeersumi X4, pisimasoq 

5-imi unnerluutigineqaqataasoq, hashimik 8,8 kg-mit annikinnerunngitsumik Danmarkimiit 

Nuummut anngiortumik eqqusseqataasimanermut pisuutinneqarpoq. X5 aamma X6 eqqartu-

ussummi tamatumanerpiaq hashimik 3.427 kg-mik aamma 3.412 kg-mik anngiortumik 

eqqussisimanermut pisuutinneqarput.  

 

Nassuiaatit 

U ilisimannittullu X4, I1, I2 aamma I3 siullermik aalajangiisuuffiusumi nassuiaatigisamittut 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianut pingaarnertigut nassuiaateqarput.  

 

U ilassutitut nassuiaavoq, ilumoortoq ikiaroornartunik atornerluisarnini soraarunniarlugu Ka-

laallit Nunaannukarsimalluni. Ukiorpassuit matuma siornatigut Bandidosimut ilaasortaavoq, 

tamannali itisilinerorusunngilaa. I1 oqarasuaatikkut oqaloqatigisarnikuuaa. Aamma I1 back-

gammonerniarluni Daddysimi naapinnikuua. Tamatuma saniatigut Nuuk Transportimi 

naapinnikuuaa kiisalu I1-ip inaani ataasiarluni uffarami naapinnikuullugu. I1 Nuuk Trans-

portimi pisortaagunarpoq Nuuk Transportimilu sulilersinnaanerminik taassumannga 

neqeroorfigineqarpoq.   

 



 3 

I1-ip oqarasuaataanik misissuisimaneq pillugu Nalunaarusiamik sanilliussivigineqarluni nas-

suiaavoq oqarasuaateqarnikuulluni […]-mik normulimmik. Nalunaarusiamit ersersinneqartu-

tut 40-riarlutik oqaloqatigiinnikuunngillat. Taamaallaat 6-7-eriarlutik oqaloqatigiinnikuugun-

arput. Sianernerit sinneri oqarasuaatip telefonsvarerianut ingerlasimassapput. Aammami 

sinernerit sivikitsuupput.  

 

Siornatigut kokainitortarnikuunermik eqqaamasinnaassusia ajorpoq. Qanittumi qangalu pisi-

masunik eqqaamasinnaassuseqarnera sunnertinnikuuvoq. Soqutiginartitarinngisani puigortar-

pai. Assersuutigaluguli arsaanneq pillugu eqqaamasaqangaatsiarpoq.  

 

Aallaqqaataaniit aallartinniarluni Kalaallit Nunaannut nuuppoq. Hashilerisanngivippoq. 

Imaanngilaq eqqaamasaqannginnami I1-ip nassuiaataaniit allaanerusumik nassuiaateqartoq.  

 

I1-imut sms-erutaa ”Susorsuuinuna illit pisuullutit suut tamaasa annaavakka” I1-ip sms-eru-

taanut akissutaanngilaq. Naluaa sooq I1 taamatut allassimasoq. Akerleriittoqarsimassaaq, ta-

mannali itisilernerorusunngilaa. Isumaqarpoq I1 quianaannartuusoq. I1-ip aleqaa ilagini-

kuuaa tamannalu I1-ip kamaatiginikuuaa. I1-imit arlaleriarluni sianerfigineqartarpoq, taa-

maattumillu allaffigisariaqarsimavaa sulinerarluni oqarfigalugu. Allaffigaa I1 pillugu suut ta-

maasa annaallugit, taassumanngami eqqumiitsumik pissusilersorfigineqarpoq. Naluaa ”C” 

I1-ip smsimini eqqaasaa kinaanersoq. Sjællandimi Københavnimiluunniit ilisarisimasaqan-

ngilaq.   

 

Naluaa ”allakkut allanneq” qanoq isumaqartoq. Naqinnernik ilisarinnissinnaanngilaq allan-

nerlu naluvoq. Ilaannikkut allanut allaassutsittarpoq, taamatuttaaq oqarasuaatip diktafonitaa 

atorlugu smsinik allattarpoq.  

 

X4 aamma X5 aatsaat Sisimiuni inissiisarfimmi naapippai.  

 

Aalisaraangami akissarsiai pisat procentiinik pissarsisarpoq. Tamanna 7,5 procentip misaan-

niissoraa. Akissarsiat assigiinngissitaartorujussuusinnaapput. Ilumoorpoq umiarsualivimmi-

innerminni ullormut kr. 700-nik akissarsisartoq.  

 

Posteringsoversigtimik 3. juli 2019-imeersumik sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq ulloq 

27. februar 2019-imi nuussineq ”Lonoverførsel”-imik allannilik tassaasoq umiarsuup Aasi-

annut kalinneqarnerani ikiuunnerminut akissarsiat. Aningaasat sulisitsisuaniit tunniunneqar-

put.  
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 ”Indbetaling – BBB” ilaatigut tassaapput nammineq ilaatigullu allat ikisartagaat. Taakkua 

ilaatigut tassaapput aningaasat Oddseternermeersut. Aamma aningaasat allanit taarsigassarsi-

arai, ilaatigut Aasianni kammalaatiminit. Kr. 14.900 Sisimiuni inissiami nassaarineqartut tas-

saapput aanani toqungajammat tigunikuusai. Danmarkimukapallassinnaaniassagami anin-

gaasat tiguai. Oddsetimi kr. 200.000-innannikuuvoq. Aamma spilernermini aningaasanik an-

nasaqartarpoq, kisianni amigartooruteqavinnikuunngilaq. Ullulli ilaanni aningaasanik an-

naasaqaraangami kr. 5-10.000-inik taarsigassarsisarpoq. Spillemaskiinat oqarasuaalluunniit 

atorlugit Oddsetertarpoq. Mobiilimini kr. 100.000-it missaannik pinnannikuugunarpoq. Anin-

gaasat tigunikuunngisaannarpai, nungullugit spilerutiginikuuai. Oddsetimiit aningaasanik 

tigusaqaraangami aningaasat ingerlaannaq aningaasaliissutigisarpai. Aamma aningaasat 

ilaannikkut tigummiinnartarpai. Qarasaasiat pikkoriffiginngilai aningaasallu qanoq kontomi-

nut ikineqartarnerat paasisinnaanngilaa. Oddseteraangami iluatsitsiniaannartarpoq, anin-

gaasaliinikkummi eqquiniaanerit qanoq naatsorsorneqartartut paasisinnaanngilaa. Aningaasa-

nik amerlasuunik eqquigaangami pappiaqqamik tunineqartarpoq, bankimut nassatassaminik. 

Taava bankip aningaasat tunniuttarpai kontoanullu ikillugit. Tamannaana pissutigigunarlugu 

4. februar 2020-mi nuussinermi ”vundet på Oddset” allaqqasoq.  

 

I3 nalunngisani aqqutigalugu naapippaa. Aningaasat kontoanut I3-ip ikisartagai allanngo-

rartorujussuarmik amerlassuseqarput. Ikinngutimi taanna tatigisassaanerarmagu I3 ilisarisi-

manngilaa, uppernarpasipporli. I3-ip najugaqarfianiissimalluni politiinut nassuiaanikuunngi-

laq, taakaniinnikuunngilarmi. I3 inissiap silataani naapittarpaa, annerpaamik arlalialoriarluni. 

Taanna Aasianni inissiisarfiup tunuani blokkini najugaqarsoraa. Naluaa I3 taanna naapittak-

kani I3-imik kinguliaqarnersoq. I3 eqqartuussisoqarfimmi ilisimannittutut nassuiaateqartoq 

tassaavoq naapittarnikuusaa.  

 

X3-p U-illu attaveqatigiittarnerat pillugu Nalunaarusiamik 7. juni 2019-imeersumik sanilli-

ussivigineqarpoq, tassannga ersersinneqarluni X3 unnerluutigineqartup kontoanut kr. 3.000-

inik ikisisimasoq. Tamanna pillugu nassuiaavoq, aningaasat taakku allamit taarsigassarsia-

risimallugit. Kimit taarsigassarsiarisimallugit nassuiaarusunngilaq.  

 

Ilumoorsinnaavoq aningaasat I3-ip unnerluutigineqartup kontoanut ikisimasai tassaasut anin-

gaasat kammalaatiminit taarsigassarsiarisimasai. Qaqugu Aasiannut tikissalluni nalunnge-

reerpaa, taamaattumillu I3 qaqugu tikinnissaminik oqarfigisinnaasimavaa. I3 marloriarluni 

naapippaa. X3 ilisarisimanngilaa. Naluaa aningaasat qanoq amerlatigisut kammalaatiminit 

taarsigassarsiarisimanerlugit, I3-illi ikisaatut amerlassuseqarluarsinnaapput.  

 

Gmailkontoqanngilaq imaattumik: […] Kontoa imaattuuvoq […]. Naluaa sooq peerakuni I1-

ilu mobiilimi atassuteqaatitut toqqoqqanersut. Naluaattaaq sooq taassuma assinga mobilimi-

innersoq.  
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X7 Sisimiuni najugaqatigaa. Aningaasat nassaarineqartut aalisarnermeersuupput. Naluaa ha-

shi nassaarineqartoq kiap pigineraa. Marloriaannarluni hashitornikuuvoq, taamaattoqarporlu 

18-inik ukioqalernissaa sioqqullugu. Amfetaminitorusunneruvoq ADHD-erami. Allanik inis-

siami najugaqartoqanngilaq. X7 pulaartoqakkajuppoq, taamaattumik hashi assigiinngitsune-

ersinnaavoq.  

 

2016-imi immaqa qaammat allortarlugu akissarsisarpoq. Ullut 60-ikkuutaarlugit avataaniit-

tarput. Usingiaajartortigatik uiluiit 22 tons pisarisissaavaat. Aalisarnerit tamaasa akissarsiat 

kr. 30-70.000-iit akornanniissinnaasarput. Kr. 14.900 taakku ataatsikkut tigunagit arlaleriar-

luni tigusarpai. Aanaa ukiut marluk sinnerlugit napparsimavoq 2017-imilu marsimi toquvoq. 

Aningaasat qaammatini pingasuni-sisamani uninngatippai.    

 

Miittarfimmi tiguneqarami kr. 110.400-init nassataanit kr. 86.000-it qamuteralannik tunis-

innermeersuupput. Eqqaamanngilaa qanga qamuteralaat pisiarinikuunerlugit, kisianni 2016-

imi marsiunngikkuni apriilimiugunarpoq.  Taakku inummit ilisarisimanngisaminit ater-

sinngisaminilluunniit pisiarai. Qamuteralassinissaq sivisuumik takorloorsimavaa ukiunilu 

marlunni aningaasanik sipaagaqarpoq. Aningaasat sinneri kamaalaatiminit taarsigassarsiarai. 

Qamuteralaat atianut nalunaarsorneqarnikuunngillat, atunngitsoorpaami. Piginnittup siulliup 

aqqanut nalunaarsorneqarnikuupput. Qamuteralaat Malimmut 2019-imi decembarimi tunivai. 

Niaqorornaveeqqut il.il. pisiarinngitsoorpai, taamaattumik qamuteralaat uninngaannarput. 

Maliup qamuteralaat kr. 88.000-ilersimagai pisinissamik isumaqatigiissummi allaqqasoq 

kukkuneruvoq, kr. 86.000-ilerlugimmi tunineqarput. Aningaasat kontantimik pivai. An-

ingaasat nassaarineqartut sinneri ileqqaagarai kiisalu Oddsetimi eqqugarai. Aningaasat si-

laannaarlugit poortornikuuai kuffertimilluarniassammata. Aningaasat politiinut toqqorniar-

sarinngilai aningaasammi pinerlunnermeersuunngillat. Naluaa sooq aningaasat tigerbalsam-

isunninnersut. Aningaasat tigerbalsamisunnittut aatsaat suliaq eqqartuussisoqarfimmi 

suliarineqarmat paasivaa. Aningaasat Kangerlussuarmi kisinneqarmata tamatuminnga 

paasitinneqanngilaq.   

 

Sanilliussivigineqarluni dispositionsrapport 20. december 2018-imeersoq naapertorlugu kuf-

fertini ujaasiffigineqarmat najuussimasoq, nassuiaavoq najuussimalluni. Paasitinneqanngilaq 

100 koruunit tigerbalsamisunnittut imaluunniit masattut. Panerluinnartut poortorpai. Nakkan-

nginniassammata puussianut marlunnut poortorpai.  

 

Sanilliussivigineqarluni mobiiliani atassuteqaatini ateq X1 nassaarineqarsimasoq, nassui-

aavoq X1-p normua nalullugu.  
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Allakkaangami Whatsapp atortanngilaa. Sanilliussivigineqarluni atuisoq ”X8” allalu […]-

imik normulik, politiit nalunaarsuutaat malillugu tassaasoq X2, allaqatigiissimasut, nassui-

aavoq taamatut atilimmik ilisarisimaqarnani. Danmarkimi attassuteqarfigisaqarnikuunngilaq 

aningaasassaqartitaminik. Allaffigeqatigiinneq ilisimasaqarfiginngilaa.  

 

Kontantinik aningaasaateqartuaannartarpoq. 2019-ip aallartinnerani aningaasaaterpassuaqan-

ngilaq, tassami 2018-imi decembarimi aningaasanik arsaarinnissuteqarfigineqarnikuuvoq. 

Aamma peerakumi Danmarkimi inigisaanut akiliutip affaa akilernikuuaa.   

 

Aamma Eqqartuussisoqarfimmi nassuiaagami I1 aamma X4 imminnut annaanniaannartut ima 

isumaqarluni nassuiaavoq taakkua pisuutinniarluni isumaqatigiissutigisimagaat. Kalaallit 

Nunaannukarnermi kingorna hashitornikuunngilaq. Atornerluinikuunngilaq. Atornerluinini 

aqussinnaanagu Danmarkimiit aallarpoq. Taamanikkut hashi misilikkamiuk mamarinngilaa. 

Timini aqussinnaanngilaa aamma eqqissinartumik sunniuteqanngilaq.  

 

I1-imik ilisarisimanninnerani ukiualuit siulliit ajunngitsumik ingerlapput. Ukiualunni, 2017-

imiit 2019-ip tungaanut, kamaateqqapput. I1-ip aleqaanik ilaqarsimanera tamatumunnga pis-

sutaavoq. Unnuit ilaanni HHE-mi cocktailbarimiippoq, taavalu I1 sianerpoq naapissinnaaner-

lutillu aperaluni. Naluaa PI1-ip aleqaanik ilaqarsimanini sooq I1-ip kamassutigineraa. Im-

maqa I1 isumaqarsimavoq aleqaa atornerlukkini.  

 

Inissiisarfimmiittumit tusarnikuuaa X4-ip I1-illu imminnut annaanniarlutik oqaatigini-

araanni. Inuunerisimasani pissutigalugu pisariuminarpasigunarpoq. X4 I1-ilu inis-

sisarfimmeeqatigiinnikuupput.  

 

Adressia oqarasuaataatalu normua Nuuk Transportip piginngilai. Oqarasuaatimi normua I1-

mut taamaallaat tunniunnikuuaa. Adressini I1-imut tunniunnikuunngilaa. Normuni I1-ip 

Nuuk Transportimut tunniussimassagaa ilimananngilaq.   

 

I1 Christianiami ikiaroornartuerniartunut tuniniaassussisarnikuulluni oqaluttuarnikuuvoq. 

Aamma Kalaallit Nunaanniinnerata nalaani I1 Christianiami sulinikuuvoq. I1-ip oqaluttuun-

nikuuaa soraluaqarluni Satudarah-mut ilaasortaasunik. Aamma ajarinngikkuniuk atsaa HA-

mi ilaasortamik ueqarpoq.  

 

Neriorsuinikuunngilaq tigusaritittoqassagaluarpat taakku akiliunniarlugit. Tamanna ilumuun-

ngilaq. 

 

2019-imi maajip aallaqqaataani aappaaniluunniit I1-imi uffarpoq. Umiarsuarmi naju-

gaqarfigisaani imermut kissartuliuut aserorsimavoq. I1-imi umiarsualivimmut aaneqarpoq. 
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Atisami ilai I1-imut puigorpai taakkulu pillugit allaqatigiipput. Umiarsuarmik maajip 

pingajuanni sisamaanniluunniit nal. 12-ip 14-illu akornanni aallarpoq.  

Aningaasanik I1-imut tunniussaqarnikuunngilaq. Mobiltelefonimik pisinerminut atatillugu 

kr. 6.000-it taassumunnga ikinikuuai. I1-imiit arlaannik tigusaqarnikuunngilaq.  

 

Tigusarineqarneraniit politiit nalunaarusiaannik 14. maj 2019-imeersumik, ersersinneqarluni 

”kontomut 2018-imi ikisineq ataaseq” nassaarineqarsimasoq, ilisimatinneqarluni nas-

suiaavoq, spilimiit aningaasannassimalluni kontominut ikititaminik. Kr. 41.386-init amerla-

nerusunik eqquisarnikuuvoq. Aamma 20.000-inik 30.000-inillu eqquinikuuvoq. Inuit kupo-

niminik aallertittarpai. Taamaaliortuaannartarnikuuvoq.   

 

I1 unnerluutigineqartumut sianerluni Nuuk Transportimi ullualunni sulinissaanik neqeroorfi-

gaa. Viceværtitut sulissaaq eqqagassanullu angisuunut ilioraaviusartoq imaartartussaavaa. 

Nalornissutigaa Nuuk Transportimiit aningaasarsitinneqarnikuunerluni, skattekortinimi tun-

niunnikuunngisaannarpaa. Nuuk Transportimi allanik suliaqartussaanngilaq. X13 bi-

ileqatigisarpaa.    

 

Kalaallit Nunaannukartinnani Bandidos ukiup ataatsip missaani akuuffigai. Allamik oqara-

suaateqarnikuunngilaq. App ”Wickr Me” piginikuunngisaannarpaa. Aatsaat eqqartuussiso-

qarfimmi program taanna pillugu tusagaqarpoq. I1 oqarasuaatit normuiniit allaniit allaqatigi-

nikuunngilaa.   

 

Taamanikkut politiit Sisimiuni inissiami hashi nanimmassuk nammineq X9-imi taassuma 

inaani najugaqarpoq. Peerakuminit anisinneqarnikuulluni. Ullut 14-it sioqqullugit anisin-

neqarpoq. Peerakua imeraangami imminut aqussinnaasanngilaq taavalu anisittarpaa. Tikittar-

lutik qimattarlutillu aappariipput. Peerakuata ini hashimik aningaasanillu nassaarfiusoq attar-

tugaraa. Hashi nassaarineqartoq ilisimaqarfiginngilaa. Aningaasat peerakuata taskianiipput. 

Anisimmani aningaasat nassarniarlugit puigorsimavai. Aaqqeqqipput uppernarsaatissanillu 

ujaasinermiit sap. akunnera ataaseq qaangiummat taanna uterfigeqqippaa.   

 

X1 Aasianni umiarsualivimmi naapippaa. X1 Sisimiuniit ilaasartaammut ilaalluni tikippoq, 

kisimiipporlu. Unnerluutigineqartup pisinissamik isumaqatigiissut sanavaa. Naapinnissaq 

sioqqullugu isumaqatigiipput scooteri qanoq akeqassanersoq. Unnerluutigineqartup Sisimi-

uni kammalaataata scooteri X1-mut tunniuppaa. Aningaasat Aasianni umiarsualivimmi 

tiguai. Scooteri ullut marluk miss. qaangiummata tunniunneqarpoq. Nammineq ullualuit 

qaangiuppata Danmarkiliartussaavoq. Atisani kuffertimut poortorpai atisallu qaavinut anin-

gaasaatini ilivai.  Taakku qaavinut atisanik allanik ilisivoq. Aningaasat poortoramigit ta-

marmik masanngillat. Ilanngaaserisut aningaasat Kangerlussuarmi aningaasanik kisitsivim-

minnut ikimmatigit takusinnaavaa masanngitsut. Masannerarneqarnerat ilumuunngilaq. 
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Aningaasat tigerbalsamisunnittut naamasinnaanngilaa. Aningaasat arlaannik taninngilai. Aa-

sianni mittarfimmi nalunaarutiginiarsaraa aningaasanik kuffertimini nassataqarluni. Aasianni 

sulisumit oqarfigineqarpoq aningaasat sussallugit nalullugu. Kangerlussuarmut pigami paa-

sitinneqarpoq ilanngaaserisut oqaloqatigerusukkaanni. Qulaani issiagami højtalerikkut taago-

raanni tusaanngilaa. Malinnaavoq aamma ilanngaaserisoq politiillu najuupput.  

 

Danske Spilip kr. 41.386-inik inissitsiterineranut tunngatillugu nassuiaavoq Danske Bank-imi 

aamma kontoqarnikuulluni. Eqqaamanngilaa aningaasat sumut ikineqarnersut.  

 

Tigusarineqarami assut kamappoq kodenilu eqqaamarusunngilaa. Kodeni kingusinnerusuk-

kut politiinut tunniuppaa. Atsiorpoq kodelu taakkununnga tunniullugu. Tamanna tigusari-

neqarneraniit qaammatit marluk-pingasut qaangiuttut pivoq. Paasitinneqarpoq kode atorsin-

naanngitsoq, taamaattumillu oqarasuaat kiinnaminik ilisarsitillugu ammarsinnaallugu neqer-

oorfigai. Oqarasuaat ammarpaa, paarnaaqqipporli politiit minnerpaamik quleriarlutik ammar-

niarsarisimammassuk. Oqarasuaatip ammarnissaa iluatsinngitsoorpoq. Kode amerlavallaari-

arlugu toortarneqarsimappat oqarasuaatip imai nunguterneqartarput.  

 

Kode kukkusoq tunniussimagunarpaa. Oqarasuaat tigusarineqarnissani ullunik 14-inik sioq-

qullugu pitaaraa, taamaattumillu kode puigorpaa.  

 

X4 ilassutitut nassuiaavoq, unnerluutigineqartoq I1-ip inaani naapeqqaarnikuullugu. 

Tamanna inissiisarfimmi naapinnissaa sioqqullugu pivoq. Sisimiuni sivikitsuinnarmik naa-

pipput. Isumaa naapertorlugu soorlulusooq U I1-imut ittuusoq. I1-ip taanna suliassittarpaa, 

taamaalillunilu paasivaa U pinerlunnermik aqutsisuusoq. Naluaa U pinerlunnermik aqutsi-

suunersoq imaluunniit ittuunersoq, kisianni I1-ip U sullippaa.  

 

Assit, X4-ip oqarasuaataanik misissuineq pillugu nalunaarusiamiittut, nammineq asserai. 

Poortugaq ammanngilaa, taamaattumik poortukkap imaa suusoq naluaa. Poortukkamik tigu-

sisussatut allaqqavoq. Poortugaq 12-15 kg-mik oqimassuseqarsoraa. Poortugaq takkummat 

I1-imut tunniuppaa. Imaa takunngilaa, kisianni I1-ip tunniuteqqissimassavaa. I1-ip inaani 

naapinnermut peqataavoq, aamma U najuuppoq. Taamanikkut oqaloqatigiissutigaat tigusaas-

sagaluarpata inissiisarfimmiittariaqarlutillu U-ip inigisaannut akiligassat akilertarumaarai. 

Poortukkap tikinnerata kingorna I1-ip inaani ataatsimeeqatigiipput. Poortukkamik aallerner-

aniit sap. akunnera ataaseq-marluk qaangiummata ataatsimiittoqarpoq. I1-imit kr. 25.000-in-

nappoq. Naluaa I1-ip aningaasat suminngaanniit pisimanerai. I1-imiillutik I1 I-imut oqara-

suaataaniit allappoqI1-ip U oqarfigeqquaa U-ip normua I1-ip imminerminut tunniussimagaa.  

Tamanna sioqqullugu U-ip normua piginngilaa.  
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I1-ip nammineerluni oqaluttuuppaa hashimik anngiortumik eqqussisoqartussaasoq. I1 

tamanna pillugu oqaloqatigeqqaarpaa poortukkap tigunissaa sapaatip akunnialunnik sioq-

qullugu, Tamanna biilini eqqartorpaat. Biili Nuuk Transportip pigaa. Allanik najuut-

toqarunanngilaq, kisianni tamanna erseqqissumik eqqaamanngilaa. Qanoq ingerlasoqassasoq 

I1-imit oqaluttuunneqarpoq. Taassuma ilaatigut oqaluttuuppaa normu tiguguniuk Tele Posti-

mukassasoq. Poortugaq tikimmat ingerlaannaq I1-imukaappaa. Nalunngiinnarpaa poortugaq 

I1-imut tunniutissallugu. Taanna sumi tunniunneqassanersoq isumaqatigiissutiginikuunngi-

laat. Qallunaatut oqalulaarsinnaallunilu paasilaarsinnaavoq.  

 

I1-ip U-illu inissiami naapinnerisa saniatigut U oqaloqatiginikuunngilaa. Track & trace 

normu pigamiuk I1-imit Tele Postiliaqquneqarpoq poortugaq tikissimanersoq misissoriar-

torlugu. I1-ip normu pappiaqqamut allappaa. Pappiaraq I1-ip allaffia A4-voq. Poortukkap 

tigunissaa ullunik marlunnik sioqqullugu track & trace normu pigunarpaa. Poortukkap sumut 

killissimanera allatut misissorniarsarinngilaa. Poortugaq tikissimanersoq I1-p misissoqquaa. 

Poortugaq ulloq taanna tikimmat I1-imut tunniuppaa. Poortugaq ulloq taanna tunniukkamiuk 

aningaasat tiguai, aatsaalli unnukkut. Aningaasat tigugamigit angerlarsimaffimminiippoq. I1 

sianerpoq anillaqqullugulu, taavalu aningaasat biilip iluani tiguai. I1-ip peeraa aamma 

najuuppoq. Poortukkamik aallermat suleqataata assilivaa. Taanna tassaavoq X10. I1 U-imut 

smsermat I1 ilisimannittorlu I1-imi kisimiipput.  

 

Erseqqippoq I1-ip U sullikkaa. U-ip I1 adressinik piniaqqugaa tusarnikuunngilaa. I1-imit 

iliuusissamisut ilioqquneqartarpoq. Aamma I1-ip kr. 25.000 taakku tunniuppai. I1 U-ilu 

oqaloqatigiittut tusaanikuunngilai, naapinneq I1-ip angerlarsimaffiani pisoq eqqaassanngik-

kaanni. Adressinik allanik nassaarsinnaanerluni aperineqarami I1 biilineeqatigaa. I1 smserfi-

galugu ikiuukkusuttut adressiinik nassippaa.  

 

Oqarasuaataa atorlugu I1 U-imut taamatut allappoq. Nammineq mobiili tigullugu normu al-

lanngilaa. I1 allattuuvoq. Eqqoriarpaa U-ip I1 naalakkersimassagaa. U pisuutinniarlugu I1-

ilu isumaqatigiinnikuunngillat.  

 

I1 ilassutitut nassuiaavoq, unnerluutigineqartup inuillu allat akornanni akunnermili-

uttuusussaasimalluni. X4-iunerusoq attaveqarfigisarpaa. Tamatuma saniatigut paasissutis-

sanik U-imit pisarpoq. Nammineq Danmarkimi pinerluttartut akornanni attassuteqarfigisarta-

gaqanngilaq. Bandit rockerilluunniit akornanni ilaqutaqanngilaq. I-iuna hashimik Kalaallit 

Nunaannut nassiuserusuttoq. U-ip aallaqqaammut oqaatiginngilaa nassiunneqartussaq 

hashiusoq. Kisiannili adressit taakku pingasut sumut atussagamigit. Ilungersunartoorpasip-

poq. Isumaqarluni U Danmarkimi perulluliornermut akuliussimasoq aamma ikiorneqartaria-

qartoq. Eqqaamanngilaa qanga paasitinneqarnerluni poortukkat hashimik imaqartut. Nam-

mineq poortukkanik aallertuunngilaq. X4-ip poortukkap aappaa aagunarpaa. Poortukkamik 
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X4-imiit tigusaqarnikuunngisaannarpoq. Aamma poortugaq nammineerluni takunikuunngi-

laa. Naluaa X4-ip poortugaq sumut tunniussimagaa. Taamaallaat aningaasanik tigusaqarpoq 

X4-imut tunniussassaminik. Angummit nalusaminit attavigineqarpoq taassumalu Nuuk 

Transportip eqqaani naapikkusuppaa. Angutip nalusaata aningaasat, X4-imut tunniussassai, 

assaanut ilivai.  

 

Angerlarsimaffiani ataatsimiittoqarnikuuvoq nammineq, U-ip X4-illu peqataaffigisaannik.  

Ataatsimiinneq apriili naalerunartoq pivoq. Ataatsimiinnerminni taartisissuteqartitsinissaq 

eqqartorpaat, tassami X4-ip qatanngutaa tigusarineqarsimavoq. U taartisisitsisussaavoq. 

Eqqaamaqqissaanngilaaq U qanorpiaq oqarnersoq, isumaqatigiippulli U ikiuutissasoq.  

 

X6 X3-lu adressii app ”Wickr Me” aqqutigalugu U-imut ingerlateqqippai. Qularinngilaa 

”Wickr Me”-kut attaveqarfigisani U-iusoq aamma U-ip atuisutut taaguutaanik paasitinne-

qarnikuuvoq.  

 

U-imit paasitinneqarnikuupput poortugaq ataaseq 1 kg-mik imalik taamaallaat nassiunneqas-

sasoq, kisianni annerusunik nassiussisoqarpoq. Nammineq hashi 10 kg-mit oqimaannerusoq 

eqqartuussaassutiginikuuaa. Track & trace normu X4-imut tunniunnikuunngilaa. Naluaa X4-

ip normu suminngaanniit pisimagaa. X4-ip aningaasat najukkami silataani tiguai.  

 

U-imik maajip aallartinnerani allaqateqarnermini allakkami ”fik du hentet… innersuussutigai 

atisat U-ip imminerminut puigornikuusai.  

 

Tigusarineqarnermi kingorna politiinut piffissap annersaani suleqataavoq. Siullermik killi-

siorneqarami pasilliut ilisimasaqarfiginngilluinnarnerarpaa, taamanikkummi pasilliut ili-

simasaqarfiginngilaa. Poortukkanik tigusaqartarnermik ilisimasaqarnerminik politiit ili-

simatinnikuusorinngilai. Ilumoorsinnaavoq nassuiaanikuusoq inuit arlalialuit poortukkamik 

qinnuigimanngikkini. Nammineq X4 attaveqarfigaa. Eqqaamanngilaa politiinut nassuiaan-

ikuunerluni U niuertarfiutaanik ikiornikuunngisaannarlugu.  

 

Inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, avinnikuulluni. Qanga avinnerluni eqqaamanngilaa. 

Aningaasat X4-imut tunniukkamigit allanik biilip iluaniittoqanngilaq. Nuliakua Nammin-

ersorlutik Oqartussani sulisarpoq. Naluaa suli tassani sulisarnersoq, attassuteqarfigisarun-

naarnikuuaami.  

 

X4 poortukkamik aalleqqullugu oqarfiginikuunngilaa. Poortukkap nassiunneqarnera malin-

naaviginngilaa. Sanilliussivigineqarluni poortugaq Namminersorlutik Oqartussani 

adressimiit ujarneqarsimasoq nassuiaavoq, nuliani tamatuminnga misissueqqunikuunagu. 
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Aningaasanik tigusaqarnikuunngilaq imaluunniit suliaqarnermut aningaasanik allatut nuus-

sivigineqarnikuunngilaq. Adressinik nanisaqarnerminut aningaasanik tigusaqarnikuunngi-

saannarpoq, naak tamanna isumaqatigiissutigineqarnikuugaluartoq. Kr. 25.000-inik pissarsi-

aqarsorivoq. Aningaasat tiguniarlugit U nukingisaarnikuunngilaa. Angut X4-ip aningaasas-

saanik tunniussisoq ilisarisimanngilaa. Oqarasuaatimigut angummit taassuminnga atta-

veqarfigineqarpoq. Nomua pigiunnaarnikuuaa. Aningaasat tunniunneqarmata sila taarpoq. 

Angutip kalaalerpaluttup aningaasat biilip igalaavatigut tunniuppai.  

 

Poortugaq X4-imiit tigusimallugu hashilu angummut ilisarisimanngisaminut tunni-

ussimallugu eqqartuussisoqarfimmi nassuiaasimanerminik sanilliussivigineqarluni nassui-

aavoq, poortukkamik kimulluunniit tunniussaqarnikuunani. U-ip angut taanna ilisarisiman-

ngisaa attaveqarfigalugu ilisimannittumut atassuteqarfeqqusimagunarmagu angummit atta-

veqarfigineqarpoq.  

 

X6-ip X3-lu adressii taakkunannga pivai. Taakku Brugsenimi attaveqarfigaat ilaarusullutillu 

oqarfigalugu. Naapissallutik isumaqatigiipput. X3 oqaluttuuvoq. X6 ilisarisimariinngilaa. 

Nuuk Transportimi ittuugallarami X3 ataasiarluni sulisorinikuunnguatsiarpaa.  

 

Naluaa hashi poortukkaniittoq qanoq annertutiginersoq. Naatsorsuutigaa isumaqatigiissutigi-

samittut 1 kg-soq. Eqqaamanngilaa U 2019-imi maajimi qanga naapeqatiginerlugu. 14. maj 

2019 tigusarineqarpoq. Inuit tigusariortorneqalermata U attavigaa oqarlunilu ”attaveqartar-

nini unitsikkallarniarlugu”. U angiinnarpoq. Tamanna inimini naapinnissartik sioqqullugu 

oqaloqatigiissutigaat. U kiinarsillugu taamatut oqarfigaa. X4 inissiami allatigut naapin-

nikuusorinngilaa. Ataasiarluni X4-ip oqarasuaataaniit U allaffigaa. Inuit taartisissutissamin-

nik neriorsuutigineqartutut pisimannginnertik kamaatigaat.  

U isumaqartinniarsaraa X4 nammineq allattuusoq. Eqqaamanngilaa normu pillugu Nuuk 

Transportimiit allannikuunerluni.  

 

”C” tassaavoq qangarsuarli kammalaataa. U kamaakkamiuk C paasitinniarpaa. Misi-

gisimavoq U-ip uukapaatissimagaani. ”C” tassaanngilaq Christiania. Allaqatigiinnermi ”aap-

paatigut allagit” allaqqasoqarnera isumaqarpoq ”Wickr Me” aqqutigalugu allaqatigiissasut. 

Poortukkat 1 kg sinnerlugu imaqarnerat nukillalaarutigaa, taamaattumillu allatamitut allap-

poq. Aleqaminik U-ip ilaqarnikuunera pillugu akerleriissuteqarnikuunngillat.  

 

Ilumoorpoq tigusarineqarami Mayland ullorsiutinik tigummiaqartoq. X5-ip tigusarineqar-

nerani pappiaraq nassaarineqartoq allatarinngilaa.  

 

I2 ilassutitut nassuiaavoq, pisut assigiinngitsut eqqaamasaqarfigivallaarnagit. Eqqaamavaa 

unnerluutigineqartoq X11 pulaartoq, nammineq isersimanermi nalaani.  
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U-ip X9 pulaarpaa. X9 U-ilu kisimik inissiamiipput. Ilumoorpoq U X9-imut hashimik tunni-

ussaqartoq. Hashi qerisunut puussiaaqqamiippoq. Takusinnaalluarpaa pussiap imaa 

hashiusoq. Ilisimanngilaa X9 hashimik U-imiit ataasiaannarani tigusaqarsimanersoq.  

 

I3 aningaasanik aallernerminut X9-imiit hashimik pisarpoq. Naluaa I3-ip aningaasat susarne-

rai. I3 X9-imiit aningaasanik tigusaqartoq takunikuaa. Aamma I3 X9-imut aningaasanik aal-

lerluni oqaluttuarnikuuvoq. Takunikuuaa U hashimik X9-imut tunniussisoq. Hashi puus-

siaaqqap iluaniippoq. Puussiaaraq qerisunut puussiaaqqatut 4 literimik imaqarsinnaasutut an-

gitigaaq. Suna iluaniinnersoq takusinnaavaa. Puussiaq takoqqaaramiuk naluaa puussiap suna 

imarineraa, eqqaarsaatigilluariaramiulli paasivaa hashiusoq. Puussiaq allamik imaqanngilaq. 

Naluaa qanoq annertutigisoq pussiap iluaniinnersoq.  

 

Taskeq nassaarineqartoq qernertuuvoq. Taanna X9-ip taskeraa. Taske sumik imaqarnersoq 

aallaqaammut naluaa. Taskip imaa aatsaat politeeqarfimmi takuaa. Suna taskimiinnersoq 

takunngilaa.  

 

I3 ilassutitut nassuiaavoq, nalullugu kiap ikiseqqusarneraani. Takku siornatigut takunikuun-

ngilai. Naluaa inuit taakku maannakkut Aasianniinnersut.  

 

Taamanikkut naluaa aningaasanik ikisissuttakkani unnerluutigineqartuusoq. Aatsaat 

kingusinnerusukkut paasivaa. Pappiaqqamik pisarpoq tassanilu ateq kontonormulu al-

laqqasarput. Atit assigiinngitsut allassimasarput. Atit eqqaamanngilai. Unnerluutigineqartup 

aqqa kisiat tusarnikuuaa, eqqaamanngilaali taassuma aqqa pappiaqqani allaqqasarnersoq. An-

gutit aningaasanik ikiseqqusisartut kikkuusut naluai. Taakkunannga saaffigineqarluni atta-

veqarfigineqarpoq. Aamma ilaannikkut ornittarnikuuai. Atini allanniaraangamiuk ateq I3 

atortarpaa. Nammineq X12-imut U-imullu ikisisuuvoq.  

 

Taamanikkut hashitortarpoq. Taamaattumik aningaasat atorfissaqartippai. Ikisigaangami an-

ingaasannattarpoq. Taakkua pappiaqqat tunniuttarpaat, tamatumunngalu ilutigitillugu an-

ingaasanik tunisarpaat. Ilaannikkut kr. 300-sisarpoq, ilaannikkullu ikinnerusarput.  

 

Aningaasat ilaannikkut qerisut puussaannut pooqqasarput. Aningaasat puussianut nammineq 

poortortanngilai. 100 koruuniunerusarput. Eqqaamanngilaa aamma 200,- imaluunniit 500 

koruunertaqartarnersut. Hashimik tunniussinernik takusaqarnikuunngilaq. I2 ilisarisimavaa. 

Hashimik aningaasanillu Qajaasaarfik […]-mut aallernikuunngilaq. Taanna peerakuata in-

eraa. X9 tusarnikuuaa aamma Qajaasaarfik […]-mi ataasiarluni takunikuuaa. X9-imiit an-

ingaasanik tigusaqarnikuunngilaq. Aningaasat kalaallimit tunniunneqartarput.  
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Aningaasat umiarsualiviunerusumi tunniunneqartarput. Aammali illoqarfiup qeqqani, Pis-

iffiup eqqaani, taamaattoqartarpoq. Qanoq iliussalluni paasitinneqartarpoq. Naapissa-

gaangamigit allafigitinneq sianerfigitinnerlu ajorpoq. Piffissaq sumiiffillu pillugit paasitinne-

qareerneq ajorpoq. Taakkunannga saaffigineqaannartarpoq.  

 

Inuttut atukkat 

U inuttut atukkani pillugit nasuiaavoq, iperagaaguni Savalimmiunut nuunnialersaarluni. Tas-

sani arnamik ikinnguteqarpoq ilagisinnaasaminik. Ungasinnerusoq isigalugu skipperskole-mi 

ilinniaqqinnissani kingornalu ikaartaami sulilernissani takorloorpaa. 

 

U assingusumik pinerlussimanermut pineqaatissinneqartareerpoq, kingullermik Esbjergimi 

Eqqartuussiviup eqqartuussutaani 22. december 2015-imeersumi eqqartuunneqarpoq 642,5 

gram hashimik tuniniaqqitassamik tigummiaqarnermut ulluni 40-ni parnaarussasanngortinne-

qarluni utaqqisitamik.   

 

Tigummigallagaaneq 

Unnerluutigineqartoq eqqartuussisuuneqarfiup suliamik suliaqarnerani tigummigallagaavoq. 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu  

 

Pisimasoq 1 

Unnerluutigineqartoq pisuunnginnerarpoq nassuiaallunilu nalullugu hashi nassaarineqartoq 

kiap pigigaa. Aningaasat nammineq pigai ileqqaagaraalu.  

 

Uppernarsaatissanik ujaasinermik nalunaarusiamit ersersinneqarpoq pasisap taamanikkut 

peeraata X7-ip hashi katillugu 23 gramimik oqimaassusilik inissiami takutissimagaa, tama-

tumalu saniatigut hashi 31 gram tummarfimmi toqqorneqarsimasoq kiisalu 14.900 kr. nam-

mattakkami naneqarsimasut.  

 

Haship nanineqartup annertussusaa eqqarsaatigalugu, unnerluutigineqartullu isertitarisimasai 

pillugit paasissutissat sanilliullugit eqqartuussisuuneqarfik isumarpoq aningaasat inatsisinut 

naapertuuttumik akissarsiarineqarsimanngitsut. Eqqartuussisuuneqarfiup matuma kingorna 

tunngaviutippaa aningaasat hashimik 30 gram ataannagu annertussuseqartumik tunin-

iaanermeersuusut. U-ip aningaasat piginerarmagit taanna unnerluussutip taakkutsitartaanut 

pisuutinneqarpoq.   

 

Eqqartuussisuuneqarfiulli pisariaqartumik qularnaarlugu uppernarsarneqarsimasorinngilaa 

hashi nanineqartoq U-ip pigigaa. Eqqartuussisuuneqarfiup tamatumuuna pingaartippaa U 

nassuiaasoq taamanikkut inissiamiit anisitaaqqasimalluni, aatsaat uppernarsaatissanik 
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ujarlernermiit sap. akunnera qaangiummat uteqqissimalluni, aamma uppernarsaatissanik 

ujarlernermi hashi 23 gram alla nanineqarsimasoq, tamatumunngalu U unnerluutigineqan-

ngitsoq.  

 

Tamanna tunngavigalugu unnerluussutip hashimik 31 gramimik tigumiaqarnermut tunngas-

ortaanut pinngitsuutinneqarpoq. Assingusumik pinerlunnermut siornatigut pineqaatissinne-

qarsimanera allatut inerniliinermik kinguneqarsinnaanngilaq.  

 

Pisimasoq 3 

U nassuiaavoq, 110.400 koruunit Kangerlussuarmi kuffertimini naneqartut ileqqaagaralugit 

kiisalu qamuteralannik tunisinermeersuusut. Qamuteralinnik tunisineq pillugu nassuiaavoq, 

pisinermut akiliutit X1-imit kontantimik Aasianni pisimallugit. X1 ilaasartaammut ilaalluni 

Sisimiuniit tikissimavoq. Qamuteralaat U-ip ikinngutaata atersineqanngitsup X1-imut ullut 

marluk qaangiummata Sisimiuni tunniussimavai. Tunisinermut tapersiutitut saqqummiunne-

qarpoq pisinissamik isumaqatigiissut assaannarmik allataq, ersersinneqarluni qamuteralaat 

X1-imut kr. 88.000-ilerlugit tunineqartut. U tamatumunnga nassuiaavoq, pisinermi akiliutit 

eqqortumik kr. 86.000-iusut.  

 

Qamuteralannik tunisineq pillugu nassuiaat tamaat isigalugu uppernanngilaq, taamatuttaaq 

politiit X1 Sisimiuni nassaarisinnaasimanngilaat. Qamuteralaap pineqartup assinginik allan-

illuunniit saqqummiussisoqanngilaq. U-ip kr. 86.000-it naneqartut qamuteralammik tunis-

inermeersuunerarlugit nassuiaataa upernanngitsutut eqqartuussisuuneqarfiup tunuartissin-

naasoraa.  

 

U-ip pinerlunnerup pinerata nalaani isertitai pillugit paasissutissanit ersersinneqarpoq taanna 

aningaasanik taama amerlatigisunik inatsisinik unioqqutitsinani pissarsiaqarsinnaasiman-

ngitsoq. Eqqartuussisuuneqarfiup taamaalilluni tunngaviutippaa aningaasat pinerlunnermeer-

suusut.  

 

U-ip X2-illu 8. – 14. november 2018-imi allaqatigiissimanerat toqqammavigalugu tunngavi-

utinneqarpoq U-ip X2 aningaasassaqartikkaa, pineqartullu aningaasassani tigorusukkai.  

 

Eqqartuussisuuneqarfiup tunngaviutippaattaaq X2 poortukkap hashimik 2 kg-mik imallip 

track & trace normuanik 27-riarluni ujarlersimasoq. Taanna X4-ip pisimasoq 5-imi piner-

loqataanermut eqqartuussaassutigisaa, Nuummi 16. april 2020-mi akuerisaaminik.  

 

Qulaaniittut aningaasallu silaannaarlugit poortorneqarsimanerat kiisalu tigerbalsamimut as-

singusumik taninneqarsimanerat eqqarsaatigalugu eqqartuussisuuneqarfiup tunngaviutis-
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sallugu eqqarsarnartoqartinngilaa aningasat hashimik 220 gram ataannagu annertussusilim-

mik tuniniaanermeersuusut, taamaattumillu U unnerluussut naapertorlugu pisuutinneqarpoq. 

Eqqartuussisuuneqarfiup tamatumani tunngaviutippaa aningaasat qimminut ikiaroornartuler-

isartunut ilanngaaserisunullu toqqorniarlugit oqaatigineqartutut poortorneqarsimasut.  

 

Pisimasoq 4  

Assortorneqanngilaq poortugaq hashimik 4,2 kg-mik imalik X3-imukartoq nerriviullu pladi-

anut toqqorneqarsimasoq Københavnip Mittarfiani ilanngaaserisunit arsaarinissutigineqarsi-

masoq.  

 

Assortorneqanngilartaaq X3-ip kr. 3.000-it U-ip kontoanut 6. marts 2019-imi nuussimagai 

aamma U-ip X3 minnerpaamik ataasiarluni naapissimagaa.  

 

Pinerlunnerup nalaani X3-ip peraata I3-ip ilisimannittutut nassuiaataa kontoudtogillu upper-

narsaasiissutigineqartut toqqammavigalugit eqqartuussisuuneqarfiup tunngaviutippaa I3- U-

ip kontoanut aningaasanik ikisisarsimasoq aamma aningaasat ikineqartussat U-imit kiisalu 

Aasianni angutinit ilisarisimanngisaminit arlalinnit tigusarsimagai.  

  

Eqqartuussisuuneqarfiup eqqarsarnartoqartinnagu tunngaviutippaa aningaasat i3-ip aasarsi-

masai kontonullu assigiinngitsunut ikisarsimasai hashimik tuniniaanermeersuusut. Eqqartu-

ussisuunerup tamatumani pingaartippaa I3 I2-ip nassuiaataa naapertorlugu aningaasanik 

hashimillu akilerneqartarsimasoq aamma I3 nammineerluni nassuiaasoq taamanikkut hash-

imik atornerluisuulluni hashilerisartullu akornanniittarluni.  

 

Eqqartuussisuuneqarfilli qulaaniittuinnaat pissutigalugit U-ip hashimik eqqaaneqartutut an-

nertussusilimik X3-imut anngiortumik eqqussiniaraluarnermut peqataasimanera uppernarsar-

neqarsorinngilaa. Eqqartuussisuuneqarfiup tamatumuuna pingaartippaa U poortukkamik nas-

siussinermut attuumassuteqarsimasoq isumaqassalluni aalajangersimasunik aallaavis-

saqartoqanngitsoq. U-ip Aasianni hashimik tuniniaanermut akuusimanera allatut inernili-

inermik kinguneqarsinnaanngilaq.   

 

Taamaattumik U pisimasoq 4-mi pinngitsuutineqarpoq.  

 

Pisimasoq 5-7 

U pisuunnginnerarpoq nassuiaavorlu, nassiussinnerit peqataaffigisarsimanagit aamma 

pisuutinniarluni I1-ip X4-illu isumaqatigiissutigisimagaat. I1-ip iluarinngisaraa, aleqani 

ilaginikuummagu.  
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Uppernarsaasiissuteqarnerup kingorna eqqartuussisuuneqarfiup tunngaviutippaa I1-ip, U-

imit noqqaavigineqarluni, X4 paasitissimagaa poortugaq hashimik imalik nassiunne-

qartussaasoq, tamatumunngalu atatillugu tigusisuusussap adressia atorneqartariaqartoq.  

 

Eqqartuussisuuneqarfiup tunngaviutippaattaaq X4-ip qatanngutini X5 ilisarisimasanilu, X6, 

saaffigisimagai, nassiussanik arlalinnik hashimik imalinnik tigusisussanik nassaarnissaq si-

unertaralugu.  

 

I1-ip nassuiaateqarnerata kingorna uppernarsarneqarsorineqarpoq U-ip I1 adressinik ujarle-

qqusimagaa, tamatumalu kingorna I1-ip U adressit pillugit ilisimatissimagaa. Aamma tun-

ngaviutinneqarpoq U, I1 X4-ilu I1-ip inaani naapeqatigiissimasut, tassanilu U-ip poortuk-

kanik tigusissussat neriorsorsimagai tigusaassappata inissiisarfimmiissappatalu an-

ingaasatigut ikiorniarlugit. Tamanna taperserneqarpoq X4-ip U-illu sms-eqatigiinnerannit 

suliami saqqummiunneqartumit, ersersinneqarluni X4-ip U neriorsuineratut akileeqqugaa, 

taamatuttaaq U-ip I1-illu 8. aamma 9. maj 2019-imi sms-eqatigiinnerannit taperserneqarpoq, 

tassani I1 allappoq ikinngutini U-ip uukapaatissimagai.  

 

Eqqarsarnartoqartissorineqarani tunngaviutinneqarpoq poortugaq X4-ip Telemi 16. april 

2019-imi aasaa aamma kr. 25.000-innassutigisaa, hashimik imaqartoq. Eqqartuussisuune-

qarfiup tamatumani pingaartippaa, X4 poortukkamik hashimik imalimmik nassiussisoqarnis-

saanik tamanna sioqqullugu paasitinneqarsimasoq akuersaarsimasorlu.   

 

Nassuaateqartoqarnerata assinillu saqqummiussisoqarnerata kingorna eqqartuussisuune-

qarfiup tunngaviutippaattaaq poortukkat marluk, X5-ip X6-llu tigusassaat, hashimik 3.427 

kg-mik 3.412 kg-millu imaqarsimasut. 

 

X4 suliami matumani pisimasoq 5-imut tunngatillugu 2 kg hashimik eqqusseqataanermut 

pisuutinneqarpoq, tamatumanilu uppernarsaatitigut inerniliineq qularnaanneqarnikuuvoq. X5 

X6-lu hashimik 3,427 kg-mik aamma 3.412 kg-mik anngiortumik eqqussinermut pisuutinne-

qarnikuupput.  

 

Qulaaniittut eqqarsaatigalugit eqqartuussisuuneqarfiup qularutissaanngivissumik uppernar-

sarneqarsimasoraa U hashimik, X4-ip, X5-ip X6-llu tigusimasaannik, anngiortumik 

eqqussinermut peqataasimasoq. Eqqartuussisuuneqarfiup pisariaqartumik uppernarsar-

neqarsimasorinngilaa U bagmandiusimasoq. Uppernarsarneqarsimasorineqarporli U an-

ngiortumik eqqussisoqarnerani siuttutut ataqatigiissaarisutullu inissisimaffeqarsimasoq, 

adressimmi pillugit paasissutissat taassumunnga ingerlateqqinneqarsimapput. Matuma 
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kingorna tunngaviutinneqartariaqarpoq adressit pillugit paasissutissat Danmarkimi bag-

mandinut tunniuteqqinneqarsimasut, taakkualu nassiussat nassiunneqarnissaat 

isumagisimagaat.  

 

Tamatumunnga tunngatillugu oqaatigineqarpoq U-ip pisut pillugit nassuiaataa eqqartu-

ussisuuneqarfiup tunuartikkaa, eqqartuussisoqarfittullu isumaqarluni nassuiaat tulluarsar-

neqartutut isikkoqartoq.  

 

Bagmandivittut inissisimaffeqarsimanngitsoq pillugu aaqqiinertalerlugu U unnerluussut 

naapertorlugu pisuutinneqarpoq.  

 

Pisimasoq 8 aamma 9 

Eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutigisimasaasa assingi tunngavilersuutigalugit unner-

luutigineqartup unnerluussut malillugu pisuutinneqarsimanera isumaqataaffigineqarpoq, 

imali allannguuserlugu unnerluutigineqartoq anngiortumik eqqussinermi bagmandivittut atu-

uffeqarsimanngitsoq, taamaallaalli siuttutut ataqatigiissaarisutullu inissisimaffeqarsimasoq.  

 

Pineqaatissiissut 

 

Eqqartuussisuuneqarfiup pineqaatissiissummik aalajangersaanermini pingaartippaa Nuummi 

Aasiannilu hashimik tuniniaanermi ingerlaavartumi aaqqissuulluakkamilu peqataaneq 

pineqartoq aamma U taamaaliornermi siuttutut ataqatigiissaarisutullu inissisimaffeqarsi-

masoq. Eqqartuussisuuneqarfiup uppernarsarneqarsorinngilaa U bagmandivittut atu-

uffeqarsimasoq, tunngaviutinneqarporli taassuma atuuffia pingaaruteqanngitsutut oqaatigi-

neqarsinnaanngitsoq. Haship, U-ip anngiortumik eqqusseqataanermut tuniniaanermullu 

pisuutinneqarfia, annertussusaa piffissamilu sivisuumi ingerlaavartumik hashimik tunin-

iaasoqarsimanera eqqartuussisuuneqarfiup pingaartippattaaq. Pineqaatissiissummik aalajan-

gersaanermi ilanngullugu tunngaviutinneqarpoq U ikiaroornartut pillugit inatsisinik un-

ioqqutitsinermut siornatigut eqqartuussaanikuusoq.  

 

Qulaaniittut kingunerisaannik eqqartuussisuuneqarfiup pineqaatissiissut ukiuni pingasuni 

inissiisarfimmiittussanngortitsinermut aalajangersarneqassasoraa, taamaattumillu eqqartu-

ussisoqarfiup eqqartuussutaa tamatumunnga naapertuuttumik allanngortinneqarpoq.  
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U 31 gram hashimik tigumiaqarnermut pinngitsuutinneqarmat eqqartuussisoqarfiup ar-

saarinnissuteqarnissamik aalajangiisimanera tamatumunnga naapertuuttumik allan-

ngortinneqarpoq.   

 

Eqqartuussisoqarfiup suliamut aningaasartuutit pillugit aalajangiisimanera eqqartuussisuune-

qarfiup isumaqataaffigaa. Suliap suliareqqitassanngortinneqartup inernera eqqarsaatigalugu 

eqqartuussisuuneqarfimmut suliamut aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqas-

sapput  

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U eqqartuunneqarpoq ukiuni pingasuni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni.  

 

Eqqartuussisoqarfiup arsaarinnissuteqarnissaq pillugu aalajangiinera atuuttussanngortinne-

qarpoq, imaalilluguli 31 gram hashimik arsaarinnissuteqarnissamut pinngitsuutitsisoqarluni.  

 

Eqqartuussisoqarfimmut suliamut aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.  

 

 

*** 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 10. september 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 004/20 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1987 

(Advokat Peter Hviid)  

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 29. november 2019 (kredsrettens sagl.nr. 

SER-NUU-KS 1308/2019).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsretten 

rejste tiltale og skærpelse, dog således, at frifindelsen vedrørende forhold 2 står ved magt.  
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T har principalt nedlagt en påstand om frifindelse, subsidiært formildelse.  

 

T har påstået frifindelse for konfiskation af i alt 125.300 kr. (sagens forhold 1 og 3) 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Der er for landsretten fremlagt købskontrakt mellem T og X1 angående købet af en snescoo-

ter. Det fremgår af kontrakten, at scooteren blev betalt kontant for i alt 88.000 kr.  

 

Af politiets oplysningsrapport af 20. december 2018, bilag F-1-1, fremgår det, at der ved søg-

ning i kriminalregisteret fremkom 3 personer med navnet X1. To i Sisimiut på 9 og 12 år, og 

en i Maniitsoq på 20 år.  

Det fremgår af en chat på WhatsApp, udfundet på Ts mobiltelefon som blev beslaglagt den 

20. december 2018, mellem T, med brugernavnet ”[…]”, og X2, at T skylder X2 penge, og at 

pågældende vil have sine penge.  

 

Det fremgår af Rapport Adresseoplysninger fra TDC vedr. IP-adresser, at der fra en IP adresse 

tilhørende X2, er søgt 27 gange på Track & Trace nummer, CC713863511 DK i perioden fra 

den 9. april til den 16. april 2019.  

 

Der er under sagen fremlagt fotos af de pakker, der blev sendt til henholdsvis X3, X4, X5 og 

X6, ligesom fotos af den beslaglagte hash er forevist.  

 

Ved Sermersooq Kredsrets dom af 12. juni 2019 blev X4, der er medtiltalt i forhold 5, fundet 

skyldig i at have medvirket til indsmugling af ikke under 8,8 kg hash fra Danmark til Nuuk. 

X5 og X6 blev ved samme dom fundet skyldige i indsmugling af henholdsvis 3.427 kg og 

3.412 kg.  

 

Forklaringer 

T og vidnerne X4, V1, V2 og V3 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første 

instans.  

 

T har supplerende forklaret, at det er korrekt, at han rejste til Grønland for at slippe ud af et 

narkotikamisbrug. Han har været medlem af Bandidos for mange år siden, men har ikke lyst 

til at uddybe det nærmere. Han har haft telefonsamtaler med V1. Han har også mødtes med 

V1 på Daddys for at spille backgammon. Han har derudover mødt ham på Nuuk Transport, 
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samt en enkelt gang, da han tog bad i V1s lejlighed. V1 var vist chef hos Nuuk Transport, og 

det var ham, der tilbød ham et job hos Nuuk Transport.  

 

Foreholdt Rapport Udlæsning af V1s tlf., forklarede han, at han har haft en telefon med nr. 

[…]. Det er formentlig ham, der er Grønland T […]. De har ikke talt sammen 40 gange som 

det fremgår det rapporten. De har formentlig kun talt sammen 6-7 gange, de øvrige kald må 

være gået på svareren. Det er også korte opkald.  

 

Han har en dårlig hukommelse på grund af et stort kokainindtag tidligere. Det er både hans 

korttidshukommelse og hans langtidshukommelse, der er påvirket. Typisk er det ting, der ikke 

interesserer ham, han glemmer. Han husker dog f.eks. en del omkring fodbold.  

 

Han flyttede til Grønland for at starte på en frisk. Han har intet med hash at gøre. Det er ikke 

fordi han ikke kan huske det, at hans forklaring adskiller sig fra V1s.  

 

At han i en besked til V1 har skrevet bl.a. ”Hvad fuck har du gang har miste alt for dig nu” er 

ment som et svar på V1s beskeder. Han ved ikke, hvorfor V1 skrev til ham som han gjorde. 

Der har formentlig været en konflikt, men han kan ikke uddybe det nærmere. Han synes V1 

var en latterlig nar. Han har været sammen med V1s storesøster, og det var V1 sur over. V1 

ringede til ham nogle gange, og derfor var han nødt til at skrive til ham, at han var på arbejde. 

Han skrev, at han mistede alt for V1, idet han skabte sig over for ham. Han ved ikke hvem 

”C” er, som V1 refererer til i sin besked. Han kender ikke nogen på Sjælland eller i Køben-

havn.  

 

Han ved ikke, hvad det betyder ”at skrive på den anden”. Han er ordblind og kan ikke stave. 

Nogle gange får han nogle andre til at skrive beskeder for ham, ligesom han bruger telefonens 

diktafon til at skrive beskeder.  

 

Han har ikke mødt hverken X4 eller X3 før end i anstalten i Sisimiut.  

 

Når han var ude at fiske blev hans løn opgjort til en procentdel af fangsten. Han mener pro-

centsatsen var omkring 7,5. Lønnen kunne svinge meget. Det er korrekt, at han fik 700 kr. om 

dagen på de dage, hvor de lå i havn.  

 

Foreholdt posteringsoversigt af 3. juli 2019 forklarede han, at transaktionen den 27. februar 

2019 om ”Lonoverforsel”, er penge han fik for at hjælpe med at slæbe et skib ind til Aasiaat. 

Pengene er udbetalt fra hans arbejdsgiver.  
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 ”Indbetaling – BBB” er til dels indbetalinger foretaget af ham selv og til dels af andre. Det 

er bl.a. penge, som hidrører fra spil på Oddset. Det er også penge, som han har lånt af andre, 

bl.a. af en kammerat i Aasiaat. De 14.900 kr., som blev fundet i lejligheden i Sisimiut, er 

penge, som han hævede på et tidspunkt, da hans mormor var ved at dø. Han hævede pengene 

for at kunne rejse hurtigt til Danmark. Han har vundet 200.000 kr. på Oddset. Han har også 

tabt noget, men har ikke haft et egentligt underskud. Der er dog dage, hvor han har lånt 5-

10.000 kr., hvis han havde tabt penge. Han spiller Oddset på både spillemaskiner eller på 

telefonen. Han har formentlig vundet omkring 100.000 kr. på sin mobiltelefon. Han har aldrig 

fået beløbene udbetalt, han har spillet dem op. Han har typisk investeret pengene igen med 

det samme i de situationer, hvor han har fået pengene udbetalt fra Oddset. Der har dog også 

været gange, hvor han har beholdt pengene. Han er ikke god til computere og kan ikke gen-

nemskue, hvordan pengene skal udbetales til hans konto. Når han spiller på Oddset satser han 

bare, for han kan ikke gennemskue hvordan man udregner væddemålene. Når han har vundet 

for større beløb, får han udleveret et stykke papir, som han skal gå i banken med. Banken 

foretager herefter udbetalingen og sætter pengene ind på hans konto. Det er nok grunden til, 

at der står ”vundet på Oddset” ved transaktionen den 4. februar 2019.  

 

Han har mødt V3 igennem en han kender. De beløb, som V3 satte ind på hans konto, varierede 

meget. Han kendte hende ikke, mens hans kammerat stod inde for hende, og hun virkede 

troværdig. Han har ikke forklaret til politiet, at han har været hjemme på V3s adresse, for der 

har han ikke været. Han har mødtes med V3 uden for en lejlighed, højest et par gange. Men 

det har ikke været på den adresse, som hun boede på. Han troede, at hun boede i blokkene 

bag ved anstalten i Aasiaat. Han ved ikke om den V3, som han har mødtes med, hedder V3 

til efternavn. Den V3 der vidnede i kredsretten var den V3, han mødte.  

 

Foreholdt Rapport Kontakt mellem X3 og T af 7. juni 2019, hvoraf det fremgår, at X3 har 

indbetalt 3.000 kr. til tiltaltes konto forklarede han, at det er penge, som han har lånt af en 

anden. Han vil ikke forklare, hvem han har lånt pengene af.  

 

Det kan godt passe, at det er de beløb som han har lånt af sin kammerat, som V3 førte over 

på hans konto. Han vidste i forvejen, hvornår han kom til Aasiaat, og derfor kunne han sige 

til V3, hvornår han kom til byen. Han har kun mødtes med V3 to gange. Han kender ikke X3. 

Han ved ikke, hvor mange penge han har lånt af sin kammerat, men det kan godt passe, at det 

er de beløb, som V3 har sat ind.  

 

Han har ikke en gmailkonto med navnet: […]. Hans konto er […]. Han ved ikke, hvorfor hans 

tidligere kæreste og V1 er gemt som kontakter i mobilen. Han ved heller ikke, hvorfor der er 

et billede af ham på mobilen.  
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Han boede sammen med X7 i Sisimiut. Pengene der blev fundet stammede fra fiskeri. Han 

ved ikke, hvis hash det var, der blev fundet. Han har kun røget hash to gange, og det var inden 

han fyldte 18 år. Han vil hellere tage amfetamin, da han har ADHD. Der var ikke andre, der 

boede i lejligheden. X7 havde tit besøg, så hashen kan stamme fra flere forskellige.  

 

I 2016 fik han løn omkring hver anden måned. De var på vandet i op til 60 dage ad gangen. 

De skulle fange 22 tons kammuslinger, inden de tog ind for at losse. Lønnen kunne være alt 

imellem 30-70.000 kr. pr. gang. Han hævede de 14.900 kr. over flere gange. Hans mormor 

var syg over 2 år, og hun døde i marts 2017. Pengene havde han haft liggende i 3-4 måneder.  

 

Af de 110.400 kr., som han blev taget med i lufthavnen, stammer 86.000 kr. fra salget af en 

snescooter. Han husker ikke, hvornår han købte scooteren, men det var formentlig omkring 

marts eller april 2016. Han købte den af en person, som han ikke kender eller ved, hvad hed-

der. Han havde længe drømt om at købe en snescooter, og han havde sparet op til den i to år. 

Resten af pengene lånte han af en kammerat. Scooteren var ikke indregistreret i hans navn, 

fordi han ikke fik den brugt. Den stod indregistreret i den tidligere ejers navn. Han solgte 

scooteren til X1 i december 2018. Han fik aldrig købt styrthjelm m.v., så scooteren stod bare. 

Det er en fejl, at der i købsaftalen står, at X1 har betalt 88.000 kr., for scooteren, for den blev 

solgt for 86.000 kr. Pengene fik han kontant. De øvrige fundne kontanter stammer fra opspa-

ring samt gevinster på Oddset. Han havde vakuumpakket pengene for at de kunne ligge nemt 

i kufferten. Han prøvede ikke at skjule pengene for politiet, for det var jo lovlige penge. Han 

ved ikke, hvorfor pengene lugtede af tigerbalsam. Han fik ikke at vide, at pengene lugtede af 

tigerbalsam førend det kom frem under kredsrettens behandling af sagen. Han fik det ikke at 

vide, da pengene blev talt i Kangerlussusaq.  

 

Foreholdt, at han ifølge politiets dispositionsrapport af 20. december 2018 var til stede under 

ransagningen af hans kuffert, forklarede han, at han var til stede. Han blev ikke gjort bekendt 

med, at 100 kr. sedlerne lugtede af tigerbalsam, eller at de var våde. De var helt tørre, da han 

pakkede dem ned. Han pakkede dem ned i to poser for at undgå, at de skulle falde ud.  

 

Foreholdt, at der ikke i hans mobil er fundet en kontakt med navnet X1 forklarede han, at ikke 

kender nummeret til X1.  

 

Han har ikke brugt Whatsapp som beskedtjeneste. Foreholdt, at der har været en chat mellem 

brugeren ”T” og en person med nr. […], der ifølge politiets register tilhører en X2, forklarede 

han, at han ikke kender en med det navn. Han har ikke været i kontakt med nogen i Danmark, 

som han skulle skylde penge.  Han kender ikke noget til korrespondancen.  
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Han har altid haft kontanter liggende. Han havde ikke mange penge i starten af 2019, idet han 

havde fået penge beslaglagt i december 2018. Han betalte også halvdelen af hans ekskærestes 

husleje i Danmark.  

 

Da han i kredsretten forklarede, at V1 og X4 bare ville redde deres egen røv, mente han, at de 

havde aftalt, at det var ham der skulle tage skylden. Han har ikke røget hash efter han indrejste 

i Grønland. Han har ikke haft noget misbrug. Han havde ikke styr på sit misbrug, da han rejste 

fra Danmark. Han brød sig ikke om at tage hash dengang han prøvede det. Han havde ikke 

styr på sin krop, og det havde ingen beroligende effekt.    

 

De første par år han kendte V1, havde de det fint sammen. Der var nogle år fra 2017 til 2019 

hvor de var uvenner. Det var fordi han havde været sammen med V1s søster. Han sad en aften 

oppe på cocktailbaren på HHE og så ringede han til V1 og spurgte om de ikke skulle mødes. 

Han ved ikke, hvorfor V1 har været sur over, at han har været sammen med hans søster. V1 

tror måske, at han har udnyttet hende.  

 

Han har hørt fra en i anstalten, at X4 og V1 ville forsøge at stikke ham for at redde deres egen 

røv. Han er formentlig et let offer på grund af hans fortid. X4 og V1 har siddet sammen i 

anstalten.  

 

Nuuk Transport havde ikke hans adresse og telefonnummer. Han har kun givet sit telefon-

nummer til V1. Han havde ikke givet V1 sin adresse. Det er ikke sandsynligt, at V1 har givet 

hans nummer til transportfirmaet.  

 

V1 har fortalt ham, at han har arbejdet på Christiania, hvor han har solgt for pusherne. V1 har 

også arbejdet på Christiania, mens han har boet i Grønland. V1 har fortalt ham, at han har 

nogle nevøer, der er medlemmer af Satudarah. Hans moster eller tante er også gift med et 

medlem af HA.  

 

Han har ikke lovet at betale for nogle, hvis de skulle blive anholdt. Det passer ikke. 

 

Han har taget bad hos V1 den 1. eller 2. maj 2019. Vandvarmeren var gået i stykker på skibet, 

hvor han ellers boede. V1 hentede ham i havnen. Han glemte noget tøj hos V1, og det skrev 

de sammen om. Han tog afsted med skibet den 3. eller 4. maj mellem kl. 12 og 14.  

Han har ikke givet penge til V1. Han har overført 6.000 kr. til ham for købet af en mobiltele-

fon. Han har ikke modtaget noget fra V1.  

 

Foreholdt politiets rapport fra hans anholdelse den 14. maj 2019, hvoraf det fremgår, at der 

blev fundet ”1 stk. indsættelse til konto fra 2018” forklarede han, at han fik nogle penge fra 
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spil som han fik indsat på sin konto. Han har vundet større beløb end det på 41.386 kr. Han 

har også vundet 20.000 og 30.000 kr. Han har ikke fået folk til at indløse sine kuponer, det 

har han altid selv gjort.  

 

Det var V1, som ringede til tiltalte og tilbød ham et job i Nuuk Transport i nogle dage, hvor 

han skulle fungere som vicevært og tømme storskraldsrum. Han er usikker på, om han nogen-

sinde har fået udbetalt penge fra Nuuk Transport, fordi han aldrig fik afleveret sit skattekort. 

Han havde ikke andre funktioner hos Nuuk Transport. Han kørte med X13.  

 

Inden han rejste til Grønland havde han ikke haft noget med Bandidos at gøre i et års tid. Han 

har ikke haft en anden telefon. Han har aldrig haft appen ”Wickr Me”. Han havde aldrig hørt 

om programmet før end han var i kredsretten. Han har ikke skrevet med V1 fra andre telefon-

numre.  

 

På det tidspunkt, da politiet fandt hashen i lejligheden i Sisimiut, boede han hos X9 i dennes 

lejlighed. Hans ekskæreste havde smidt ham ud. Han var blevet smidt ud 14 dage inden. Når 

ekskæresten drak kunne hun ikke styre sig, og så smed hun ham ud. Deres forhold var sådan 

lidt on and off. Det var ekskæresten, der lejede lejligheden, hvori hashen og pengene blev 

fundet. Han har ingen kendskab til den fundne hash. Pengene lå i hans ekskærestes håndtaske. 

Han havde glemt at tage pengene med, da hun smed ham ud. De blev gode venner, og en uge 

efter ransagningen flyttede han tilbage til hende.   

 

Han mødtes med X1 på havnen i Aasiaat. X1 kom med kystskibet fra Sisimiut, og han kom 

alene. Det var tiltalte, der udfærdigede købsaftalen. Forud for mødet havde de aftalt, hvad 

scooteren skulle koste. X1 fik scooteren udleveret fra tiltaltes kammerat i Sisimiut. Han fik 

pengene af X1 på havnen i Aasiaat. Scooteren blev udleveret ca. 2 dage senere. Han skulle 

selv rejse til Danmark nogle få dage senere. Han pakkede sit tøj i kufferten, og oven på tøjet 

lagde han sine penge. Han lagde endnu et lag tøj ovenpå. Alle pengene var tørre, da han 

pakkede dem ned. Da tolderne satte pengene i deres pengetæller i Kangerlussuaq kunne han 

se, at de var tørre. Det passer ikke, at de var våde. Han kunne ikke lugte, at pengene skulle 

lugte af tigerbalsam. Han har ikke smurt pengene ind i noget. I lufthavnen i Aasiaat forsøgte 

han at deklarere, at han havde pengene med i sin kuffert. Den ansatte i Aasiaat sagde til ham, 

at hun ikke vidste, hvad hun skulle gøre med pengene. Da han befandt sig i Kangerlussuaq 

fik han at vide, at tolderne ville tale med ham. Han havde ikke hørt, at de havde kaldt på ham 

over højtaleren, fordi han sad oven på. Han fulgte med, og der var både tolder og politi til 

stede.  

 

Angående posteringen fra Danske Spil på 41.386 kr., forklarede han, at han også har haft en 

konto i Danske Bank. Han husker ikke, hvor beløbet blev sat ind.  
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Han var rigtig sur, da han blev anholdt og ville ikke huske sin kode. Han udleverede efterføl-

gende sin kode til politiet. Han skrev under og gav dem koden. Det foregik 2-3 måneder efter 

anholdelsen. Han fik oplyst, at koden ikke virkede, hvorfor han tilbød at åbne telefonen med 

ansigtsgenkendelse. Han fik telefonen op, men politiet havde forsøgt at åbne telefonen mindst 

10 gange, hvorfor den var låst igen. Det lykkedes ikke at åbne telefonen. Indholdet slettes når 

man har forsøgt at taste koden for mange gange.  

 

Han har muligvis givet den forkerte kode. Han fik telefonen 14 dage inden han blev anholdt, 

hvorfor han glemte koden.  

 

X4 har supplerende forklaret, at han mødte tiltalte første gang i V1s lejlighed. Det var inden, 

at han mødte ham i anstalten. De har kun mødt hinanden kort i Sisimiut. Efter hans opfattelse 

virkede det som om, at T var V1s chef. V1 uddelte opgaver til ham, og derved fandt han ud 

af, at T var bagmanden. Han ved ikke om T var bagmand eller chef, men V1 arbejdede for T.  

 

De fotos, der er i Rapport udlæsning af X4s telefon, er fotos af ham. Han har ikke åbnet 

pakken, så han kender ikke pakkens indhold. Han stod som modtager på pakken. Han mener, 

at pakken vejede omkring 12-15 kg. Da pakken kom, afleverede han pakken til V1. Han så 

ikke indholdet, men V1 må have givet den videre. Han var til et møde i V1s lejlighed, hvor 

også T var til stede. Dengang talte de om, at T ville betale deres huslejeregninger, hvis de 

blev anholdt og skulle sidde i anstalt. T har ikke betalt en eneste krone endnu. De holdt mødet 

i V1s lejlighed efter pakken var ankommet. Mødet fandt sted 1-2 uger efter han havde hentet 

pakken. Han fik de 25.000 kr. af V1. Han ved ikke, hvorfra V1 havde pengene. V1 skrev til 

T fra hans telefon, da de var hjemme hos V1. V1 sagde til ham, at han ikke skulle sige til T, 

at V1 havde givet ham Ts nr.  

Han havde ikke Ts nr. inden V1 gav ham det.  

 

Det var V1 selv, der fortalte ham, at der skulle smugles hash. Han talte med V1 om det første 

gang nogle uger inden han modtog pakken. De talte om det i bilen. Bilen tilhørte Nuuk Trans-

port. Der var vist ikke andre til stede, men han husker det ikke klart. V1 havde fortalt ham, 

hvordan det skulle foregå. Han fortalte ham bl.a., at han skulle gå hen til Tele Post når han 

fik nummeret. Da pakken ankom tog han den med til V1 med det samme. Han vidste kun, at 

han skulle aflevere pakken til V1. De havde ikke aftalt, hvor den skulle afleveres. Han kan 

tale og forstå lidt dansk.  

 

Ud over den gang, hvor han mødtes med V1 og T i lejligheden har han ikke talt med T. Da 

han fik track & trace nummeret, bad V1 ham gå hen til Tele Post for at undersøge om pakken 

var kommet. Det var V1, der skrev nummeret ned på et stykke papir. Det var et stykke A4 
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papir, som V1 skrev på. Han fik vist nok track & trace nummeret to dage inden han modtog 

pakken. Han prøvede ikke at undersøge på anden vis, hvor langt pakken var i fremsendelsen. 

V1 bad ham undersøge, om pakken var ankommet. Han ved ikke, om V1 vidste, at pakken 

var ankommet. Han afleverede pakken til V1 samme dag som den var ankommet. Han fik 

pengene samme dag som han afleverede pakken, men det var først om aftenen, at han fik 

pengene. Da han fik pengene, befandt han sig i sit hjem. V1 ringede og sagde, at han skulle 

gå uden for, og så fik han pengene i bilen. V1s kæreste var også til stede. Det var hans kollega, 

der tog billedet af ham, da han hentede pakken. Det var X10. Da V1 skrev sms’en til T var 

det kun V1 og vidnet, der var hjemme hos V1.  

 

Det var tydeligt, at V1 arbejdede for T. Han har ikke hørt T bede V1 om at fremskaffe adres-

ser. Det var V1, der bad ham gøre de ting, som han skulle gøre. Det var også V1, der gav ham 

de 25.000 kr. Han har ikke hørt V1 og T tale sammen ud over det møde, der fandt sted hos 

V1. Han befandt sig i bilen med V1, da han blev spurgt om han kunne finde nogle yderligere 

adresser. Han skrev en sms til V1 med nogle adresser på dem, der også gerne ville hjælpe.  

 

Det var V1, der skrev den besked til T fra hans telefon. Det var ikke ham, der tog mobilen og 

skrev nummeret ned. Det var V1, der skrev. Han gætter på, at T gav V1 ordrer. Han har ikke 

aftalt med V1, at de skulle være sammen om at lade T få skylden.  

 

V1 har supplerende forklaret, at han skulle fungere som mellemled mellem tiltalte og nogle 

andre personer. Det var primært X4, som han havde kontakt med. Han fik derudover nogle 

oplysninger af T. Han har ikke selv kontakter i Danmark i det kriminelle miljø. Han har ikke 

familiemedlemmer der er bande- eller rockerrelaterede. Det var T, der gerne ville have, at der 

skulle sendes hash til Grønland. T sagde ikke i starten, at det var hash, der skulle sendes. Men 

hvad skulle han ellers bruge tre adresser til. Det lød alvorligt. Han troede, at T havde rodet 

sig ud i noget ballade i Danmark, og som han havde brug for hjælp til. Han husker ikke, 

hvornår han fik oplyst, at der var hash i pakkerne. Det var ikke ham, der hentede pakkerne. 

X4 hentede vist den ene pakke. Han har aldrig modtaget pakken af X4. Han har heller ikke 

selv set pakken. Han ved ikke, hvor X4 afleverede pakken. Han har kun fået de penge, som 

han skulle aflevere til X4. En ukendt mand tog kontakt til ham, og bad ham møde sig ved 

Nuuk Transport. Her fik han penge i hånden fra den ukendte mand, som han skulle aflevere 

til X4.  

 

Der har været et møde hjemme hos ham mellem, hvor han selv, T og X4 deltog. Mødet fandt 

vist nok sted ultimo april. Under mødet drøftede de noget kompensation, idet X4s bror var 

blevet anholdt. Det var T, der skulle stå for kompensationen. Han husker ikke præcist hvad T 

sagde, men de blev enige om, at T skulle hjælpe.  
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Han formidlede X6s og X3s adresser til T via appen ”Wickr Me”. Han er sikker på, at det var 

T han havde kontakt med på ”Wickr Me”, og han havde fået Ts brugernavn oplyst.  

 

De havde af T fået oplyst, at der kun skulle sendes 1 kg pr. pakke, men der blev sendt noget 

mere. Han er selv blevet dømt for mere end 10 kg hash. Han har ikke givet X4 track & trace 

nummeret. Han ved ikke, hvorfra X4 havde nummeret. X4 fik pengene lige uden for sin bo-

pæl.  

 

Når der i den korrespondance, han havde med T i begyndelsen af maj står ”fik du hentet….” 

henviser det til det tøj, som T glemte hos ham.  

 

Han har samarbejdet det meste af tiden med politiet efter sin anholdelse. Under sin første 

afhøring nægtede han ethvert kendskab til sigtelsen, idet han ikke kendte noget til sigtelsen 

på daværende tidspunkt. Han mener ikke, at han til politiet oplyste, at han kendte til det at 

modtage nogle pakker. Det kan godt passe, at han forklarede, at han ikke havde bedt nogle 

personer om en pakke. Det var ham, der tog kontakt til X4. Han husker ikke, om han over for 

politiet forklarede, at han aldrig havde hjulpet T med hans forretning.  

 

Om sine personlige forhold forklarede han, at han er blevet skilt. Han husker ikke, hvornår 

han blev skilt. Der var ikke nogen med i bilen, da han afleverede pengene til X4. Hans ekskone 

er ansat ved Selvstyret. Han ved ikke om hun stadig arbejder der, for han har ikke kontakt til 

hende længere.  

 

Han har ikke givet X4 besked om, at han skulle hente pakken. Han har ikke fulgt med i pak-

kens fremsendelse. Han har heller ikke bedt andre om at holde øje med pakken. Foreholdt, at 

der er foretaget en søgning på pakken fra en adresse i Selvstyret, forklarede han, at han ikke 

har bedt sin kone om at undersøge det. Han har ikke modtaget nogle kontanter, eller anden 

pengeoverførsel for arbejdet. Han har aldrig modtaget nogle penge for at finde adresserne, 

selvom det var aftalt. Han mente, at han skulle modtage 25.000 kr. Han har ikke rykket T for 

at få pengene. Han kender ikke den mand, der gav ham pengene til X4. Manden tog kontakt 

til vidnet via hans mobiltelefon. Han har ikke nummeret længere. Det var mørkt, da han fik 

pengene. Det var en grønlandsk udseende mand, der gav ham pengene ud ad ruden i bilen.  

 

Foreholdt, at han i kredsretten forklarede, at han fik pakken af X4, og at han afleverede hashen 

til en ukendt mand, forklarede han, at han ikke har afleveret nogen pakke til nogen. Det er 

formentlig fordi T havde taget kontakt til den ukendte mand og bedt ham kontakte vidnet, at 

manden tog kontakt til ham.  
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Han fik X6s og X5s adresser af dem selv. De tog kontakt til ham i Brugseni, og sagde, at de 

gerne ville medvirke. Han havde ikke aftalt med dem, at de skulle mødes. Det var X5, der 

førte ordet. Han kendte ikke X6 i forvejen. X5 har vist arbejdet for ham en enkelt gang, mens 

han var chef på Nuuk Transport.  

 

Han ved ikke hvor meget hash, der rent faktisk var i pakkerne. Han gik ud fra, at der var et 

kg som de havde aftalt. Han husker ikke, hvornår han mødtes med T i maj 2019. Han blev 

anholdt den 14. maj 2019. Da folk begyndte at blive anholdt kontaktede han T og sagde, at 

han ville ”trække stikket ud”. T sagde bare ja. Det var noget de talte om, inden de mødtes i 

hans lejlighed. Han sagde det face to face til T. Han mener ikke, at han har mødtes med X4 i 

lejligheden andre gange. Han skrev til T én gang fra X4s telefon. Folk var sure over, at de 

ikke havde fået den kompensation som de var blevet lovet.  

Han prøvede at give T det indtryk, at det var X4 selv, der skrev. Han mindes ikke at have 

skrevet noget om nummeret fra Nuuk Transport.  

 

”C” er en gammel kammerat han har. Han ville give C besked, fordi han var sur på T. Han 

følte, at T havde røvrendt ham. ”C” står ikke for Christiania. Når der i korrespondancen står 

”skriv på den anden” er det meningen, at de skal skrive sammen på ”Wickr me”. 

Han var frustreret over, at der var mere end et kg i pakkerne, og det var derfor han skrev som 

han gjorde. De har ikke haft kontroverser over, at T har været sammen med hans søster.  

 

Det er korrekt, at han blev fundet i besiddelse af en blå Mayland kalender, da han blev anholdt. 

Han har ikke skrevet den seddel, som blev fundet på X5 under dennes anholdelse.  

 

V2 har supplerende forklaret, at hun ikke rigtigt husker de forskellige hændelser. Hun kan 

godt huske, at tiltalte har været på besøg hos X11, mens hun også har været der.  

T skulle besøge X9. Det var kun X9 og T, der var i lejligheden. Det er rigtigt, at T afleverede 

noget hash til X9. Hashen lå i en lille frysepose. Hun kunne tydeligt se, at indholdet i posen 

var hash. Hun har ikke kendskab til, at X9 har fået hash af T mere end en gang.  

 

V3 fik hash af X9 for at hente penge. Hun ved ikke, hvad V3 gjorde med pengene. Hun har 

set V3 få penge af X9. V3 har også selv fortalt hende, at hun hentede penge hos X9.  Hun har 

set T aflevere hash til X9. Det var en lille pose, som hashen lå i. Størrelsen var som en 4 liters 

frysepose. Hun kunne se, hvad der var inden i. Da hun første gang så posen, vidste hun ikke 

hvad der var i posen, men ved nærmere eftertanke vidste hun, at der var tale om hash. Der var 

ikke andet i posen. Hun ved ikke, hvor meget der var i.  

 

Den taske, der blev fundet, var sort. Det var X9s taske. Hun vidste ikke i starten var der var i 

tasken. Hun så først taskens indhold på politistationen. Hun så ikke, hvad der var i tasken.  
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V3 har supplerende forklaret, at hun ikke ved, hvem der bad hende foretage indbetalingerne. 

Hun har ikke set dem før. Hun ved ikke, om personerne er i Aasiaat p.t.  

 

Hun vidste ikke på daværende tidspunkt, at hun indbetalte penge for tiltalte. Det har hun først 

fundet ud af senere. Hun fik et stykke papir med et navn og et kontonummer på. Det var 

forskelligt, hvilke navne, der stod på. Hun husker ikke navnene. Hun har kun hørt om tiltaltes 

navn, men husker ikke, om hans navn stod på en af sedlerne. Hun ved ikke, hvem de mænd 

var, der bad hende sætte penge ind. De kontaktede hende ved, at de henvendte sig til hende. 

Hun er også nogle gange gået over til dem. Hun bruger navnet […], når hun skal skrive sit 

navn. Det er hende, der har foretaget indbetalingen til X12 og T.  

 

På daværende tidspunkt røg hun tit hash. Hun havde derfor brug for pengene. Hun fik penge 

for at foretage indbetalingerne. Det var dem, der afleverede sedlerne til hende, der samtidig 

gav hende penge. Hun fik nogle gange 300 kr. for at foretage indbetalingerne, nogle gange 

fik hun mindre.  

 

Pengene var af og til pakket ind i fryseposer. Hun har ikke selv pakket pengene i poser. Det 

var primært 100 kr. sedler. Hun husker ikke, om der også var 200.- eller 500 kr. sedler. Hun 

har ikke set nogle udleveringer af hash. Hun kender godt V2. Hun har ikke hentet hverken 

hash eller penge i lejligheden på Qajaasaarfik […]. Det var hendes ekskærestes lejlighed. Hun 

har hørt om X9, og set ham en enkelt gang i lejligheden på Qajaasaarfik […]. Hun har ikke 

fået penge udleveret af X9. Hun fik pengene udleveret af en grønlandsk person.  

 

Det foregik typisk ved havnen, at hun fik udleveret penge. Det er dog også foregået ved midt-

byen, ved Pisiffik. Hun fik besked om, hvordan hun skulle gøre. De skrev ikke til hende eller 

ringede til hende når hun skulle mødes med dem. Hun var ikke informeret i forvejen om tid 

eller sted, de henvendte sig bare til hende.  

 

Personlige forhold 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han agter at bosætte sig på Færøerne, når han 

bliver løsladt. Han har en veninde der, som han kan være sammen med. På sigt drømmer han 

om at uddanne sig videre på skipperskolen, og derefter opnå ansættelse på en færge. 

 

T er tidligere foranstaltet for ligeartet kriminalitet, senest ved Retten i Esbjergs dom af 22. 

december 2015, hvor han blev idømt 40 dages betinget fængsel for besiddelse af bl.a. 642,5 

gram hash med henblik på videresalg.  

 

Tilbageholdelse 
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Tiltalte har været tilbageholdt under landsrettens behandling af sagen. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

 

Forhold 1 

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har forklaret, at han ikke ved, hvem den fundne hash tilhørte. 

Pengene var hans og hidrørte fra en opsparing.  

 

Af ransagningsrapporten fremgår det, at sigtedes daværende kæreste X7 fremviste i alt 23 

gram hash i lejligheden, og at der derudover blev fundet 31 gram hash gemt i en skammel, 

samt 14.900 kr. i en rygsæk.  

 

Henset til mængden af den fundne hash sammenholdt med oplysningerne om tiltaltes ind-

tægtsforhold i øvrigt finder landsretten, at pengene ikke er tjent på legal vis. Landsretten læg-

ger herefter til grund, at pengene hidrører fra salg af ikke under 30 gram hash. Da T har påstået 

adkomst til pengene findes han skyldig i denne del af tiltalen.  

 

Landsretten finder det imidlertid ikke med den fornødne sikkerhed for bevist, at den fundne 

hash tilhørte T. Landsretten har herved lagt vægt på, at T har forklaret, at han på daværende 

tidspunkt var blevet smidt ud af lejligheden, at han først en uge efter ransagningen flyttede 

ind igen, og at der ved ransagningen blev fundet yderligere 23 gram hash, som T ikke er tiltalt 

for at have besiddet.  

 

På den baggrund frifindes han for den del af tiltalen, der vedrører besiddelse af 31 gram hash. 

Det forhold, at han tidligere er foranstaltet for ligeartet kriminalitet kan ikke i sig føre til et 

andet resultat.  

 

Forhold 3 

T har forklaret, at de 110.400 kr., som blev fundet i hans kuffert i Kangerlussuaq, stammer 

fra opsparing samt salg af snescooter. Om salget af scooteren har han forklaret, at han fik 

købesummen kontant fra X1 i Aasiaat, der var kommet med kystskibet fra Sisimiut. Scooteren 

blev til X1 udleveret af en unavngiven ven til T to dage senere i Sisimiut. Til støtte for salget 

er der fremlagt en håndskreven købsaftale, hvoraf det fremgår, at han sælger en snescooter til 

X1 for 88.000 kr. T har hertil forklaret, at salgssummen rettelig var 86.000 kr.  

 

Forklaringen omkring snescootersalget fremstår i det hele utroværdig, ligesom det ikke er 

lykkes for politiet at udfinde den pågældende T i Sisimiut. Der er ikke fremlagt hverken fotos 

eller andet af den omhandlende snescooter. Landsretten finder herefter grundlag for at tilside-

sætte Ts forklaring om, at 86.000 kr. af de fundne kontanter stammer fra salget heraf.  
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Oplysningerne omkring Ts indtægtsforhold på gerningstidspunktet indebærer, at han ikke har 

haft legal adgang til beløb af den nævnte størrelsesorden. Landsretten lægger således til grund, 

at pengene hidrører fra et kriminelt forhold.  

 

På baggrund af den chat, som T og X2 havde i perioden fra den 8.- 14. november 2018, lægges 

det til grund, at T skylder X2 penge, og at pågældende vil have sine penge.  

 

Landsretten lægger endvidere til grund, at samme X2 har søgt 27 gange på det Track & Trace 

nr. der er tilknyttet den pakke med 2 kg. hash, som X4, der er dømt for sin medvirken i forhold 

5, modtog i Nuuk den 16. april 2020.  

 

Henset til ovenstående, og til at kontanterne var vakuumpakkede samt indsmurt i et tigerbal-

samlignende præparat, finder landsretten det ubetænkeligt at lægge til grund, at pengene stam-

mede fra handel med ikke under 220 gram hash, hvorfor T findes skyldig i overensstemmelse 

med den rejste tiltale. Landsretten har herved lagt til grund, at pengene var pakket på den 

angivne måde for at kunne skjules for narkohundene og tolderne.  

 

Forhold 4  

Det er ubestridt, at tolderne i Københavns Lufthavn den 7. marts 2019 beslaglagde en pakke 

sendt til X3, indeholdende 4,2 kg. hash, og at hashen var skjult i en bordplade.  

 

Det er endvidere ubestridt, at X3 den 6. marts 2019 overførte 3.000 kr. til Ts konto, og at T 

ved mindst 1 lejlighed har truffet X3.  

 

På baggrund af vidneforklaringen fra V3, der på gerningstidspunktet var kæreste med X3, 

samt de dokumenterede kontoudtog, lægger landsretten til grund, at V3 har indbetalt penge 

til Ts konto, og at hun modtog de penge, der skulle indsættes, fra både T samt fra flere ukendte 

mænd i Aasiaat.  

  

Landsretten finder det ubetænkeligt at lægge til grund, at de penge, som V3 hentede og ind-

satte på diverse konti hidrører fra handel med hash. Landsretten har herved lagt vægt på, at 

V3 ifølge V2s forklaring blev betalt med både penge og hash, og at V3 selv har forklaret, at 

hun på daværende tidspunkt havde et misbrug af hash, og at hun færdedes i hashkredse.  

 

Landsretten finder imidlertid ikke, at ovenstående i sig selv er bevis for, at T var medvirkende 

til forsøget på indsmugling af den omtalte mængde hash til X3. Landsretten har herved lagt 

vægt på, at der ikke er konkrete holdepunkter for at antage, at T havde noget med afsendelsen 
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af pakken at gøre. Det forhold, at T har været impliceret i handel med hash i Aasiaat kan ikke 

føre til et andet resultat.  

 

T frifindes derfor i sagens forhold 4.  

 

Forhold 5-7 

T har nægtet sig skyldig og har forklaret, at han ikke har haft noget med forsendelserne at 

gøre, og at V1 og X4 har aftalt, at det er ham, der skal have skylden for det. V1 har et horn i 

siden på ham, fordi han har været sammen med hans søster.  

 

Efter bevisførelsen lægger landsretten til grund, at V1, efter anmodning fra T, orienterede X4 

om, at der skulle sendes en pakke indeholdende hash, og at der dertil skulle bruges en mod-

tageradresse.  

 

Landsretten lægger endvidere til grund, at X4 herefter henvendte sig til sin bror X3 og en 

bekendt, X6, med henblik på at udfinde yderligere modtagere til flere forsendelser med hash.  

 

Efter V1s forklaring findes det godtgjort, at det var T der bad V1 finde nogle adresser, og at 

V1 herefter orienterede T om adresserne. Det lægges videre til grund, at T mødtes med V1 og 

X4 i V1s lejlighed, hvor T lovede at friholde pakkemodtagerne økonomisk, såfremt de blev 

anholdt og sat i anstalt. Dette understøttes af den i sagen fremlagte SMS-korrespondance mel-

lem X4 og T, hvoraf det fremgår, at X4 vil have T til at betale som lovet, ligesom det under-

støttes af SMS-korrespondancen af 8. og 9. maj 2019 mellem T og V1, hvori V1 skriver, at T 

har taget røven på hans venner.  

 

Det findes ubetænkeligt at lægge til grund, at indholdet af den pakke, som X4 den 16. april 

2019 afhentede hos Tele, og som han fik 25.000 kr. for at modtage, var hash. Landsretten har 

herved lagt vægt på, at X4 forinden var orienteret om, at der skulle sendes en pakke med hash, 

hvilket han var indforstået med.  

 

Efter de afgive forklaringer samt det fremlagte fotomateriale lægger landsretten endvidere til 

grund, at der var hash i de to pakker som X3 og X6 skulle modtage, og at der var tale om 

mængder på henholdsvis 3,427 kg og 3,412 kg. 

 

X4 er i kredsretten vedrørende denne sags forhold 5 fundet skyldig i at have medvirket til 

indsmugling af 2 kg hash, hvilket bevisresultat ligger fast. X5 og X6 er fundet skyldige i at 

have indsmuglet henholdsvis 3,427 kg hash og 3,412 kg.  
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Henset til ovenstående finder landsretten det ud over en hver rimelig tvivl bevist, at T deltog 

i indsmuglingen af den hash, som X4, X5 og X6 modtog. Landsretten finder ikke, at der er 

ført fornødent bevis for, at T har fungeret som egentlig bagmand i organisationen. Det findes 

dog godtgjort, at Ts rolle i indsmuglingen var af ledende og koordinerende karakter, idet det 

var til ham oplysningerne om adresserne blev givet videre. Det må herefter lægges til grund, 

at adresseoplysningerne blev givet videre til bagmænd i Danmark, der sørgede for, at forsen-

delserne blev afsendt.  

 

Det bemærkes hertil, at landsretten har tilsidesat Ts forklaring om det passerede, og har lige-

som kredsretten fundet, at forklaringen fremstår som konstrueret til lejligheden.  

 

Med den modifikation, at Ts rolle ikke var som egentlig bagmand, findes han skyldig i over-

ensstemmelse med den rejste tiltale.  

 

Forhold 8 og 9 

Af de grunde, som kredsretten har anført tiltrædes det, at tiltalte er fundet skyldig i overens-

stemmelse med den rejste tiltale, dog med den ændring, at hans rolle i indsmuglingen ikke 

var som egentlig bagmand, men alene var af ledende og koordinerende karakter.  

 

Foranstaltningen 

 

Landsretten har ved foranstaltningsfastsættelsen lagt vægt på, at der er tale om deltagelse i 

systematisk og velorganiseret handel med hash i både Nuuk og Aasiaat og på, at Ts rolle i 

aktiviteten har været af ledende og koordinerende karakter. Landsretten har ikke fundet det 

bevist, at T har fungeret som den egentlig bagmand, men det er lagt til grund, at hans rolle i 

organisationen har været af ikke ubetydelig karakter. Landsretten har endvidere lagt vægt på 

mængden af den hash, som T er fundet skyldig i at have medvirket til indsmuglingen og sal-

get af, og at hashhandlen kontinuerligt har stået på over en længere periode. Det er endvi-

dere indgået i grundlaget for foranstaltningens fastsættelse, at T tidligere er dømt for over-

trædelse af narkotikalovgivningen.  

 

Som følge af ovenstående finder landsretten, at foranstaltningen skal fastsættes til 3 års an-

bringelse i anstalt, hvorfor kredsrettens dom ændres i overensstemmelse hermed.  

 

Da T er frifundet for besiddelse af 31 gram hash i forhold ændres kredsrettens bestemmelse 

om konfiskation i overensstemmelse hermed.   
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Landsretten tiltræder kredsrettens afgørelse om sagsomkostninger. Henset til resultatet af an-

kesagen skal statskassen betale sagens omkostninger for landsretten.  

 

T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

 

T idømmes anbringelse i anstalt i 3 år.  

 

Kredsrettens bestemmelser om konfiskation stadfæstes, dog således at der sker frifindelse for 

konfiskation af 31 gram hash.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger for landsretten. 

 

 

Mette Munck Grønbæk 

 

 

*** 

 

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

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 29. november 2019.  

 

Eqqaartuussiviup no. 1308/2019  

Politiit no. 5505-98610-00134-19 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 14. oktober 2019. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

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

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

hæleri), subsidiært kriminallovens § 111 (hæleri) fsva. de 14.900 kr. i kontanter,  

ved den 6. september 2016 på adressen Paamaap Kuua […] i Sisimiut, at have besiddet 31 gram 

hash med henblik på videresalg i Grønland samt 14.900 kr. i kontanter hidrørende fra salg af ikke 

under 30 gram hash i Grønland eller anden lovovertrædelse, der kan medføre et kriminalretligt an-

svar.  
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færdselslov for Grønland § 56, stk. 1, jf. § 23, stk. 1, jf. § 29, stk. 3 (hastighedsoverskridelse på 

60% begået inden for prøvetiden af betinget frakendelse af førerretten), 

ved den 16. marts 2018 klokken 19.36, at have ført personbil med registeringsnummer […], ad As-

sensvej ud for nr. […] i Middelfart (Danmark), med mindst 100 km/t, selv om det ved færdselstavle 

er angivet, at hastigheden ikke må overstige 60 km/t, hvilket udgjorde en overskridelse på mere end 

60 procent af den tilladte hastighed.   

 

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

1, jf. § 2, stk. 2, (narkotikahæleri), subsidiært kriminallovens § 111, stk. 1 (hæleri),  

ved den 20. december 2018 ca. klokken 12.10 i lufthavnen i Kangerlussuaq, i forbindelse med rejse 

fra Aasiaat i Grønland til København i Danmark, i sin indvejede bagage, at være fundet i besiddelse 

af 110.400 kr. i vakuumpakkede kontanter hidrørende fra salg af ikke under 220 gram hash i Grøn-

land eller anden lovovertrædelse, der kan medføre et kriminalretsligt ansvar.  

 

 

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. kriminallovens § 12 (forsøg på indsmugling af hash fra Dan-

mark til Grønland), 

ved i tiden op til den 5. marts 2019, som bagmand i forening og efter forudgående aftale med bl.a. 

V1, X3 (hvis sager forfølges særskilt) samt X14 (hvis sag forfølges i Danmark) med henblik på vi-

dereoverdragelse i Grønland, at have forsøgt at indsmugle ikke under 4.250 gram hash fra Danmark 

til Aasiaat i Grønland, idet X14 sendte hashen gemt i en udhulet træplade til X3s adresse Qajaasaar-

fik[…] i Aasiaat med henblik på videresalg i Grønland, hvilket imidlertid mislykkedes, idet pakken 

blev fundet af toldfunktionen i Københavns lufthavn.  

 

 

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

jf. §2 jf. bilag 1, liste A, nr. 1 (indsmugling af hash fra Danmark til Grønland), 

ved i tiden op til den 16. april 2019, som bagmand, i forening og efter forudgående aftale med V1 

og X4 (begge hvis sager er afgjort), med henblik på videresalg/videreoverdragelse i Grønland, at 

have indsmuglet ikke under 2.000 gram hash fra Danmark til Nuuk i Grønland, idet V1 efter aftale 

med T og X4 fra en eller flere pt. ukendt medgerningsmænd i Danmark fik sendt hashen gemt i en 

udhulet træplade til X4s adresse, Nuniaffik […] i Nuussuaq, med henblik på efterfølgende videre-

overdragelse af hash til V1 og/eller T.  

 

 

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

jf. § 2 jf. bilag 1, liste A, nr. 1 (indsmugling af hash fra Danmark til Grønland), 

ved i tiden op til den 2. maj 2019, som bagmand, i forening og efter forudgående aftale med V1, X6 

og X4 (hvis sager er afgjort), med henblik på videresalg/videreoverdragelse i Grønland, at have ind-

smuglet ikke under 3.412 gram hash fra Danmark til Nuuk i Grønland, idet V1 efter aftale med Tog 

X4 satte X6 i kontakt med T, der herefter med hjælp fra en eller flere pt. ukendt medgerningsmænd 

i Danmark, sendte hashen gemt i en udhulet træplade til X6s adresse Qassuserfik […]i Nuuk, med 

henblik på efterfølgende videreoverdragelse af hashen til V1 og/eller T. 

  

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

1, jf. § 2 jf. bilag 1, liste A, nr. 1 (indsmugling af hash fra Danmark til Grønland), 

ved i tiden op til den 3. maj 2019, som bagmand, i forening og efter forudgående aftale med V1, X5 

og X4 (hvis sager er afgjort), med henblik på videresalg/videreoverdragelse i Grønland, at have ind-

smuglet ikke under 3.427 gram hash fra Danmark til Nuuk i Grønland, idet V1 efter aftale med T og 

X4 satte X5 (hvis sag er afgjort) i kontakt med T, der herefter med hjælp fra en eller flere pt. 

ukendte medgerningsmænd i Danmark fremsendte hashen gemt i en udhulet træplade til X5s 
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adresse Blok […] i Nuuk, med henblik på efterfølgende videreoverdragelse af hash til V1 og/eller 

T.  

 

 

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

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

ved den 9. juli 2019 ca. kl. 14.30 på adressen Qajaasaarfik […]i Aasiaat, som bagmand, i forening 

og efter forudgående aftale med X9 (hvis sag er afgjort), at have besiddet 1.038 gram hash med 

henblik på videresalg i Grønland og efterfølgende hel eller delvis videreoverdragelse af penge hid-

rørende fra salg af hashen til T, idet T som bagmand, havde overdraget hashen til X9.   

 

 

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

1, jf. § 2, stk. 2, (narkotikahæleri), subsidiært kriminallovens § 111, stk. 1 (hæleri),  

ved den 9. juli 2019 ca. klokken 14.30 på adressen Qajaasaarfik […] i Aasiaat, som bagmand, i for-

ening og eller forudgående aftale med X9 (hvis sag er afgjort), at være fundet i besiddelse af 

629.500 kr. hidrørende fra salg af ikke under 1.250 gram hash i Grønland eller fra anden lovover-

trædelse, der kan medføre et kriminalretsligt ansvar, idet pengene helt eller delvist skulle overdra-

ges til T.  

 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq unnerluussissummi pisimasuni 1 aamma pisi-

masuni 3-9-mut tunngasuni eqqartuunneqassasoq pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittus-

sanngortitsinermik. 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq ukiuni sisamani pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortitsinissaq.  

 

Taamatullu aamma unnerluussisussaatitasunit piumasaqatigineqarluni makkuninnga arsaarinnit-

toqassasoq:  

 

- 14.900 kr., tak. pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 1. (pisimasoq 1) 

- arsaarinnissutigineqassaaq hash, tak. Pinerluttulerinermi inatsimmi § 166 imm. 2, nr. 1. (pisima-

soq 1) 

- Arsaarinnissutigineqassapput 110.400 kr., tak. pinerluttulerinermi inatsimmis § 166, imm. 1. (pisi-

masoq 3) 

- arsaarinnissutigineqassapput vakuummaskine aamma puussiat tak.  Pinerluttulerinermi inatsimmi 

§ 166, imm. 2, nr. 1. (pisimasoq 3) 

 

Inaarutaasumillu unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq unnerluutigineqartup suliami 

aningaasartuutit akilissagai ta. Eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 2 naapertorlugu.  

 

Unnerluutigineqartoq pinngitsuutitaanissamik piumasaqaateqarpoq.  

 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu unnerluutigineqartoq aamma ilisimannittut X5, I1, I2, X9 aamma I3 nas-

suiaateqarput. 
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Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq Kalaallit Nunaanni ukiut 5½ najugaqarsimalluni. Nuummi ukioq 

ataaseq najugaqarnikuuvoq, Sisimiuni ukiut marlut missaanni aamma kingornatigut Aasiaani, tassa-

nilu najugaqarsimalluni tigusarineqarnermi tungaanut. Aasiaani attartugaqarluni najugaqarsimavoq. 

Middelfartimi inunngorpoq Ejby-mi Fynimiittumi peroriartorsimalluni. Nukappiaraallunili takor-

luugarisimavaa Kalaallit Nunaannut nuunnissani. Nutaamillu aallartikkusulluni Kalaallit Nunaannut 

nuussimalluni, Danmarkimi aanngaajaarniutit annertuumik atugarisimagamigit.  

 

Killisiorneqarnermini nalunaarusiamik issuaaffigineqarpoq (pisimasoq 10, ilanngussaq B-1-1, qup-

perneq 2) tassani ersersinneqarpoq:  

 

"... 

Pasineqartup oqaatigivaa Danmarki qimassimallugu ikiaroornartunik atornerluisuunini pissuti-

galugu aamma Bandidos MC-imut ilaasortaanini pissutigalugu. Kalaallit Nunaannukarpoq, tassa-

nilu Nuummi imarsiornermut ilinniarfimmi atuarluni. Naatsorsuutigalugu Nuummut uternissani ok-

tober 2016-imi. 

..."  

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq eqqaamanagu politiinut Bandidos eqqaasimanerlugit. Eqqaama-

vaa politiinut nassuiaagami aquttunngorniat ilinniarfianni aallartissimalluni Kalaallit Nunaannut 

tikikkami. Skipperitut ilinniarpoq oktober 2015-imiit  april 2016-ip tungaanut. Februar 2016-imulu 

unitsitsiinnarsimalluni arni toqukkut qimagummat. "[…]" aquttuuffigivaa, taanna assagiarsunni-

utaavoq, tigusarineqarnini tikillugu. Skipperitut ilinniartinneqarnini aallartereersoq tigusarineqar-

poq. Ukiut qulit sinnerlugit aalisartuunikuuvoq, Kalaallit Nunaannut tikikkamili aalisartuulluni. Pif-

fissap ilaani Daddysimi matulerisuunikuuvoq. 

 

Aappaarunnikuuvoq aapparmi X12-ip tigusarineqarami qimammani. X12 Falsterimi najugaqarpoq 

aasarlu kingulleq tikeraarsimavaa.  

 

Nalunngilaa I1 kinaanersoq. I1 ilisarisimalernikuuvaa 2014-imili. I1 Daddysimi suleqatiginikuuvaa. 

I1 aleqaa ilaginikuuvaa. I1 Qinngorpumi najugaqarunarpoq. 2019-imi I1 marlussoriarlugu taku-

nikuuvaa, immaqa 4-5-eriarlugu.  

 

Nuummiippoq piffissami 26. marts 2019-imiit ullut sisamat, tassani I1 ataasiarlugu takuvaa. Dad-

dysimi naapipput immiaarartoqatigiillutik aamma backgammonerlutik. Tamatuma nalaani I1 nam-

minerisaminik ineqanngilaq. Eqqaamanngilaa suna I1 eqqartorneritsik qangarsuarli pinikuummat. 

I1 ikinngutaanut Daddyssimi ilasaritinneqanngilaq. I1 arnaataanut ilasaritinneqarunarpoq taanna 

X15-mik ateqarunarpoq.  

 

Taavalu aamma I1 takoqqippaa aprilip naaneraniugunarpoq, taanna umiarsuarmik usingiaaqataasoq. 

Tamatuma nalaani I1 namminerisaminik initaarsimavoq Nuuk Transport aqqutigalugu. I1 inaani 

ulluni 2. aamma 3. maj 2019 uffarpoq, umiarsuarmi ilaaffimmini kissartuliuut aserornikuummat. 

Ulloq 4. maj 2019 aalisariarluni aallarpoq.  

 

Majip aallartinnerani 2019-imi I1 marlussoriarlugu biileqatigivaa. Tamatigut I1 suliffimmi biilianik 

aasarpaani. I1 arnaataa naapippaa. X4 I1 naapinngilaa. Siullerpaamik I1 naapipaa isertitsivimmi.  

 

Eqqaamanngilaa amerlasuunik I1 oqarasuaatikkut imminnut sianerfigisarsimallutik, kisiannili il-

lersuisuata oqaatigivaa nammineq I1 akunnerminni amerlasooriarlutik imminnut sianerfigisarsima-

sut. Eqqaamanngilaa I1 sms-ikkut allaqatiginikuunerlugu. Nammineq atuarsinnaanngilaq. Eqqaa-

manngilaa sms-ini qanoq allassimasoqarnersoq I1 allagarsiaminiit.  

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa nalunaarusiaq I1 oqarasuaataaneersoq (ilanngussaq G-6-1, 

qupperneq 2-4) 
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Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, I1 imminut sianerneri oqarasuaatip nammineq akisartumoo-

rtuusimassasut, tassami ullormi 4. maj 2019 ullaakkut aallarsimagamik. Umiarsuaq ilaannikkut si-

nerissap qanittuaniittarpoq, taamaalillunilu sianerfigineqarsinnaasarluni, taakkualu nammineq 

akisarsimanagit.  Eqqaamanngilaa suna eqqartorsimaneritsik, nammineq eqqaamanerluttarami Dan-

markimi najugaqarlarami kokainitornikuunermik.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa ilanngussami tassannga (ilanngussaq G-6-1, qupperneq 5) 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, piffissami tamatumani umiarsuaq Aasianniittoq usingiarluni.  

 

Sms 8. maj 2019-meersoq pillugu unnerluutigineqartumiit I1-pimut, unnerluutigineqartoq nas-

suiaavoq eqqaamanagu sooq taamatut I1 allassimanerluni.  

 

Sms 9. maj 2019-meersoq nal. 12.05 I1-imiit unnerluutigineqartumut, unnerluutigineqartoq nas-

suiaavoq, immaqa I1 sms-ini atuarsimagaa. I1 ikinngutai ilisarisimanngilai, aamma uukapaasiarin-

neqqajaasimanani. Naluvaa ”C” kinaanersoq.  

 

Sms 9. maj 2019-imeersoq nal. 12.12.54 aamma nal. 12.13.26 unnerluutigineqartumiit I1-imut, un-

nerluutigineqartoq nassuiaavoq, eqqaamanagu allaqatigiinnerup imaa sunaanersoq. Kisiannili isu-

maqarluni I1 allataa kukkusuusoq.  

 

Sms 9. maj 2019-meersoq nal. 12.13.32 unnerluutigineqartumiit I1-imut aamma sms ulloq 9. maj 

2019, nal. 12.16.55 I1-imiit unnerluutigineqartumut, unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, nalullugu 

”taanna aappaa” kinaanersoq. Allanik oqarasuaateqanngilaq. Isumaqaranilu nammineq I1 allakkut 

allaqatigiinnikuullutik. Allanik nalunaarutinut nassitsiveqanngilaq. App "Wickr Me" aanikuunngi-

laa.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa nalunaarusiaq I1-ip oqarasuaataata aappaaneersoq (anger-

larsimaffiani nassaaq) koster 201, iPhone 11 qaqortumik tunulik, assi 1 (ilanngussaq G-20-1). 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq nalullugu, attaveqaat, ”U Grønland” kinaanersoq.  

 

Takutitsivigineqarluni ”U Grønland”-imiit I1-imut allagaq ulloq 4. maj nal. 23.44 (ilanngussaq G-

20-1, assi 1) unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, nalullugu suna I1 aaniarneraa. Hashi pillugu I1 

oqaloqatiginikuunngilaa, taamatullu aamma hashimik imaluunniit aningaasanik I1 tigusaqar-

nikuunani. Kalaallit Nunaannut nuuppoq nutaamik inuuneqalerusulluni.  

 

X4 pillugu unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, aatsaat X4 pineqaatissinneqarsimasunut inissiisar-

fimmi naapillugu. Aallaqqaammu naluvaa sooq X4 pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiin-

nersoq. X4 oqaluunnikuunngilaa. Naluvaa X4 kinaanersoq, isersimatitat allat oqaluttuuppaanni X4 

kinaanersoq. I1 oqaluttuuppaani nammineq X4 suliami assigiimmi unnerluutigineqartut. X4 sms-

eqatiginikuunngilaa. Kisiannili X4-imit sms-imik tigusaqarnikuuvoq.  

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa nalunaarusiaq X4 oqarasuaataaneersoq (ilanngussaq G-9, 

qupperneq 6)  

 

Sms 8. maj 2019-meersoq, nal. 18.43.55 oqarasuaammut […]-mut unnerluutigineqartoq nas-

suiaavoq, nammineq oqarasuaatiminut sms nassiunneqarsimasoq. Eqqaamavaa sms tigugamiuk. 

Inuk taanna ilisarisimanngilaa oqarasuaatilluunniit normua imminut allattoq. Eqqaamavaa 

silanngajaartumit allaffigineqarluni. Eqqumiilliorpoq sooq taamaattumik sms-imik tigusaqarnerluni, 

puigorniarsarisimavaalu nalugamiuk kiap sms nassiussimaneraa.  
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Sms 8. maj 2019-meersoq nal. 18.47.38 oqarasuaammut […]-mut unnerluutigineqartoq nas-

suiaavoq, nammineq nalusimallugu nammineq oqarasuaatimi normua Nuuk Transportimi nassaari-

neqqarsinnaasoq. Nuuk Transportimi sulivoq ullut 1-2 majimi 2019-imi aalisariartinnani. Tassani 

sulivoq I1 sianerfigimmani neqeroorfigaluni sulisinnaanerminik. Aamma martsip naanerani 2019-

imi ullut 2-3 Nuuk Transportimi sulinikuuvoq. Viceværtitut sulilluni eqqagassanik annertuunik suli-

aqarluni. Kalaaleq angisooq biileqatigivaa, taanna qapernikuuvoq ilaatigullu qungatsimigut kakio-

rtinneqarluni. Inuk taanna Mutten-imi aamma Daddys-imi matulerisutut suleqatiginikuuvaa. Nalu-

vaa inuk taanna aalajangersimasumik Nuuk Transportimi suliffeqarnersoq. Inuk taanna X13 

imaluunniit X13 ateqarunarpoq. Nuuk Transportimi suligami X5 imaluunniit X4 naapinngilai.  

 

X5 pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmi naapippaa – september 2019-iugunarpoq. X6 ili-

sarisimanngilaa. X5 imaluunniit X6 allaqatiginikuunngilai aamma oqaluunnikuunngilai.  

 

Kalaallit Nunaanni hashimik tuniniaasoqartarnera ilisimasaqarfiginngilaa, ilimagaluguli taamaat-

toqassasoq. Hashimik tuniniaanermut akuunikuunngilaq.  

 

X3 ilisarisimanngilaa. Immaqa I3 naapinnikuuvaa. Naluvaa I3 allanik ateqarnersoq, aamma ateq 

X16 ilisarinngilaa.  

 

Budgetkontoqarpoq lønkontoqarlunilu.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa kontonr. […] (bilag K-1-2) inissititsinera.  

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq assagiarsunniarnerminit ullut 14-ikkarlugit aningaasarsisarluni. 

2017-imi sulilerpoq. Qaammatit marluk angalariarluni qaammat ataaseq angerlarsimasarluni. An-

galanngikkaangami aningaasarsineq ajorpoq. Aningaasarsiai kontoanut ikineqartarput.  

 

Ullormi 27. februar 2019-imi ikisat allaqqasut "Lonoverforsel" pillugu unnerluutigineqartoq nas-

suiaavoq nalullugu taanna aningaasarsiat tunniunneqartuneernersut. Umiarsualivimmi talinnga-

gaangamik ullormut 700 kr.-inik pisarput. Isumaqaranilu uani pineqartoq Polar Seafood-imiit anin-

gaasarsianik tunniussinerusoq.  

 

Ullormi 24. maj 2019-imi ikisat allaqqasut "LØNOVERFØRSEL" pillugu unnerluutigineqartoq 

nassuiaavoq taanna aalisarnermit aningaasarsiaasoq, ilaaffigisaminiit tigusarineqannginnermini. 

Taanna uppernarsarsinnaavaa Polar Seafood-imiit aningaasarsiat allagartaat tigummigamiuk.  

 

Ullormi 1. januar 2019 ikisat allaqqasut "Indbetaling - BBB" pillugu unnerluutigineqartoq nas-

suiaavoq, nammineq Pilersuisoq Aasianni aqqutigalugu ikisaralugu. Naluvaa sooq ikisinermi 

”BBB”-tut taaneqarsimanersoq, kisiannili isumaqarluni nammineq Danmarkimiissimalluni ullormi 

7. januar 2019-imi. Nammineerluni arlalinnik ikisisarnikuuvoq, kisiannili aamma allat nammineq 

kontominut ikisisarnikuupput. Eqqaamanngilaa kina alla nammineq kontominut ikisisimanersoq.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa nalunaarusiaq 8. juli 2019-meersoq (ilanngussaq G-28-1) 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq nammineq ateralugu allaffissiami "Kontohavers navn"-imi allas-

simasoq.  

 

Ullormi 15. marts 2019-imi ikisinermut korti pillugu unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, nammineq 

atsiorneralugu ikisinermi kortimiittoq. Oddsetillaqqissuuvoq 2019-imilu 200.000 kr.-it missaanni 

iluanaaruteqarfigisimallugit. Imaalisinnaasarpoq katillugit 20.000 kr.-it missaat ikisisinnaasarluni. 
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Aningaasat Oddsetimi eqqugarisinnaavai imaluunniit arlaanniit aningaasat atorniagarisimasinnaal-

lugit. Ilaannikkut aningaasanik atorniartarpoq aamma oddsetimi ingerlanerliorsinnaasarami. Anin-

gaasarpassuit annaasarnikuuvai. Taamatullu aamma aningaasanik ileqqaallaqqissuulluni.  

 

Aningaasanik angerlarsimaffimmini peqartuaannarpoq, taamaalilluni sukkasuumik Danmarkiliari-

ataarsinnaalluni, aamma hævekortini katassimagaluaruniulluunniit.  

 

I3 pillugu unnerluutigineqartoq nassuiaavoq nalunagu taanna kinaanersoq. Taanna 2019-imi 

takugunanngilaa. Aamma illersuisuisumit paasitinneqarpoq I3 Aasianni najugaqartoq. Naluvaa I3 

aappaqarnersoq.  

 

Killisiuinermit nalunaarusiamit issuaaffigineqarluni (ilanngussaq D-5-2), tassani ersersinneqarpoq: 

 

"... 

Apersorneqartoq nassuiaavoq I3 ikiorsimagaani aningaasanik apersorneqartup kontoanut ikisissut-

tarluni. Apersorneqartoq nammineerluni periarfissaqartuaannanngilaq aningaaserivimmi aningaasa-

nik ikisinissaminut, umiarsuaq sivikitsuinnarmik illoqarfimmiittarmat. Oddsetiminngaaniit anin-

gaasaateqartarpoq imaluunniit spillemaskinamiit imaluunniit atortinnikuusaminik aningaasanik 

taarsiiffigitilluni. Tusindtialuusinnaapput, 3000 kr., 4000 kr., 8000 kr.-illuunniit. Illoqarfinni talif-

fimminni Oddsetertarpoq.  

..." 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, eqqaamallugu politiimit arnamit killisiorneqarluni. I3 ilisarisi-

manngilaa. Isumaqanngilaq I3 2019-imi naapissimallugu, aamma eqqaamanngilaa arlaannik ikiorsi-

maneraani. I3 kontominut aningaasanik ikisassanik ikiornikuuvani nammineq piffissaqanngik-

kaangami aningasanik ikisinissaminut. Nalunngisami nalunngisaaniit I3 naapinnikuuvaa, taassu-

malu atia taarusunngilaa. I3 isumaqatiginikuuvaa kontominut aningaasanik ikisissasoq taamaalior-

neranut 100 kr.-imik imaluunniit 300 kr.-imik tunillugu. Aamma I3 nammineq aapparmi kontoanut 

ikisisarpoq. Aappani Oddsetimiit eqqukkami ilaanik pisussaammat, Danmarkimimi aningaasartuuti-

nut ikiuuttussaagami.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa nalunaarusiaq – X3 aamma U akornanni attaveqatigiinneq 

(ilanngussaq G-18-1) 

 

Ikisinermi korti 2 pillugu oqaatigineqarmat unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, nammineq ullormi 

22. maj 2019-imi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiilluni. Nuussineq ilisimasaqarfi-

ginngilaa.  

 

Ikisinermi korti 3 pillugu oqaatigineqarmat unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, tamatuma nalaani 

nammineq Nuummiilluni. Suuteqannginnami ikinngutiminit aningaasanik atorpoq. I3 noqqaavigisi-

massavaa aningaasat ikeqqullugit. I3 akilertilluni aningaasanik kontoanut ikisisarpoq. Allanik 

taamatut isumaqatigiissuteqanngilaq. Tamatuma nalaani taamanikkut Aasianni najugaqarpoq. Pisi-

niarfinni oqarasuaatimigullu oddsetertarpoq. Ilaannikkut aningaaserivik matoreersoq eqqukkani 

tigusarpai. Ilaannikkut Oddsetimi eqqukkani allanut tigutittarpai.  

 

X3 ilisarisimanngilaa.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa nalunaarusiaq – X3 aamma U akunnerminni attaveqatigiit-

tarnerat (ilanngussaq G-18-1), ikisinermi korti 1-tut taaneqartoq.  
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Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq nammineq nalullugu sooq X3 ikisinermi atsiorsimanersoq. Im-

maqa X3 ataasiarlugu naapinnikuuvaa ukiut marlut matuma siornatigut, kisianni iluamik naluvaa 

naapissimasani X3. X3 I3 ilaginngilaa.  

 

Ilaannikkut I3 umiarsualivimmi naapittarnikuuvaa. I3 angerlarsimaffianiinnikuunngilaq, naluvaalu 

I3 sumi najugaqarnersoq, I3 oqaluttuunnikuunngimmani najukkani eqqortoq sumiinnersoq.  

 

Killisiuinermit nalunaarusiamik issuaaffigineqarpoq (ilanngussaq D-5-2), tassani ersersinneqarpoq: 

 

"... 

Apersorneqartoq nassuiaavoq I3 angerlarsimaffianukanngikkunni sianerfigisarlugu. I3 Aasianni 

blokkini najugaqarpoq. Angerlarsimaffianukaraangami aningaasat tunniuttarpai. Nalunngilaa aper-

sorneqartup imaluunniit X12 kontoanut ikisassaralugit. Aamma sakimi kontoanut ikisinikuuvoq 

..."  

 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, taamatut politiinut nassuiaanikuulluni. Isumaqarluni I3 taanna 

eqqortumik najugaqarfigigaa, kisianni najukkaminik kukkusumik oqarfigisimavaani.  

 

Pisimasoq 9 pillugu unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, X9 ilisarisimallugu. 2016-2017-imi Sisimi-

uni X9 imerniartarfimmi suleqatiginikuuvaa. Martsimi 2019-imi nammineq nuuliartinnani X9 pisif-

fimmi naapippaa. X9 kisimiippoq. Naluvaa X9 inooqateqarnersoq. Nalunngilaali X9 2017-imi aap-

paqartoq. Nalunngilaa X9 aappaa I2 ateqartoq, kisianni kinguliaa nalullugu.  

 

Assinik nalunaarusiamik takutitsivigineqarluni Qajaasaarfik nr. […]-mut tunngasunik, unnerluutigi-

neqartoq nassuiaavoq najukkami tassaniinnikuunani. Illersuisuata nassuiaannikuuvaa najukkami 

tamatumani nassaarineqarsimasut pooqattaq aningaasanik hashimillu imalik. Kisianni najugaq 

taanna naluvaa. X9 tuniniaaviginikuunngilaa imaluunniit tuninikuunngilaa oqarasuaammik 

meqqeqartumik Samsung Galaxy A7-mik. Oqarasuaammik Samsung pigisaqarnikuunngilaq, nam-

mineq iPhone atugariuaannarnikuugamiuk. Naluvaa oqarasuaat Samsung qanoq atorneqartarnersoq.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa nalunaarusiaq oqarasuaatinit assigiinngitsunit tigulaakkat 

(ilanngussaq G-31) aamma nalunaarusiaq koster nr. 10-imeersut, Samsung Galaxy A7 (bilag G-31-

10). 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq mailadresseqarani [,,,]. Nammineq mailadresserivaa […]. Gmail 

kontoqarnikuunngilaq. 

 

Unnerluutigineqartoq nangilluni nassuiaavoq, attaveqaatinut paasissutissat pineqartumut ”MM”-

imut tassaasoq taamanikkut aapparisami oqarasuaataata normua. Naluvaalu sooq aappaata oqarasu-

aataata normua oqarasuaammi ersinnersoq. Nammineq oqarasuaatigisimagaluaruniuk attaveqaatini 

”MM”-imik taasimassanngikkaluarpaa. Attaveqarfinni allassimasoq ”PET” ilisarinngilaa. 

Taamatullu aamma naluvaa sooq nammineq assimik Selfie-qarnersoq oqarasuaammi. Aamma 

eqqumiigivaa oqarasuaammi paasissutissanik imminut tunngasunik taama amerlatigisunik sooq 

peqarnersoq.  

 

 

Unnerluussisup uppernarsaasiiffigivaa nalunaarusiaq I2 nassuiaatigisimasaanut tunngasoq ilaqutta-

nut Nuummi tikeraarnermut tunngasoq.  

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, Nuummissimalluni 1.-4.maj 2019-imi. Nuummi I2 aamma X9 

naapinngilai.  
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Inissiami nassaarineqartut hash aamma aningaasat attuumassuteqarfiginngilai. Hash pillugu X9 

aamma I2 oqaloqatiginikuunngilai.  

 

Pisimasoq 1 pillugu unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, taamanikkut najukkami Paamaap Kuua […] 

Sisimiuni najugaqarluni. Tassani X7 najugaqatigivaa. Taassumali anisippaani. Hashi nammineq 

piginngilaa, taamaattumik X7 pigisimassavaa. Najukkami aningaasat nassaarineqartut nammineq 

aningaasaatigivai. Taakkua kontominiit tigunikuuvai. Hævekortini 2016-imi iginnikuuvaa, taamaat-

tumillu aningaasanik inissiamiititaqarsimalluni. Aningaasat aalisarnermininngaaneersuupput. 2014 -

imiit 2016-imut Greenland Scallop & Seafood-imi sulinikuuvoq. Soraarsitaanikuuvoq, nammineq 

skipperinilu arnaq ataaseq ilagisimagamikku.  

 

Pisimasoq 3-mut unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, snescooteri 86.000 kr.-lerlugu tunisimallugu, 

aningaasallu sinneri ileqqaagarivai. Aningaasat aningaaserivimmukaassimassagaluarpai. Snescoot-

eri X1 tuninikuuvaa. Snescooteri nammineq atini atorlugu nalunaarsoqqanikuunngilaq. Snescooteri 

2016-imi pisiarivaa, kisianni atornikuunngisaannarlugu. Mailianiippoq X1 pisinermi isumaqatigiis-

sutertik.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa ilanngussaq A-2-1. 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq nammineq aningaasat silaannaakkamut poortorsimallugit nak-

kaqinammata. Aamma puussiaaqqanut ikisimasinnaagaluarpai. Aningaasat tigummisinnaasimanngi-

lai inituallaaqimmata. Eqqumiigivaa sooq X1 snescooteri 100 kr.-iunerusoq pappiaqqanik akiler-

magu. Aningaasat Aasiaat mittarfianni nalunaarutiginiaraluarpai, kisianni akitsuuserisup oqal-

uukkumanngilaani. Naluvaa sooq aningaasat pappialat nipputeqqanersut tigerbalsammisunnillutillu, 

aamma X1 tigugamigit tanitaanngillat. Snescooterip pappialartai X1 tunniunnikuuvai.  

 

Illersuisumit aperineqarluni aamma takutitsivineqarluni kontop nikerarnerinik (ilanngussaq K-1-1) 

unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, lønkontoqarluni, budgetkonto, appa opsparingskonto aamma 

Sisa konto.  

 

Kontonr. […] (bilag K-1-2) kontop anissinneranik takutitsivigineqarluni, unnerluutigineqartoq nas-

suiaavoq ilumoorsinnaasoq ullormi 2. januar 2019 kontomini uninngasuutigisimagai. An-

ingaasarpassuarnik isertitaqarneq ajorpoq, aamma aningaasartuuterpassuaqarpoq. Danmarkimi aap-

parmi inimut akiliutaata affaa akilertarpaa, taamatullu aamma nerisassarsiaata affaa akilertarlugu. 

Aappaa ilinniartuuvoq perorsaasunngorniarluni. Inimut akiliut 3.600 kr.-iuvoq.  

 

Akilerneqarsimasumut ulloq 27. februar 2017-mi 1.272,50 kr.-it pillugit unnerluutigineqartoq nas-

suiaavoq, aningaasarsiaasimassasut. Pisaqarsimanngillat. Aningaasarsiaminiit ilanngaatitittarpoq 

sullisinut, cigaritsinut aamma mamakujunnut aningaasarsitinnani. Akeqanngimillu nerisaqarpoq 

aalisaraangami. Ukiuunerani aalisarneq ingerlanerluttarpoq.  

 

Aamma Kalaallit Nunaanni inigisaminut akiliisarpoq 3.000 kr.-inik. Tamatumalu saniatigut akiler-

tussaallugit olia innaallagiarlu.  

 

Ullormi 24. maj 2019 ikineqarsimasut 9.264,03 kr.-it pillugit unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, tas-

saasut aningaasarsiai kingulliit, tigusarineqaqqammerluni taakkua tunniunneqarsimapput.  

 

Tigusarineqarami iPhoneqarpoq. Naluvaalu taanna atuarneqarsimanersoq. Politiit amerlavallaanik 

kodea toortartarsimavaat taamaalillutik oqarasuaatip imarisai tamarmik piiarneqarsimallutik.  

... 

Illersuisup oqaatigivaa ilassutitut unnerluutigineqartumut apeqqutissaqarluni.  
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Unnerluutigineqartoq ilassutitut nassuiaavoq, X4 nassuiaataanut uparuaatissaqarani. Aatsaat X4 

isertitsivimmi naapinnikuuvaa. Soorlumi isumaqatigiittoqarsimasoq nammineq pisuutinneqassalluni 

imminnut annaanniarlutik. I1 nalunngilaa sulerinini Danmarkimi Kalaallit Nunaannut nuunnginner-

mini.  

..." 

 

X4 nassuiaatai eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni issuarneqarput imaattut: 

 

"... 

Ilisimannittoq kalaallisut nassuiaavoq Nuuk Transportimi sulisarnikuulluni. I1 ittorivaa, taassumalu 

najukkanik ujarleqqunikuuvaani. Nammineq adressini aamma I1 X6 adressii I1 tunniuppai.  I1 oqa-

luttuuppaani adressit hashimik nassitsinissamut atorneqassasut, 25.000 kr.-inillu aningaasarsis-

sutigissagaat. Kisiannili ilisimannittoq kisimi 25.000 kr.-innappoq X4 aamma X6 pissarsinngillat. 

Aningaasat I1 pivai. Naluvaa I1 aningaasat suminngaaniit pissarsiarsimanerai.   

 

Nammineq adressiminut poortugaq nassiunneqartoq allakkerivimmut aavaa. Track & Trace-num-

mer I1 pinikuuvaa. Poortukkat X5 aamma X6 aamma Track & Trace-normoqarput. Naluvaa Track 

& Trace-normut I1 suminngaaniit pisimanerai.  

 

 

Imaattussaagaluarpoq X6 aamma X5 akilerneqassasut poortukkat tigunerinut. I1 U akilertussaavaat. 

Naluvaa U qanoq kungiliaqarnersoq, kisianni U tassaavoq unnerluutigineqartoq. Sivikitsumik 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmeeqatiginikuuvaa.  

 

Naluvaa unnerluutigineqartup anngiortumik eqqussinermi suna suliassarineraa, kisianni nalunngilaa 

unnerluutigineqartup akilertussaagaatsik, taamatut I1 paasitinneqarnikuuvoq. Unnerluutigineqartoq 

naapinnikuuvaa unnerluutigineqartoq Nuuk Transportimiittoq.  Unnerluutigineqartoq Nuuk Trans-

portimiippoq isumaqatiginninniariartorluni haship anngiortumik eqqunnissaanut aamma isu-

maqatiginninniariartorluni qanoq pisoqassanersoq tigusaassagaluarunik. Ataatsimiinneq pisorivaa 

aprilip naanerani imaluunniit majip aallartinnerani 2019-imi. Unnerluutigineqartoq oqaluttuarpoq 

tigusassagaluarpata inigisaminnut akiligassaat aamma akiligassat allat akilerniarlugit. Tamannali 

unnerluutigineqartup eqqortissimanngilaa.  

 

Isumaqatigiissutigineqarpoq I1 poortukkat tikippata tigussagai. Ilumoorpoq poortukkat ilisimannit-

tumut tikimmata aprilip qiteqqunnerani 2019-imi, poortukkallu taakkua marluk maj 2019-imi tikit-

tussaagaluarlutik.   

 

I1 adressinik allanik ujarleqquvaani. Taamaammat nalunngisani aperisimavai ilaajumasoqarnersoq, 

taavalu X5 X6 taamaaliorumapput. X5 aamma X6 namminneerlutik I1 attaveqarput adressitillu tun-

niullugit.  

 

Nammineq paasininnini malillugu unnerluutigineqartoq tunuliaqutaavoq imalunniit naalagaavoq, 

tassami I1 oqaluttuuppaani unnerluutigineqartup akilissagaatik, taamatullu aamma ersarilluni I1 un-

nerluutigineqartoq ikioraa. I1 oqaluttuuppaani poortugaq tikimmat. X6 aamma X5 akilerneqan-

ngimmata I1 oqarpoq unnerluutigineqartumut saaffiginneqqulluni.  

 

Ataatsimiinnerminnilu unnerluutigineqartoq I1 oqarnikuummat aningaasartuutitik akilerumallugit 

tigusaassagaluarpata, taava ilisimannittoq unnerluutigineqartumut saaffiginnippoq. Nammineq 

oqarasuaatini atorlugu I1 unnerluutigineqartumut allatsippaa nammineq qallunaatut pikkorissuun-

nginnami. Unnerluutigineqartup U ateqarnini miserratigivaa. Qularinngilaali unnerluutigineqartup 

normuanut I1 allattoq. Nammineq I1 isersimaqatigivaa mobilimiit unnerluutigineqartumut allatsik-

kamiuk. Eqqaamanngilaa unnerluutigineqartup oqarasuaataata normua.  
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I1 eqqartuussisivimmi nassuiaatai eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni issuarneqarput imatut: 

 

"... 

Ilisimannittoq nassuiaavoq, X4, X5 aamma X6 peqatigalugit eqqartuunneqarsimalluni. Siusinneru-

sukkut suliffigisimasaminit Godthåb Bryghusimiit unnerluutigineqartoq ilisarisimavaa, tassani 

suleqatigiikkamik. Unnerluutigineqartoq ilinniakkamik aallartitsivoq taamanili attavigiillattaalerput. 

Taamanikkut kammalaatigiipput, kammalaatigiikkunnaarnikuuppulli.  

 

2019-imi arlaleriarlutik imminnut takunikuupput. Daddyssimi aamma nammineq angerlarsimaffim-

mini. Taamanikkut nammineq qinngutsinni najugaqarpoq. Kingullermik unnerluutigineqartoq 

ilagivaa aprilip naanerani imaluunniit maji aallartinnerani. Aamma oqarasuaatikkut oqaluuttarput 

sms-ertarlutillu.  

 

Unnerluutigineqartoq Nuuk Transportimi viceværtitut atorfinippoq april 2019-miugunarpoq. An-

galasuugami atorfigiuaannartussaanagu. Unnerluutigineqartoq umiarsualivikkaangat sulinissaanik 

neqeroorfigisarpaa. Viceværtitut unnerluutigineqartup igitassat anginerit suliarisarpai, taanna inun-

nut marlunnut pingasunulluunniit suliassaavoq. Ilaatigut X13 biileqatigisarpaa. Aamma X4 

biileqatiginikuuvaa, taanna aalajangersimasumik eqqaasutut sulisuuvoq. Naluvaa unnerluutigi-

neqartup aamma X5 biileqatiginikuuneraa.  

 

Hashimik anngiortumik eqqussinermi ilisimannittup suliassarivaa, unnerluutigineqartup inuillu 

hashimik tigusisussat akunnermuliuttuuffigalugit. Najukkanik pingasunik unnerluutigineqartoq pis-

sarsissuttussaavaa. Unnerluutigineqartoq oqaluttuarpoq pingaaruteqartorujussuusoq. Ilimagivaa un-

nerluutigineqartoq Danmarkimiit ajornartorsiulersimasoq. Unnerluutigineqartup inuunerata oqalut-

tuassartaa Danmarkimi ilisimasaqarfiginngilaa. Tamatuma nalaani unnerluutigineqartup erseqqis-

suliuutiginngilaa najukkat sumut atorneqassasut, kisianni ersarippoq najukkat hashimik nas-

sitsiffiussasut. Unnerluutigineqartup kingusinnerusukkut oqaatigivaa najukkat hashimik nas-

sitsiffiussasut.  

 

April 2019-imi unnerluutigineqartup najukkanik piumaffigivaani. 12. april 2019 sioqqutilaarlu-

guugunarpoq. Taamanikkut ilisimannittup suliffimminut atatillugu biilianik biilerput. Ersarissumik 

eqqaamarpianngilaa qanga isumaqatigiissutiginerlugu poortugaq X4t nassiunneqassasoq. Kisiannili 

16.april 2019 sioqqullugu isumaqatigiissutigineqarpoq. Ilisimannittoq najukkanik nassaarnerminut 

akilerneqarpoq. X4 attavigivaa, taanna ikiaroornartulerisartunut akuuvoq, oqaluttuuppalu kamma-

laateqarluni Kalaallit Nunaannut hashimik nassitsiniartumik. Poortugaq tikereermat X4 allakkeriv-

immut aavaa. X4 poortugaq ilisimannittumut tunniuppaa, namminerlu X4 25.000 kr.-inik tunivaa, 

taakkua angummit nalusaminit pinikuuvai. Angummullu allamut nalusaminut Nuussuarmi Pisiffiup 

eqqaani tunniuppaa.  

 

Poortugaq X4 ingerlalluariarmat unnerluutigineqartup noqqaaffigivaani najukkanik allanik nas-

saaqqulluni. X4 aperivaa ikiaroornartulerisut akornaniittarmat ilisarisimasaqarnersoq ilaarusuttunik.  

 

Unnerluutigineqartoq suli najukkanik amerlanerusunik piumavoq, ilisimannittullu X4 aperivaa ikin-

ngutaasa ilaai soqutiginnissinnaanersut. 

 

X6 aamma X5 Brugsenip eqqaani saaffigivaanni, tassanilu najugaat pivai. X5 ataasiarlugu taku-

nikuugunarpaa, X5 Nuuk Transportimi sulinikuummat. Naluvaa nalaatsornerinnaanersoq Brugsenip 

eqqaani imminut saaffiginninnerat.  

  

App "Wickr Me" aqqutigalugu atit unnerluutigineqartumut ingerlateqqippai. Poortukkat nassiunne-

qareermata unnerluutigineqartup tamatuminnga ilisimannittoq ilisimatippaa. Eqqaamanngilaa qanga 
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paasinerlugu poortukkat nassiunneqarsimasut. Isumaqarporlu unnerluutigineqartoq umiarsual-

ivimmi talinngatillugu poortukkat aaneqartussaasut. Imaassinnaavoq oqarasuaatikkut isumaqatigiis-

sutigisimagaat.  

 

Paasinarsivoq unnerluutigineqartoq imminut X5, X4 aamma X6 sallusimasoq, tassami isu-

maqatigiissutaammat poortukkami ataatsimi 1 kg hash nassiunneqassasoq, kisianni annertuneru-

sumik nassitsisoqarsimavoq. Taamatullu aamma isumaqatigiissutigineqarluni X4, X5 aamma X6 

tigussagaat haship nalingata 10%-ia imaluunniit 25.000 kr.-it. Unnerluutigineqartup nammineerluni 

oqaluttuuppaani hashi 1 kilo Kalaallit Nunaanni aqqusinermi 250.000 kr.-inik naleqartoq.  

 

Ajutoortalerput inuillu tigusaasalerlutik. Unnerluutigineqartoq attavigivaa   ”attaveerupporlu”. 

 

X4 aamma unnerluutigineqartoq ilisimannittup inaani maj 2019-mi naapipput, tassani 

eqqartorneqarluni X5 tigusaasimasoq. Unnerluutigineqartoq oqarpoq aningaasartuutaat tamaasa 

nammineq akilerniarlugit parnaarussaaqqatillugit. Isumaqatigiipput inuit aningaasassatik pissagaat.  

 

Inuillu attavigisalerpaanni unnerluutigineqartup neriorsuutini eqqortinngimmagit, ilanngullugu tigu-

sarineqartut aningaasartuutaasa akilerimaneri. Oqarfigivai unnerluutigineqartoq attavigissagaat. Un-

nerluutigineqartup oqarasuaataata normua tunniuppaa X5, X4 aamma X6 ilaqutaanut. Unnerluutigi-

neqartoq attaviginiarneqaraangami oqartarpoq kukkusumut sianernerarlugit.   

 

Eqqartuussisut siulittaasuannit aperineqarluni ilisimannittoq nassuiaavoq, nammineq X4 oqarasu-

aataaniit sms-inik unnerluutigineqartumut nassitsinikuulluni. X4 ikiorpaa sms-inik allaassullugu X4 

danskisut pikkorissuunngimmat. Unnerluutigineqartumut sms-it allappai unnerluutigineqartup tigu-

sarineqarnissaa ullualunnik sioqqullugu.  

 

Unnerluussisumit aperineqaqqilluni aamma takutitsivigineqarluni nalunaarusiamik I1 oqarasu-

aataata aappaaniit aniatitanik (angerlarsimaffiani nassaaq) koster nr. 201, iPhone 11 tunua qaqortoq, 

assi nr. 1, (ilanngussaq G-20-1) ilisimannittoq nassuiaavoq, nammineq oqarasuaatigalugu, aamma 

ataaveqaat   ”U” tassaasoq unnerluutigineqartoq. Nammineq mobilerivaa. U tassaavoq unnerluutigi-

neqartoq.  

 

Nalunaarut 4. maj 23.44 pillugu ilisimannittoq nassuiaavoq, unnerluutigineqartup imminut al-

latarigai. Unnerluutigineqartoq tassani innersuussivoq atisat pillugit iniminut qimassimasai, unner-

luutigineqartoq immini uffartarnikuugami.  

..." 

 

X9 eqqartuussivimmi nassuiaateqarpoq eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni issuarneqarput 

imatut:   

 

"... 

Eqqartuussisut siulittaasuannit aperineqarluni ilisimannittup oqaatigivaa pisimasuni 8-9-mi iliuuse-

risani eqqartuussaassutigereerlugit, I2 aapparisimallugu aammalu najugaqatigiissimallutik.  

 

Ilisimannittoq ilisimannittutut pisussaaffimminik aamma eqqortumik oqaluttussaatitaanermini aki-

sussaaffiinik ilisimatinneqarpoq. Ilisimannittoq aamma ilisimatinneqarpoq I2 illuatungiliuttutut 

qaniginerpaasaasutut suliami I2 tunngasutigut apeqqutigineqartunut akisussaatitaannginnami.  

 

Ilisimannittoq kalaallisut nassuiaavoq eqqartuunneqarsimalluni aningaasanik ikiaroornartumillu 

tigumiaqarsimanini pissutigalugu. Nammineerluni hashi pissarsiarisimavaa. Oqaatigiumanngilaa 

hashi kimit pissarsiarisimanerlugu.  
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Eqqartuussisut siulittaasuata ilisimatitsissutigieqqippaa ilisimannittutut pissussaaffiinik aamma 

eqqortumik oqaluttussaatitaanermini akisussaaffiinik.  

 

Ilisimannittup aalajangiusimavaa oqaatiginnikkumannginnini suminngaaniit hashi pissarsiarisia-

maneranut, kisiannili unnerluutigineqartumut attumassuteqannginnerarlugu. Nuummi arlaanniit 

hashi pissarsiarnikuuvaa. Nuummiissimavoq 28. aprilimiit – 10. majip 2019-ip tungaanut.  

 

Unnerluussisussaatitaasumit uppernarsaasiiffigineqarpoq nalunaarusiami I2 nassuiaataa ilaqutsiar-

luni nuuliarsimanera (ilanngussaq G-32-1). 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq sinersortaammik nuuliarneq ullut 1½ - 2 sivisutigisartoq. Nuummut feri-

arpoq ilaatigut qatanngutini ajanilu tikeraarlugit. Qatanngutini arnaq tikeraarpaa. Unnerluutigi-

neqartoq sivikitsumik ilisimannittup qatanngutaani pulaarpoq. Unnerluutigineqartoq tassaniikkunar-

poq minutsini 15-30-ini. Unnerluutigineqartoq oqaloqatigivaa, qanoq inneranik ikinngutitoqariga-

miuk. Unnerluutigineqartoq Sisimiuniit nalunngisarivaa, unnerluutigineqartoq immini naju-

gaqarnikuuvoq unnerluutigineqartoq taamanikkut aapparisaminit anisitaammat. Unnerluutigi-

neqartoq akuerineqarsimavoq ilisimannittup inaaniinnissaminut, ilisimannittoq I2 najugaqarmat. 

Tamannali pivoq ukiut 3 – 4-t matuma siornatigut. Eqqaamanngilaa ulloq suna unnerluutigineqartup 

ilisimannittup qatanngutaa arnaq pulaarneraa. Unnerluutigineqartoq pulaarami imminut tunniussa-

qanngilaq. Nuummiit uterami hashimik nassataqarpoq. Haship suminngaaneernera pillugu akiuman-

ngilaq. Unnerluutigineqartup hashi imminut tunniutinngilaa.     

  

Nujakkami Qajaasaarfik […]-mi najugaqarnermini tigusaavoq. Tassa taanna hashi nuummi pis-

sarsiani tuniniarneranut eqqartuussaassutigisaa. Aningaasat najukkami nassaarineqartut hashimik 

tuniniaanermeersuupput.   

 

Inatsit tunngaviusoq naapertorlugu killisiorneqarnerminit ulloq 10. juli 2019 nassuiaatiminik issu-

aaffigineqarpoq (ilanngussaq F-35-1) tassani ersersinneqarpoq:  

 

"... 

Ukioq ikinngutiminit januarip naanerani hashimik 2 kg-mik tunisereerluni eqqissilluni hasheerniar-

nermini nammineq aningaasat pissarsiarivai. Nassaarineqartut 1.038 gram hash tassaapput 2 kg-p 

sinneri, aningaasallu nassaarineqartut hashimik tuniniaanermeersuupput..."  

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq ilumoortoq inissiami hashi nassaarineqartoq januarimi ikinngutiminit 

pisarigamiuk. Nuummi hashi pisarinikuusani tuniniarnikuuvaa. Nuummi hashi 3oo – 400 grammi 

pisiarinikuuvaa. Hashi pisiarivaa suli aningaasannannerorusulluni, ikinngutiminiit hashi pissarsiani 

tunereeruniuk. Oqaatigiumanngilaa hashi kimit pissarsiarisimanerlugu. Ilisimanngilaa unnerluutigi-

neqartoq hashimik tuniniaasarnermut attuumassuteqarnersoq. Unnerluutigineqartoq Nuummi taku-

nikuuvaa.   

 

Unnerluutigineqartup inissiamut Qajaasaarfik 9-mut pulaanngilaa, kisianni siusinnerusukkut unner-

luutigineqartup pulaarnikuuvaani ikinngutigiikkamik atassuteqarnertillu attatiinnaramikku unner-

luutigineqartoq Kalaallit Nunaanniikkaangat. Unnerluutigineqartumit mobiltelefonimik pisinikuun-

ngilaq imaluunniit tunisinnikuunngilaq. Naluvaa sooq mobilimini unnerluutigineqartoq ”selfie”-mik 

asseqarnersoq. Imaassinnaavoq unnerluutigineqartup oqarasuaatini atorsimagaa.   

 

X3 Qajaarsaarfik […] pigivaa. Naluvaalu unnerluutigineqartoq aamma X3 imminnut ilisarisiman-

ersut imaluunniit imminnut naapissimanersut. Isumaqaranilu unnerluutigineqartoq aamma X3 

Qajaasaarfik […]-mi naapinnikuusut.  
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 Inatsit tunngaviusoq naapertorlugu killisiorneqarnerminit ulloq 10. juli 2019 nassuiaatiminik issu-

aaffigineqarpoq (ilanngussaq F-35-1) tassani ersersinneqarpoq:  

 

 

"... 

Ilisimasaqarfiginngilaa X3 Qajaasaarfik […]-miit hashimik tuniniaasimanera. Imaassinnaavoq X3 

aamma U imminnut ilassisimasut U umiarsuarmiit niunikuulluni Aasianniimmat. U sømandshjem-

memiikkusunngilaq, taamaattumillu immini sofami sinittarsimavoq. Taamanikkut X3 aamma U im-

minnut ilassilluarput. 

..." 

  

Ilisimannittoq nassuiaavoq, naapinneq pineqartoq Qajaasaarfik […]-mi pinngimmat. Ilumoorporli 

unnerluutigineqartoq imminiissimammat ullut 3-4-t unnerluutigineqartoq sømandshjemmemiik-

kusunngimmat. Unnerluutigineqartoq imminiimmat nammineq allami ineqarpoq. Taanna poli-

teeqarfiup saavaniippoq. Najuqarfiup sumiinnera eqqaamanngilaa. Isumaqaranilu unnerluutigi-

neqartoq X3 imminnut arlaannik oqaaseqartut. Taanna hashi 2 kilo ikinngutiminik tunissutisiarini-

kuuvaa, hashi nutaanngitsuuvoq pitsaassusaalu ajorluni, taannalu ikinngutaata ukiualunni uninngat-

innikuusimavaa. Taamaattumik hashi tunineqarsinnaasimanngilaq. Ikinngutaata hashi attuumassute-

qarfigerusussimanngilaa nutaanngilinikuummat. Aningaasat taakkua inissiami nassaarineqartut 

tassaapput nuummi hashimik pisiaminit tuniniaanermeersut.   

 

 

I3 ilisarisimavaa, X3 arnaataa. I3 hashimik tunisinikuuvoq. I3 haship tuniniarneranik ikior-

nikuunngilaa.  

..." 

 

 

I3 eqqartuussivimmi nassuiaateqarpoq ulloq 15. november 2019 eqqartuussisut suliaasa allassimaf-

fianni iassuarneqarput imatut:   

"... 

Ilisimannittoq kalaallisut nassuiaavoq, nammineq najuulluni politiit Qajaasaarfik […]-mi misis-

sueqqissaarmata. X9 pooqattaani aningaasat nassaarineqarput. X9 aningaasat hashilu pigivai. Nam-

mineq naluvaa X9 hashi suminngaaniit pissarsiarisimaneraa.  

Eqqaamavaa X9 nuummiikkamik. Eqqaamanaguli qanga nuummiinnerlutik. Imaassinnaavoq 28. 

aprilimiit 10. maj 2019-ip tungaanuusimasoq. Nammineq naluvaa X3 angalanerminni ilaasimanera.  

 

Killisiuinrmi nalunaarusiamik issuaaffigineqarluni (ilanngussaq D-8-2) tassani ersersinneqarpoq: 

 

"... 

Piffissaq 17. maj 2019-io aamma 30. maj 2019-ip akornani, pasineqartup piffissaq eqqoqqissaartoq 

eqqaamanngilaa, kisiannili eqqaamallugu nammineq X9 ilagalugu nuummiit aasiannut siner-

sortaammut ilaallutik, tassani X9 hashimik nassataqartoq, taamatullu aamma pasineqartoq isu-

maqarpoq X3 aamma ilaasoq, pasineqartup pasitsaateqqavaa taassuma X3 hashi ilisimasaqarfigigaa. 

..."  

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq taamatut politiinut nassuiaasimalluni. X3 nuuliaramik ilaavoq. X9 qa-

tanngutaa arnaq, X11 nuummi tikeraarpaat. Tassaniippullu sapaatit akunneri marluk. X11 najuga-

qarfia eqqaamanngilaa. Eqqaamanngilaalu unnerluutigineqartoq X11 pulaarnersoq.   

 

Maannakkut ilisimannittoq nassuiaalerpoq eqqaamallugu unnerluutigineqartoq sivikitsumik pulaar-

toq. Eqqaamanaguli qanga unnerluutigineqartoq pulaarnersoq. Eqqaamavaa unnerluutigineqartoq 
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kilisaamut ilaasartoq aammalu kilisaat nuummi umiarsualivimmi talinngasoq taanna X11 pulaar-

mat. Unnerluutigineqartoq hashimik X9 tunniussaqanngilaq.  

 

Killisiuinrmi nalunaarusiamik issuaaffigineqarluni (ilanngussaq D-8-2) tassani ersersinneqarpoq: 

 

"... 

Taanna hashi X9 Aasiaani Qajaasaarfik […]-miititaa tassaavoq U nammineerluni maj 2019-imi X9 

tunniussaa, X9 pasineqartullu nuummiinnerisa nalaani. 

..." 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq taamatut politiinut nassuiaasimanerluni eqqaamanagu. Eqqaamavaali 

unnerluutigineqartoq hashimik X9 tunniussisoq, tamannalu nammineq isiminik takuvaa. Puussiaa-

raq takuvaa, kisiannili taamanikkut naluvaa suna puussiaaqqap imarineraa. Kingorna paasitinneqar-

poq X9 Aasiannut utereerlutik hashiusoq. Naluvaa hashi qanoq annertutiginersoq. Hashi politiit 

inissiami nassaavat tassaavoq X9 nuummi pissarsiarinikuusaa. Ilisimasaqarfiginngilaalu aningaasat 

politiinit inissiami nassaarineqartut hashimik tuniniaanermeersuuneri. Takunikuunngilaa X9 inissi-

ami hashiuteqarnera nammineq sulisarami. I3 nalunngilaa aamma X3 nalunngilaa. Nalunaa X9 un-

nerluutigineqartoq 2019-imi hashimik tuniniaasussimaneraa.   

 

Issuaaffigineqarluni killisiuinermi nalunaarusiamik (ilanngussaq D-8-2) tassani ersersinneqarpoq 

 

"... 

X9 U hashimik tuniniaasussimavaa najukkamit Qajaasaarfik […] sapaatit akunneri kingulliit mar-

lussuit.  

..." 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq taamatut politiinut nassuiaasimalluni. 

 

Unnerluussisussaatitaasumit noqqaassutigineqarpoq ilisimannittup nassuiaataa nalunaarusiamut up-

pernarsaasiiffigineqassasoq, tak. eqqartuussisarnermi inatsimmi § 467, imm. 3, tassami ilisimannit-

toq nassuiaammat politiinut nassuiaataanut naapertuutinngitsumik. 

 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq, unnerluutigineqartup hashi X9 tunniuppaa. X3 nuummut nuummiillu 

sinersortaammut ilaasoq. Eqimattaallutik angalapput. X3 najuutinngilaq unnerluutigineqartup hashi 

X9 tunniummagu. I3 ilisarisimavaa, kisiannili I3 suliamut matumunnga attuumassuteqanngilaq. 

Ilisimasaqarfiginngilaa I3 unnerluutigineqartoq hashimik tuniniaasussimaneraa. Nammineq naluvaa 

aningaasat hashimik tuniniaanermeersut X9 susarnerai. Nammineq ilisimasaqarfiginngilaa I3 X3 

unnerluutigineqartoq hashimik tuniniaasuttaraat.  

 

Issuaaffigineqarluni killisiuinermi nalunaarusiamik (ilanngussaq D-8-2) tassani ersersinneqarpoq 

 

 

"... 

I3 aningaasanik X9 tunisikkajuttarpoq, taakkualu I3 Pilersuisumi ikisarpai hashimillu pujortagassa-

mik akissarsissutigisarlugit, paasissutissat taakkua I3 pillugu tassa nalunngisai. Paasissutissat paasi-

neqartup X9 paasinikuuvai.  

 

..." 
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Ilisimannittoq nassuiaavoq eqqaamanagu taamatut politiinut nassuiaasimanerluni. Nammineq inissi-

amiinnikuunngilaq I3 aamma X9 hashimik tuniniaanerini. I3 pulaarnikuunngilaq ilisimannittoq 

aamma X9 Qajaasaarfik […]-mi najugaqarnerini.  

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq, Qajaasaarfik […]-miinnikuulluni I3 aningaasanik imaluunniit hashimik 

aalleraangat. Naluvaa aningaasat qanoq annertutigisut I3 aasarnerai. Naluvaa aningaasat sumi-

nngaaneernersut. X9 aningaasat I3 tunniuttarpai, kisianni tamanna ilisimannittup takunikuunngilaa 

nammineq 9-16 sulisarami.  

 

X9 oqaluttuunnikuuvaani unnerluutigineqartoq ersiginerarlugu. Takusinnaavaa tamanna X9 assut 

sunnerteqqassutigisaraa, tassami X9 imertorujussuuvoq. Taamatullu aamma malugisinnaavaa X9 

unnerluutigineqartoq ersigigaa unnerluutigineqartoq pulaaraangat. Ersarinnerusumik ilisimanngilaa 

sooq X9 unnerluutigineqartoq ersigineraa.  

... 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq, unnerluutigineqartup hashi X9 tunniuppaa. X3 nuummut nuummiillu 

sinersortaammut ilaasoq. Eqimattaallutik angalapput. X3 najuutinngilaq unnerluutigineqartup hashi 

X9 tunniummagu. I3 ilisarisimavaa, kisiannili I3 suliamut matumunnga attuumassuteqanngilaq. 

Ilisimasaqarfiginngilaa I3 unnerluutigineqartoq hashimik tuniniaasussimaneraa. Nammineq naluvaa 

aningaasat hashimik tuniniaanermeersut X9 susarnerai. Nammineq ilisimasaqarfiginngilaa I3 X3 

unnerluutigineqartoq hashimik tuniniaasuttaraat.  

 

Issuaaffigineqarluni killisiuinermi nalunaarusiamik (ilanngussaq D-8-2) tassani ersersinneqarpoq 

 

 

"... 

I3 aningaasanik X9 tunisikkajuttarpoq, taakkualu I3 Pilersuisumi ikisarpai hashimillu pujortagassa-

mik akissarsissutigisarlugit, paasissutissat taakkua I3 pillugu tassa nalunngisai. Paasissutissat paasi-

neqartup X9 paasinikuuvai.  

 

..." 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq eqqaamanagu taamatut politiinut nassuiaasimanerluni. Nammineq inissi-

amiinnikuunngilaq I3 aamma X9 hashimik tuniniaanerini. I3 pulaarnikuunngilaq ilisimannittoq 

aamma X9 Qajaasaarfik […]-mi najugaqarnerini.  

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq nammineq Qajaasaarfik […]-miissimalluni I3 aningaasanik imaluunniit 

hashimik aalleraangat. Naluvaa I3 aningaasanik qanoq amerlatigisunik aallernersoq. Naluvaa anin-

gaasat suminngaaneersut. X9 aningaasat I3 tunnittarpai, namminerli takusaqarnikuunani nammineq 

sulisarami nal. 9-miit 16-ip tungaanut.  

 

X9 oqaluttuunnikuuvaani unnerluutigineqartoq ersigalugu. Takusinnaavaa X9 sunnerteqqassutigi-

gaa X9 imertorujussuugami. Aamma nammineq malugisinnaavaa X9 unnerluutigineqartoq ersigi-

gaa unnerluutigineqartoq pulaaraangat. Naluvaa sunarpiaq X9 unnerluutigineqartumut ersissutigi-

neraa.  

..." 

 

I3 ulloq 15. november 2019 nassuiaateqarpoq eqqartuussisut suliaasa allassimaffianni imatut is-

suarneqarpoq:   

"... 

Ilisimannittoq nassuiaavoq Inninnguamik taaneqarajulluni. Aasianni anaanamini najugaqar-

nikuuvoq. X3 aapparinikuuvaa. Unnerluutigineqartoq tusanikuuvaa kisiannili naapinnikuunagu.  
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Unnerluussisussaatitaasup uppernarsaasiiffigivaa nalunaarusiaq X3 aamma U attavigiinnerat 7. juni 

2019-meersoq (ilanngussaq G-18-1) 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq nammineq ikisisarnerit isumagisarsimallugit. Naluvaa kiap ikisisarnissa-

minik noqqaavigisimaneraani. Akerusunngilaa suminngaaniit aningaasat pisarnerlugit. Eqqaa-

manngilaa aningaasat qanoq annertutigisut ikisarsimanerlugit, taamanikkut nikallungasorujus-

suugami.  

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq 2019-imi unnerluutigineqartoq 2-3-riarluni ikisissussimagunarlugu. 

Aningaasat Pilersuisumi ikisarpai. Eqqaamanngilaa suminngaaniit kontonormu pinerlugu. Kon-

tonormu aningaasallu inummit nalusaminit pisarpai. Aningaasanik ikisisarnini aningaasannas-

sutigisarpaa – ilaanni 300 kr.-it ilaannilu annikinnerusumik.   

 

Aningasanik ikisissagaangami nammineerluni imaluunniit oqarasuaatikkut paasitinneqartarpoq iki-

sissanersoq. Angut 3-4-t noqqaavigisarpaanni aningaasanik nuusseqqulluni.  

 

Qajaasarfik […]-mi X3 najugaqatiginikuuvaa. August 2018-imi initaarivaat. Kisiannili nammineq 

anaanaminut nuuppoq qaammatit marluk missaata matuma siornatigut. Nammineq X3 Qajaasaarfik 

[…]-mi najugaqatigiikkallaramik allanik tassani najugaqartoqanngilaq. Nalunngilaa taanna X3 

inigigaa. Inissiaq attartortinnikuuvaat Niaquraansuarmiillutik. Aningaasat tigugaangamigit poortors-

imaneq ajorput.  

Issuaaffigineqarluni killisiuinermi nalunaarusiamik (ilanngussaq D-7-3) tassani ersersinneqarpoq 

 

 

"... 

Ilaannikkut aningaasat qerisut puussaannik poortorsimasarput ilaannikkullu poortorsimasaratik, pa-

sineqartorlu isumaqarpoq inuttaaqataasut ilaat takunnittarsimassasut, aperineqarluni ilisimannittoq 

nassuiaavoq umiarsualiviliaraangami aningaasanik aallerluni annilaangajuaannarluni. 

..." 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq taamatut politiinut nassuiaanikuulluni. Maannakkut eqqaalerpaa ilaan-

nikkut aningaasat poortoqasartut. Aningaasat pappialat assingiinngitsut tigusarpai. Aningaasat tigu-

gaangamigit toqqissisimaneq ajorpoq. Taamanikkut nikallungavoq suliffeqaranilu. Ilaanni umiarsu-

aliviliaqqusaavoq aningaasanik tigusassaqarmat ikisassaminik. Naluvaa ”[…]”-mi inuttat ilaanniit 

pinerlugit, inuup taassuma atia naluvaa. Eqqaamavaa aningaasat kalaallip tunniukkai. Eqqaa-

manngilaa inuk taanna angisuujunersoq mikisuunersorluunniit.     

 

 

Suliami paasissutissat  

 

Pisimasut 5 - 7 

 

Post Nord (ilanngussaq G-15) nalunaarusiami paasissutissanit ersersinneqarpoq, llormi 10. april 

2003 (eqqortoq 2019) nassuissaq normoqartoq CC713863511DK saknnerneqarsimasoq, Taanna 

Føreximiit Horsensemiittumi X4 nassiunneqarsimavoq. Aamma ilanngussami ersersinneqarpoq 

nassiussaq tunniunneqarsimasoq ulloq 16. april 2019 nal. 15.52.  

 

Poortugaq Danmarkimeersoq pillugu paasissutissat pillugit nalunaarusiami (ilanngussaq G-3-1) er-

sersinneqarpoq, ullormi 29. april 2019 nal. 21.06 poortugaq normoqartoq CC708795867DK skan-

nerneqarsimasoq.   
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Imaqarniliroluni nalunaarusiami 2. maj 2019-meersumi (ilanngussaq B-1-1) ersersinneqarpoq, poor-

tugaq akitsuuserisumit tiguneqarsimasoq, poortugarlu nassiunneqarsimalluni uunga X6, Qassuserfik 

[…], 3900 Nuussuaq. 

 

Assinik nalunaarusiami (ilanngussaq A-2-1) ersersinneqarpoq hashi nassaarineqartoq nerriviup pla-

detaaniittoq misissorneqarluni uuttortarneqartoq 3.412 grammimut.  

 

Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiami (ilanngussaq A-2-1) ersersinneqarpoq, Sermersuumi politiit 

ullormi 3. maj 2019 nalunaarutiginninnermik tigusaqartut poortukkamik nassiunnerani 

normoqartumik CC718730295DK X3 imarivai ilaatigut nerriviup pladetaa.  

 

X4 oqarasuaataaniit (ilanngussaq G-9) aniatitanit ersersinneqarpoq 

"... 

SMS 

... 

X4 aamma I1 Formandip sms-eqatigiinnerannit nassaarineqarput: 

 

040419 nal. 1050: X4 allappoq Nuniaffik […] 

050419 nal.1005: X4 allappoq Blok […] 3900 Nuuk, X5 

110419 nal 1657: X4 allappoq: X6, Qassuserfik […]3900 nuussuaq. 

120419 nal. 0840: X4 allappoq: […] 

 

I1aamma X4 akornanni sms-it arlallit ilaatigut aningaasat pillugit. 

..." 

 

I1-ip oqarasuaataaniit anillatsitamiit nalunaarusiami (G-6-1) ersersinneqarpoq, piffissami 1. maj 

2019-imiit 8. maj 2019-ip tungaanut sianernerit 32-it akineqarsimasut unnerluutigineqartup aamma 

I1-ip akornanni aamma sianernerit arfineq pingasut akineqanngitsut. Aamma nalunaarusiamit erser-

sinneqarpoq unnerluutigineqartoq aamma I1 piffissami 8. maj 2019-imi nal. 18.44-imiit 9. maj 

2019-imi nal. 12.16.55 (UTC) akornani imatut allaqatigiissimasut:  

 

"... 

U-imiit, Kal. Nunaanniit   Sulivunga, pingaaruteqarpa? Imaluunniit? 

 

U-imut, Kal. Nunaannut   AAP !!! 

 

U-mut, Kal. Nunaannut  Sulerivit, pillutit suna tamaat annaavara 

  

U-imut, Kal. Nunaannut  Øhh, suna? Nipangerluinnarit! Kinaasorivit!!! 

 

Kbh-imi C attavigissavara. Sunalu tamaat oqaluttuaralugu!!! 

Tatigisassaanngilatit! Ikinngutikka uukapaasiarissanngilatit 

     

 

U-imut, Kal. Nunaannut Naluara suna eqqartornerit. Aappa atorlugit allagit. 

 

U-imiit, Kal. Nunaanniit Taamatut uannut allassanngilatit. Iluammerlunga allaffigivakkit 

 

U-imiit, Kal. Nunaanniit  taamaaliorit 

 

U-imut, Kal. Nunaannut Asooruma aappa atorlugu allassaanga. Inissitassaqarpugut…” 
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X4-ip mobilianit nalunaarusiami misissuinermi ersersinneqarpoq, unnerluutigineqartoq aamma X4 

ulloq 8. maj 2019 nal. 18.43.55 - 23.30.56 (UTC) akornanni imatut sms-ikkut attavigiissimasut:  

 

"... 

Uunga +299[…] X6-ip pappialaq pigivaa, unnugu angajuma assinga pissavat takussin-

naassavarsi isersimatitaasoq. NERIORSUUTITIT AKILISSAVATIT. TAAMAALIUNNGIKKUIT 

OQAATIGISSAVATSIGIT.  

 

Uannga +299[…] Kinaavit naluakkit kinaasutit kukkusumik normumik pisimasoraakkit  

 

Uunga +299[…] Nuuk Transportip allaffianinngaaniit normut tigunkuuvara X4-iuna X5-

iup qatanngutaa, ilioqqusinissutit iliornikuuvugut Uppernarsarlugulu pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittut.   

 

Uannga +299[…]   Suli naluakkit, normu kukkusuuvoq.  

 

Uunga +299[…] Nalulaanngilat kinaasunga. Qatanngutiga isersimatitaavoq isumaqatigiis-

suterput malinniaruk.  

 

Uannga +299[…]   Normu kukkusoq pisimavat 

 ..."     

 

Taamatullu aamma kosterapportit uppernarsaasiissutigineqarput.  

 

Pisimasut 8 - 9 

 

Imaqarnialiami nalunaarusiami (Ilanngussaq I-5-I) ersersinneqarpoq, najukkami Qajaarsaarfik 

9[…], 3950 Aasiaat misissueqqissaarnermi pooqattaq timersuutinut atortoq nassaarineqarsimasoq 

taannalu imaqarpoq 1.028 gram hashimik aamma 629.500 kr.-inik.  

 

Taamatullu aamma kosterapportit uppernarsaasiissutigineqarlutik.  

 

Pisimasoq 1 

 

Uppernarsaasiissutigineqarput nalunaarutiginninnermi nalunaarusiaq aamma kosterapporti.  

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

Unnerluutigineqartoq inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, 32-inik ukioqarpoq. Skipperitut sulivoq. 

2014-imi Kalaallit Nunaannut nuuppoq. Ukioq siulleq nuummi najugaqarpoq tassanilu oktober 

2015-imi ilinniarnini aallartipaa. Fiskeskipper af 3. grad-itut ilinniagaqarpoq. Tigusarineqarsi-

manngikkaluaruni Nuummi skipperskole-mi aallartittussaagaaluarluni. Siullermik Sisimiunut nuup-

poq tassani aappakuni najugaqatigalugu. Aasiaanut nuuppoq tassani periarfissaqalerami ullumik at-

tartornissaminik. Danmarkimi inuunera sakkortusimavoq.  

 

Unnerluutigineqartoq siusinnerusukkut suliamut matumunnga pingaarutilimmik pineqaatissinneqar-

nikuuvoq.  

Esbjergimi eqqartuussiviup eqqartuussutaa ulloq 22. december 2015-imi ilaatigut unioqqutissimal-

lugit aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 1, tak. aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 27, 

imm. 1, tak. § 2, tak. ilanngussaq Liste A nr. 1, utaqqisitamik ulluni 40-ni parnaarussassanngortin-

neqarneq.  
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Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisimasoq 5: 

Tunngavigineqarpoq ullormi 5. april 2019 poortukkamik nassitsisoqarsimammat 15,71 kg-mik Post 

Nords filial i Føtex Horsensimiit X4-imut.  

 

Taamatullu aamma tunngavigineqarpoq poortugaq 16. april 2019-imi tunniuneqarsimammat, inullu 

poortakkamik tigusisoq atsiorsimammat aterminik X4-itut. 

 

X4-ip oqarasuaataaniit assinit ersersinneqarpoq, ullormi 16. april 2019 nal. 15.53 poortukkamik aal-

lersimasoq, ullormilu 18. april 2019 assilineqarsimalluni aningaasat pappialarpassuit tigummigai.  

 

Inaarutaasumillu tunngavigineqarluni unnerluutigineqartoq 1. maj 2019-imiit 4. maj 2019-ip 

tungaanut nuummiisimammat.  

 

X4 nassuiaateqarpoq nammineq I1-imut najukkani tunniussimallugu, aammalu nammineq najukka-

minut hashimik nassitsisoqartussaasoq.  Track & trace- nummer I1-imiit pivaa. X4-ilu aamma nas-

suiaalluni nammineq poortugaq allakkerivimmut aasimallugu, isumaqatigiissutigineqarsimasorlu 

tamatumunnga 25.000 kr.-inik pissarsisuteqassasoq, aamma taakkua I1-imiit tiguvai. Poortugaq I1-

imut tunniuppaa.  

 

Taamatullu X4 nassuiaavoq, nammineq paasinninni naapertorlugu unnerluutigineqartoq 

tunulequtaasoq, taamatut I1-ip oqaluttuunnikuummani. Nammineq I1-illu unnerluutigineqartoq ata-

atsimeeqatigivaat aprilimiunngikkuni majip aallartinnerani, tassanilu eqqartorpaat nammineq, X5 

imaluunniit X6 tigusaassagaluarpata qanoq pisoqassasoq. Unnerluutigineqartup ataatsimiinnermi 

oqaatigivaa tigusaassagaluarpata nammineq aningaasartuutaat tamaasa akilerniarlugit.  

  

X4 inaarutaasumik nassuiaavoq, nammineq, X5-ilu tigusarineqaramik, I1- unnerluutigineqartumut 

allaqqusimagitsik isumaqatigiissutit eqqortinneqanngimmata, tassa oqarnikuummat X4-ip anin-

gaasartuutai tamaasa akilerumallugit.   

 

I1 nassuiaavoq unnerluutigineqartup noqqaavigisimagaani najukkanik pissarseqqulluni, ersaripporlu 

najukkat hashimik nassitsnermut atorneqarnissaat, namminerlu X4-ip najugaa tunniussimallugu.  

 

Taamatullu aamma I1 nassuiaavoq, isumaqatigiissutigineqarsimasoq hashi 1 kg nassiunneqassasoq 

X4-imut, X5-imut aamma X6-mut, tamarmillu 25.000 kr.-inik taamaaliornerminnut pissarsissasut, 

tassa tuninerani nalingata 10%-ia.  

 

I1 inaarutaasumik nassuiaavoq, nammineq, unnerluutigineqartoq aamma X4 majip aallartinnerani 

2019—imi nammineq inimini ataatsimiissimallutik, tassani unnerluutigineqartup oqaatigivaa X5-ip 

akiligassai isumagiumallugit, tassa X5 tigusarineqarsimammat. Isumaqatigiissullu eqqortin-

neqanngimmat ilaatigut nammineq unnerluutigineqartup normua X5-imut tunniussimallugu, taak-

kualu sms-it saqqummiunneqartut nammineq allatarigini X4 sinnerlugu.  

  

Taamaalilluni uppernarsineqarpoq poortugaq hashimik imaqartoq, taannalu X4-ip ulloq 16. april 

2019 allakkerivimmut aasimagaa. Taamatullu uppernarsineqarpoq I1-ip aamma X4 uppernartumik 

nassuiaareernerisigut, tamanna ikorfartuiffigineqarpoq sms-ikut attavigiissimanermut uppernarsaa-

siissutigineqartunit I1-ip aamma unnerluutigineqartup aamma X4-ip aamma unnerluutigineqartup 

akornanni, unnerluutigineqartoq aqutsisusutut aamma ataqatigiissaarisutut inissisimasimasoq haship 

anngiortumik eqqunneqarnerani. Aamma eqqartuussisut pingaartippaat unnerluutigineqartoq taan-

naammat I1-imut attaveqartuusoq, aammalu I1-ip aamma X4-ip nassuiaatigigaat, unnerluutigi-

neqartoq tassaasoq tunuliaqutaasoq.  
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Unnerluutigineqartup nassuiaataa pisimasumut sanarleriagaa tunuartinneqarluni.  

 

Suliap ingerlanneqarnerani, unnerluussisussaatitaasuniillu uppernarsaasiiffigineqanngitsoq, tassa 

X4 hashimik 2 kg-mik nassitissimanera, taanna unnerluussisummi ersersinneqartoq, eqqartuussis-

unit tunngavigineqarpoq I1-ip nassuiaataa, tassa X4-imut taamaallaat hashi 1 kg nassiunneqarsima-

soq.  

 

Taamatut uparuaatitalerlugu unnerluutigineqartoq unnerluutigineqarnermisut pisuutinneqarpoq.  

 

Pisimasut 6 - 7 

Tunngavigineqarpoq Nuummi akitsuuserisut ullormi 2. maj 2019 pisimasoq 6-mi pineqartoq nas-

suissaq X6-mut nassiunneqartoq hashi 3.412 gram arsaarinnissutigimmassuk. Hashi nerriviup pla-

deanut toqqorneqarsimavoq. Poortugarlu skannerneqarsimalluni Taulov Terminalimi ulloq 29. april 

2019, nal. 21.06.  

 

Taamatullu aamma tunngavigineqarpoq Nuummi akitsuuserisut ullormi 3. maj 2019 pisimasoq 7-mi 

pineqartoq nassuissaq X5-imut nassiunneqartoq hashi 3.427 gram arsaarinnissutigimmassuk. Hashi 

toqqorneqarsimavoq nerriviup pladetaanut. Poortugaq ullormi 30. april 2019 Føtexip allakkeriviani, 

Windfeld-Hansens Gade, Vejlemi tunniunneqarsimavoq.  

 

X4 nassuiaavoq, I1 inunnik allanik ujartissimagaani hashinik tigusisussanik tamatumunngalu akiler-

neqassasut 25.000 kr.-inik. X4 nangilluni nassuiaavoq, X5 aamma X6 poortukkamik tigusiumasi-

masut, tamatuma kingornatigut I1 attavigisimallugu.   

 

Taamatullu aamma X4 nassuiaavoq, I1-ip kajumissaarineratigut unnerluutigineqartoq attavigisimal-

lugu, unnerluutigineqartup isumaqatigiissutigineqartut eqqortinngimmagit, tassani X4 aamma I1 

inaani isumaqatigiissutigineqartut, tassa unnerluutigineqartup taakkua aningaasartuutaat akilissagai 

taakkua tigusaagaluarpata.   

 

I1 nassuiaavoq, unnerluutigineqartup noqqaavigisimagaani najukkanik allanik nassaaqqulluni, X4 

poortugaq nassiunneqartoq tigoreermagu. X6 aamma X5 attavigivaanni Brugsenimi oqaluttuarlu-

tillu hashimik portukkamik tigusisoorusullutik, taavalu I1 unnerluutigineqartoq paasitippaa tama-

tuminnga app ”Wickr Me” aqqutigalugu nassiuppaalu X6 aamma X5 najugaat.     

 

Taamaammat, aamma innersuutigineqarluni pisimasoq 5-imi oqaatigineqartut uppernarsineqarpoq, 

unnerluutigineqartoq siuuttuusimasoq ataqatigiissaarisuullunilu hashimik eqqusseriarnermi.  

 

Taamaalilluni unnerluutigineqartoq pisuutinneqarpoq unnerluunneqaataa naapertorlugu.  

 
Pisimasut 8 - 9 

 

Tunngavigineqarpoq politiit najukkami Qajaasaarfik […], Aasiaat misissueqqissaarnermi nassaarimmassuk 

timersuutinut atorneqartartoq pooqattaq imaqartoq hashi 1.038 grammimik aammaa 628.500 kr.-inik. 

Taamatullu aamma tunngavigineqarluni inissiaq pineqartoq X3 pigineqarnera.  

 

Taamatullu aamma tunngavigineqarpoq I2, X9 aamma X3 sinersortaammik umiarsuarlutik Nuuli-

arsimammata ullormi 28. april 2019 Aasiannullu utersimallutik ullormi 10. maj 2019-imi.  

 

Aamma tunngavigineqarpoq unnerluutigineqartoq Nuummissimammat qularnaatsumik piffissami 1. 

maj-miit 4. majip tungaanut 2019-imi.  
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X9 nassuiaavoq aningaasat aamma hashi nassaarineqartut Qajaasaarfik […]-mi nammineq pi-

galugit, aammalu hashimik 2 kg-mik nalunngisaminit 2019-ip aallartinnerani pissarsiarisimallugu, 

taassuma ilisarisimasaata hashi attuumassuteqarfigerusussimanngilaa taanna hashi nutaanngi-

lisimammat. X9 aamma nassuiaavoq Nuummiikkami hashimik 300 – 400 grmmimik pisisimalluni. 

Naggataatigullu X9 nassuiaavoq unnerluutigineqartoq ilisarisimallugu Nuummilu naapillutik, kisia-

nnili unnerluutigineqartoq imminut hashimik ingerlatitseqqiisimanngitsoq.   

 

I2 nassuiaavoq unnerluutigineqartoq aamma X9 Nuummi naapissimasut, tassani unnerluutigi-

neqartoq X9 hashimik tunniussisimasoq. I2 nangilluni nassuiaavoq hashi Qajaasaarfik […]-mi nas-

saarineqartup ilaa tassaasoq X9 unnerluutigineqartumit pisaa. Naluvaa aningaasat hashimik tuni-

niaanermeersuunersut, kisianni X9 Qajaasaarfik […]-miit hashimik tuniniaanikuuvoq.   

 

Uppernarsaasiisoqareerneratigut X9 nassuiaatai uppernanngitsut aamma pisumut sanarfisatut isigi-

neqarlutik tunuartinneqarput. Eqqartuussisunillu pingaartumik pingaartinneqarluni Kalaallit Nuna-

anni haship akia isiginiarneqarluni uppernanngimmat oqarnera X9 ikinngutaasa arlaata 2 kg hashi-

mik tuniinnavillugu tunisimagaa.  

 

Taamaalilluni I2 nassuiaaneratigut uppernarsineqarpoq, unnerluutigineqartup Nuummi hashi X9 

tunniussimagaa, aammalu hashi taanna inissiami nassaarineqartoq Qajaasaarfik […]-mi, taannaasoq 

hashi unnerluutigineqartup X9 tunniussimasaa.  

 

Hashilu pooqattami timersuutinut atorneqartartumi nassaarineqarmat, taanna imaqarluni 629.500 

kr.-inik eqqarsarnartoqartinneqanngilaq tunngavigissalugu aningaasat hashimik tuniniaanermeersu-

usimaneri.  

 

Unnerluutigineqartup Hashi X9-imut Nuummi tunniussimammagu uppernarsineqarpoq, unner-

luutigineqartoq ataqatigiissaarisuusimasoq aamma aqutsisuusimalluni hashimik tuniniaanermut 

Qajaasaarfik […]-mi pisimasumut.  

 

Taamatullu aamma uppernarsineqarpoq unnerluutigineqartoq unnerluutigineqarnini assigalugu 

pisuutinneqartoq tunngaviusumik piumasaqaatigineqartoq naapertorlugu.  

 

Pisimasoq 4 

 

Tunngavigineqarpoq Toldvæsenet i Københavns Lufthavn ullormi 7. marts 2019 pisimasoq 4-mut 

atatillugu nassiussaq imaqartoq ilaatigut 4.250,5 gram hashimik nassiunneqartoq X3. Hashi ner-

riviup pladetaanut toqqorneqarsimavoq.  

 

Taamatullu aamma tunngavigineqarpoq unnerluutigineqartup X3 ilisarisimammagu, aammalu X3 

inissiamik Qajaasaarfik […]-mik piginnittuummat, tassanngaanniit hashimik tuniniaaneq inger-

lanneqarluni, pisimasoq 8-9-mi oqaatigineqartutut.  

 

Taamaalilluni pisimasuni 6 – 7-mituulli hashi toqqorneqarsimavoq nerriviup pladetaanut qarassisa-

mut isiginiarneqarluni aamma pisimasuni 5-7 oqaatigineqartut tunngavigalugit uppernarsineqarpoq 

unnerluutigineqartorlu pisuutinneqarluni unnerluutigineqarnera naapertorlugu.  

 

Pisimasoq 3 

 

Tunngavigineqarpoq Kangerlussuarmi akitsuuserisut ullormi 20. december 2018 nassaarimmatiit 

110.400 kr.-it silaannaakkamut poortorneqarsimasut unnerluutigineqartup nassataani. Tunngavigi-

neqarportaaq aningaasat taninneqarsimammata tigerbalsamip tikkasut assingusumik tipillit.  

 



 56 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, aningaasat snescooterinik tuninisisimanermeersuunerarlugit, 

taakkua X1-mut tunisimavai 86.000 kr.-ilersillugit aningaasallu sinneri nammineq ileqqaagarisimal-

lugit. 2016-imi snescooteri pisiarisimavaa, kisiannili atorsimanngisaannarlugu. Snescooterip pappi-

alartai X1 tunniussimavai.  

 

Assammik allanneqarsimasumi pisinermi isumaqatigiissummi ullulerneqanngitsumi ersersinneqar-

poq, unnerluutigineqartup snescooteri X1 tunisimagaa.  

 

Tunngavigineqarpoq politiit X1 Sisimiuni najugalik nassaarisinnaasimanngimmassuk taamaallaallu 

nassaarisimallugit nukappiaqqat marlut 9-nik aamma 12-inik ukiullit.  

 

Eqqartuussisut unnerluutigineqartup nassuiaataa aningaasat snescooterimik tunisameersornerat 

aammalu aningaasat sinneri ileqqaagarisimaneragai uppernanngitsutut aamma pisumut sanarfisaa-

sutut isumaqarfigivaat. Tamatumani eqqartuussisunit pingaartinneqarluni politiit snescooterimik pi-

sisoq nassaarisinnaasimanngimmassuk, kiisalu unnerluutigineqartup oqaluttuarisinnaanngimmagit 

aningaasat sinneri qanoq ililluni ileqqaarniarsimanerai.  

 

Unnerluutigineqartoq pisimasuni 4 – 9 mi pisuutinneqarmat, aammalu Kalaallit Nunaannut hashi-

mik anngiortumik eqqussuinermi aqutsisutut ataqatigiissaarisutullu inissisimammat, aammalu anin-

gaasat tigerbalsamimik taninneqarsimammata, eqqartuussisunillu tunngavigineqarmat unnerluutigi-

neqartup taamaaliorsimanera politiit qimmianut aningaasat toqqorniarsaralugit, uppernarsineqarpoq 

aningaasat hashimik tuniniaanermeersuusut.  

 

Taamaalilluni unnerluutigineqartoq pisuutinneqarpoq unnerluussisussaatitaasut pingaarnertut pi-

umasaqaataat naapertorlugu.  

 

Pisimasoq 1 

 

Tunngavigineqarpoq politiit ulloq 6. september 2016 nassaarmata 31 gram hash, taanna poortor-

neqarsimavoq kapsilinut iisassanut tummarfimmut toqqorneqarsimasut, kiisalu 14.900 kr.-it.  

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq aningaasat nammineq pigalugit, hashilu aappakuata X7 pigigaa.  

 

Unnerluutigineqartoq pisimasuni 3 -9 pisuutinneqarpoq unioqqutitsinermut aanngaajaarniutit pil-

lugit inatsimmik tassa aqutsisuusimalluni aamma ataqatigiissaarisuusimalluni, unnerluutigi-

neqartorlu Retten i Esbjergip eqqartuussutaani ulloq 22. december 2015-imi pisuutinneqarsimavoq 

tigummiarsutut 642,5 gram hashimik tuniniaqqitassamik, tassani eqqarsarnartoqartinneqanngilaq 

tunngavissallugu unnerluutigineqartumit 31 gram hash pigineqarnera aammalu tigumiarai tuni-

niaaqqinnissaq siunertaralugu. Taamatullu aamma uppernarsineqarpoq aningaasat taakkua 14.900 

kr.-it hashimik tuniniaanermut attuumassuteqarneri.  

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq aningaasat ileqqaagaralugit, taakkua uninngatissimavai sukka-

suumik Danmarkiliarsinnaajumalluni tassami hævekortini katassimagamiuk, tamannalu uppernann-

gitsutut aamma pisumut sanarferiakkatut isigineqarluni.  

 

Taamaalilluni unnerluutigineqartoq pisuutinneqarpoq unnerluussisussaatitaasut tunngaviusumik pi-

umasaqaataat naapertorlugu.  

 

Pisimasoq 2 

Illuatungeriit assigiimmik pinngitsuutitsinissamik piumasaqarnerat tunngavigalugu unnerluutigi-

neqartoq pisimasumi pinngitsuutinneqarpoq.  
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Pineqaatissiissut aalajangersarneqaroq ukiuni pingasuni qaammatinilu arfinilinni pineqaatissin-

neqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik, tak. aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 3, 

tak. ! 1, tak. aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummi § 27, imm. 1, tak. § 2, tak. ilanngussaq A, nr. 

1, tak. ilaatigut pinerluttulerinermi inatsimmi § 12 aamma aanngaajaarniutit pillugit inatsimmi § 3, 

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

 

Pineqaatissiissutissamik aalajangersaanermi eqqartuussisut pingaartumik pingaartippaat, unner-

luutigineqartoq aqutsisutit aamma ataqatigiissaarisutut ataqatgiimmik aaqqissuussamut aaqqis-

suulluakkamik anngiortumik eqqussuinermut aamma Kalaallit nunaata annersaani hashimik tuni-

niaasimammat.  

Taamatullu aamma eqqartuussisut pingaartippaat haship annertussusia unnerluutigineqartup pisuuti-

taaffigisaa peqataaffigalugu anngiortumik eqqussuineq tuniniaanerlu, taamatullu eqqartuussisunit 

pingaartinneqarluni unnerluutigineqartoq siusinnerusukkut assingusunik pinerluuteqartarsimaner-

mut pillagaasareersimanera.  

Arsaarinnissuteqartoqarnissaanik piumasaqaatigineqartoq ataani oqaatigineqartutut malinneqarpoq.  

 

Unnerluutigineqartoq pisuutinneqarmat ataqatigiissaakkamik aanngaajaarniutit pillugit piner-

luuteqarsimasutut, eqqartuussivik isumaqarpoq eqqartuussisarnermi periuseq malillugu suliami 

aningaasartuutit akilissagai, tak. eqqartuussisarnermi inatsimmi § 480, imm. 2.  

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

Unnerluutigineqartoq U eqqartuunneqarpoq ukiuni pingasuni aamma qaammatini arfinilinni 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni 

 

Unnerluutigineqartumiit arsaarinnissutigineqarpoq 14.900 kr. 31 gram hash, 110.400 kr., aamma 

vakuummaskine aamma puussiat. 

 

Suliami aningaasartuutit unnerluutigineqartumit akilerneqassapput.  

 

 

Jesper Kirstein 

 

 

 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 29. november 2019 

 

Rettens nr. 1308/2019  

Politiets nr. 5505-98610-00134-19 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 14. oktober 2019. 
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T er tiltalt for overtrædelse af 

 

 

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

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

hæleri), subsidiært kriminallovens § 111 (hæleri) fsva. de 14.900 kr. i kontanter,  

ved den 6. september 2016 på adressen Paamaap Kuua […] i Sisimiut, at have besiddet 31 gram 

hash med henblik på videresalg i Grønland samt 14.900 kr. i kontanter hidrørende fra salg af ikke 

under 30 gram hash i Grønland eller anden lovovertrædelse, der kan medføre et kriminalretligt an-

svar.  

 

færdselslov for Grønland § 56, stk. 1, jf. § 23, stk. 1, jf. § 29, stk. 3 (hastighedsoverskridelse på 

60% begået inden for prøvetiden af betinget frakendelse af førerretten), 

ved den 16. marts 2018 klokken 19.36, at have ført personbil med registeringsnummer […], ad As-

sensvej ud for nr. 218 i Middelfart (Danmark), med mindst 100 km/t, selv om det ved færdselstavle 

er angivet, at hastigheden ikke må overstige 60 km/t, hvilket udgjorde en overskridelse på mere end 

60 procent af den tilladte hastighed.   

 

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

1, jf. § 2, stk. 2, (narkotikahæleri), subsidiært kriminallovens § 111, stk. 1 (hæleri),  

ved den 20. december 2018 ca. klokken 12.10 i lufthavnen i Kangerlussuaq, i forbindelse med rejse 

fra Aasiaat i Grønland til København i Danmark, i sin indvejede bagage, at være fundet i besiddelse 

af 110.400 kr. i vakuumpakkede kontanter hidrørende fra salg af ikke under 220 gram hash i Grøn-

land eller anden lovovertrædelse, der kan medføre et kriminalretsligt ansvar.  

 

 

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. kriminallovens § 12 (forsøg på indsmugling af hash fra Dan-

mark til Grønland), 

ved i tiden op til den 5. marts 2019, som bagmand i forening og efter forudgående aftale med bl.a. 

V3, X3 (hvis sager forfølges særskilt) samt X14 (hvis sag forfølges i Danmark) med henblik på vi-

dereoverdragelse i Grønland, at have forsøgt at indsmugle ikke under 4.250 gram hash fra Danmark 

til Aasiaat i Grønland, idet X14 sendte hashen gemt i en udhulet træplade til X3 adresse Qajaasaar-

fik […] i Aasiaat med henblik på videresalg i Grønland, hvilket imidlertid mislykkedes, idet pakken 

blev fundet af toldfunktionen i Københavns lufthavn.  

 

 

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

jf. §2 jf. bilag 1, liste A, nr. 1 (indsmugling af hash fra Danmark til Grønland), 

ved i tiden op til den 16. april 2019, som bagmand, i forening og efter forudgående aftale med V1 

og X4 (begge hvis sager er afgjort), med henblik på videresalg/videreoverdragelse i Grønland, at 

have indsmuglet ikke under 2.000 gram hash fra Danmark til Nuuk i Grønland, idet V1 efter aftale 

med T og X4 fra en eller flere pt. ukendt medgerningsmænd i Danmark fik sendt hashen gemt i en 

udhulet træplade til X4 adresse, Nuniaffik […] i Nuussuaq, med henblik på efterfølgende videre-

overdragelse af hash til V1 og/eller T.  

 

 

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

jf. § 2 jf. bilag 1, liste A, nr. 1 (indsmugling af hash fra Danmark til Grønland), 

ved i tiden op til den 2. maj 2019, som bagmand, i forening og efter forudgående aftale med V1, X6 

og X4 (hvis sager er afgjort), med henblik på videresalg/videreoverdragelse i Grønland, at have ind-

smuglet ikke under 3.412 gram hash fra Danmark til Nuuk i Grønland, idet V1 efter aftale med T og 
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X4 satte X6 i kontakt med T, der herefter med hjælp fra en eller flere pt. ukendt medgerningsmænd 

i Danmark, sendte hashen gemt i en udhulet træplade til X6 adresse Qassuserfik […] i Nuuk, med 

henblik på efterfølgende videreoverdragelse af hashen til V1 og/eller T. 

  

 

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

1, jf. § 2 jf. bilag 1, liste A, nr. 1 (indsmugling af hash fra Danmark til Grønland), 

ved i tiden op til den 3. maj 2019, som bagmand, i forening og efter forudgående aftale med V1, X5 

og X4 (hvis sager er afgjort), med henblik på videresalg/videreoverdragelse i Grønland, at have ind-

smuglet ikke under 3.427 gram hash fra Danmark til Nuuk i Grønland, idet V1 efter aftale med T og 

X4 satte X5 (hvis sag er afgjort) i kontakt med T, der herefter med hjælp fra en eller flere pt. 

ukendte medgerningsmænd i Danmark fremsendte hashen gemt i en udhulet træplade til X5 adresse 

Blok […]i Nuuk, med henblik på efterfølgende videreoverdragelse af hash til V1 og/eller T.  

 

 

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

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

ved den 9. juli 2019 ca. kl. 14.30 på adressen Qajaasaarfik […] i Aasiaat, som bagmand, i forening 

og efter forudgående aftale med X9 (hvis sag er afgjort), at have besiddet 1.038 gram hash med 

henblik på videresalg i Grønland og efterfølgende hel eller delvis videreoverdragelse af penge hid-

rørende fra salg af hashen til T, idet T som bagmand, havde overdraget hashen til X9.   

 

 

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

1, jf. § 2, stk. 2, (narkotikahæleri), subsidiært kriminallovens § 111, stk. 1 (hæleri),  

ved den 9. juli 2019 ca. klokken 14.30 på adressen Qajaasaarfik […] i Aasiaat, som bagmand, i for-

ening og eller forudgående aftale med X9 (hvis sag er afgjort), at være fundet i besiddelse af 

629.500 kr. hidrørende fra salg af ikke under 1.250 gram hash i Grønland eller fra anden lovover-

trædelse, der kan medføre et kriminalretsligt ansvar, idet pengene helt eller delvist skulle overdra-

ges til T.  

 

 

Påstande 

 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om domfældelse i overensstemmelse med anklageskriftet 

vedrørende forhold 1 og forhold 3 - 9.  anstaltsanbringelse.  

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om anstaltsanbringelse i 4 år.  

 

Anklagemyndigheden har endvidere nedlagt påstand om konfiskation af: 

 

- 14.900 kr., jf. kriminallovens § 166, stk. 1. (forhold 1) 

- Konfiskation af hash, jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1. (forhold 1) 

- Konfiskation af 110.400 kr., jf. kriminallovens § 166, stk. 1. (forhold 3) 

- Konfiskation af vakuummaskine og poser i medfør af kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1. (forhold 

3) 

 

Anklagemyndigheden har endeligt nedlagt påstand om, at tiltalte skal betale sagens omkostninger, 

jf. retsplejelovens § 480, stk. 2. 

 

Tiltalte har nægtet sig skyldig og har nedlagt påstand om frifindelse.  
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Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af tiltalte og vidnerne X4, V1, V2, X9 og V3.  

 

Tiltalte har til retsbogen af 12. november 2019 afgivet følgende forklaring: 

 

"... 

Tiltalte forklarede, at han havde boet i Grønland i ca. 5 ½ år. Han havde boet 1 år i Nuuk, ca. 2 år i 

Sisimiut og derefter i Aasiaat, hvor han boede indtil han blev anholdt. Han boede til leje i Aasiaat.  

 

Han var født i Middelfart og var opvokset i Ejby på Fyn. Det var en drengedrøm for ham at flytte til 

Grønland. Han flyttede endvidere til Grønland for at starte på en frisk, idet han havde taget mange 

stoffer i Danmark.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (forhold 10, bilag B-1-1, side 2) hvoraf fremgår 

 

"... 

Sigtede oplyste, at han forlod Danmark pga. et narkotikamisbrug og hans medlemskab af Bandidos 

MC. Han søgte mod Grønland hvor han gik på søfartsskolen i Nuuk. Han forventede at skulle til-

bage til Nuuk i starten af oktober 2016.  

..."  

 

forklarede tiltalte, at han ikke huskede, at han skulle have nævnt noget om Bandidos for politiet. 

Han huskede, at han havde forklaret til politiet, at han var startet på styrmandsskolen, da han kom til 

Grønland. Han var på skipperuddannelsen fra oktober 2015 til april 2016. Han droppede dog ud i 

februar 2016, da hans mor døde. Han arbejdede som styrmand på skibet "[…]", som var en krabbe-

båd, frem til han blev anholdt. Da han blev anholdt var han ved at blive oplært som skipper. Han 

havde fisket i mere end 10 år, og havde været fisker siden han kom til Grønland. Han havde arbej-

det som dørmand på Daddys i en periode.  

 

Han havde ikke længere en kæreste, da hans kæreste X12, slog op med ham, da han blev anholdt. 

X12 boede på Falster og han havde besøgt hende sidste sommer.  

 

Han vidste, hvem V1 var. Han havde kendt V1 siden 2014. Han havde arbejdet med V1 på Daddys. 

Han havde været sammen med V1 storesøster. Han mente, at V1 boede i Qinngorput. Han havde set 

V1 et par gange i 2019, nok 4 - 5 gange.  

 

Han havde været i Nuuk fra den 26. marts 2019 og 4 dage frem, hvor han så V1 én gang. De mødtes 

på Daddys, hvor de drak nogle øl og spillede backgammon. V1 havde på dette tidspunkt ikke egen 

lejlighed. Han huskede ikke, hvad han og V1 talte om på Daddys, da det var lang tid siden. Han 

blev ikke præsenteret for nogle af V1 venner på Daddys. Han blev vist præsenteret for V1 kæreste, 

som vist hed X15.  

 

Han så endvidere V1 en enkelt gang i slutningen af april 2019, da han var ved at losse skib. V1 

havde på dette tidspunkt fået en lejlighed gennem Nuuk Transport. Han tog bad i V1 lejlighed den 

2. og 3. maj 2019, da varmtvandsbeholderen på skibet, som han sejlede med, var gået i stykker. Den 

4. maj 2019 tog han ud at fiske.  

 

Han kørte et par gange i begyndelsen af maj 2019 i bil med V1. V1 hentede ham i firmabil begge 

gange. Han mødte V1 kæreste. Han mødte ikke X4 hos V1. Han mødte første gang X4 i arresten.  
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Han huskede ikke, at han skulle have haft mange telefonopkald med V1, men han havde fået oplyst 

af sin forsvarer, at der havde været mange opkald mellem ham og V1. Han huskede ikke, om han 

havde sms'et med V1. Han var ordblind. Han huskede ikke, hvad der stod i den sms-korrespon-

dance, som han havde haft med V1.  

 

Anklageren dokumenterede rapport Udlæsning af V1 tlf. (bilag G-6-1, side 2 - 4) 

 

Tiltalte forklarede, at de korte telefonopkald fra V1 til ham nok var til hans telefonsvarer, da han 

tog ud at sejle om morgenen den 4. maj 2019. Skibet var nogle gange tæt på kysten, hvorfor det 

kunne ske, at han kunne have fået nogle opkald, som han ikke havde besvaret. Han huskede ikke, 

hvad de talte om, da han havde en dårlig hukommelse på grund af, at han havde taget meget kokain, 

da han boede i Danmark.  

 

Anklageren dokumenterede fra samme bilag (bilag G-6-1, side 5) 

 

Tiltalte forklarede, at skibet på dette tidspunkt lå i Aasiaat for at losse.  

 

Vedrørende sms af 8. maj 2019 af 8. maj 2019 fra tiltalte til V1 forklarede tiltalte, at han ikke hu-

skede, hvorfor han skrev sådan til V1.  

 

Vedrørende sms af 9. maj 2019 kl. 12.05.51 fra V1 til tiltalte forklarede tiltalte, at V1 formentlig 

havde læst hans sms. Han kendte ikke V1 venner, og han var ikke ved at tage røven på nogen. Han 

vidste ikke, hvem "C" var.   

 

Vedrørende sms'er 9. maj 2019, kl. 12.12.54 og kl. 12.13.26 fra tiltalte til V1 forklarede tiltalte, at 

han ikke huskede, hvad korrespondancen handlede om. Han mente dog, at det, som V1 skrev, var 

forkert.    

 

Vedrørende sms af 9. maj 2019, kl 12.13.32 fra tiltalte til V1 og sms af 9. maj 2019, kl. 12.16.55 fra 

V1 til tiltalte forklarede tiltalte, at han ikke vidste, hvad "den anden" var. Han havde ikke andre te-

lefoner. Han mente ikke, at han og V1 havde skrevet sammen på andre platforme. Han havde ikke 

andre besked-programmer. Han havde ikke downloadet programmet "Wickr Me" 

 

Anklageren dokumenterede fra Rapport Udlæsning af V1 anden telefon (fundet på bopæl) koster 

201, iPhone 11 med hvid bagbeklædning, foto 1 (bilag G-20-1).  

 

Tiltalte forklarede, at han ikke vidste, hvem kontakten "T Grønland" var.  

 

Forevist besked fra "T Grønland" til V1 af 4. maj, kl. 23.44 (bilag G-20-1, foto 1) forklarede tiltalte, 

at han ikke vidste, hvad V1 skulle hente. Han havde ikke talt om hash med V1, ligesom han ikke 

havde fået udleveret hash eller penge fra V1. Han flyttede til Grønland for at starte et nyt liv.  

 

Vedrørende X4 forklarede tiltalte, at han først mødte X4 i anstalten. Han vidste i starten ikke, hvor-

for X4 var i anstalten. Han havde ikke talt med X4. Han vidste, hvem X4 var, da de andre indsatte 

havde fortalt, hvem X4 var. X5 fortalte ham, at han og X4 var sigtet i samme sag som tiltalte. Han 

havde ikke sms'et med X4. Han havde dog fået en sms fra X4.  

 

Anklageren dokumenterede fra Rapport Udlæsning af X4 tlf. (bilag G-9, side 6) 

 

Vedrørende sms af 8. maj 2019, kl. 18.43.55 til tlf.nr. […] forklarede tiltalte, at det var hans telefon-

nummer, som sms'en var blevet sendt. Han huskede, at han havde modtaget sms'en. Han kendte 

ikke personen eller telefonnummeret, som skrev til ham. Han huskede, at der var en tosse, som 
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skrev til ham. Han undrede sig over, hvorfor han fik tilsendt sms'en, men han havde forsøgt at 

glemme den, da han ikke vidste, hvem der havde sendt ham sms'en.  

 

Vedrørende sms af 8. maj 2019, kl. 18.47.38 til tlf.nr. […] forklarede tiltalte, at han ikke vidste, om 

man kunne finde hans tlf.nr. hos Nuuk Transport. Han arbejde hos Nuuk Transport i 1 - 2 dage in-

den han tog ud at fiske i maj 2019. Han arbejdede der, da V1 ringede til ham og tilbød ham arbejde. 

Han arbejdede endvidere hos Nuuk Transport i 2 - 3 dage ultimo marts 2019. Han fungerede som 

vicevært og var med ude at tømme storskrald. Han kørte sammen med en stor grønlænder, som var 

skaldet og tatoveret blandt andet på halsen. Han havde arbejdet sammen med denne person som 

dørmand på Mutten og Daddys. Han vidste ikke, om personen var fastansat hos Nuuk Transport. 

Personen hed vist X13 eller X13.  Han mødte ikke X5 eller X4, da han arbejdede for Nuuk Trans-

port.  

 

Han mødte X5 i anstalten - vist i september 2019. Han kendte ikke X6. Han havde ikke skrevet eller 

talt med X5 eller X4.  

 

Han var ikke bekendt med, at der var et hashmarked i Grønland, men han gik ud fra, at der var et 

sådan. Han havde ikke været involveret i hashhandel.  

 

Han kendte ikke X3. Han havde måske mødt V3. Han vidste ikke, om V3 havde andre navne, og 

navnet X16 sagde ham ikke noget.  

 

Han havde en budget- og lønkonto.  

 

Anklageren dokumenterede fra posteringsoversigt vedrørende kontonr. […] (bilag K-1-2).  

 

Tiltalte forklarede, at han fik udbetalt løn hver 14. dag for krabbefiskeriet. Han blev ansat i 2017. 

Han sejlede i 2 måneder, hvorefter han var hjemme i 1 måned. Når han ikke sejlede, fik han ikke 

løn. Lønnen blev udbetalt til hans konto.  

 

Vedrørende indbetaling af 27. februar 2019 med tekst "Lonoverforsel" forklarede tiltalte, at han 

ikke vidste, om det var en lønudbetaling. Når de lå i havn, fik de udbetalt 700 kr. pr dag. Han mente 

ikke, at der var tale om en udbetaling fra Polar Seafoods.  

 

Vedrørende indbetaling af 24. maj 2019 med tekst "LØNOVERFØRSEL" forklarede tiltalte, at det 

var løn for fiskeri, som han havde været med til, inden han blev anholdt. Han kunne dokumentere 

dette, da han havde lønsedler fra Polar Seafoods.  

 

Vedrørende indbetaling af 1. januar 2019 med tekst "Indbetaling - BBB" forklarede tiltalte, at det 

var en indbetaling, som han havde foretaget fra Pilersuisoq i Aasiaat. Han vidste ikke, hvorfor ind-

sættelsen var benævnt "BBB". Han mente dog, at han var i Danmark den 7. januar 2019. Han havde 

foretaget nogle af indbetalingerne, men der var også andre, som havde indbetalt til hans konto. Han 

huskede ikke, hvem der ellers skulle have indbetalt penge til hans konto.  

 

Anklageren dokumenterede fra Rapport af 8. juli 2019 (bilag G-28-1) 

 

Tiltalte forklarede, at det var hans navn, som fremgik af rubrikken "Kontohavers navn".  

 

Vedrørende indbetalingskort af 15. marts 2019 forklarede tiltalte, at det var hans underskrift, som 

fremgik af indbetalingskortet. Han var god til at oddse og havde i 2019 tjent ca. 200.000 kr. herpå. 

Det kunne godt ske, at han havde indbetalt i alt ca. 20.000 kr. Pengene stammede enten fra gevinst 
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på Oddset eller fra penge, som han havde lånt. Han lånte penge, da det også nogle gange gik dårligt 

for ham, når han oddsede. Han havde tabt mange penge. Han var endvidere god til at spare op.  

 

Han havde altid kontanter til at ligge derhjemme, så han kunne komme hurtigt til Danmark, også 

selvom han havde mistet sit hævekort.  

 

Vedrørende V3 forklarede tiltalte, at han vidste, hvem hun var. Han havde vist ikke set hende i 

2019. Han havde fået oplyst fra sin forsvarer, at V3 boede i Aasiaat. Han vidste ikke, om V3 havde 

en kæreste.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-5-2, side 5), hvoraf fremgår 

 

"... 

Afhørte forklarede, at V3 havde hjulpet ham med at sætte penge ind på afhørtes konto i banken. Af-

hørte havde ikke altid selv mulighed for at indsætte penge i banken, da skibet kun var i byen i kort 

tid. Han havde kontanter fra sine spil på Oddset eller spillemaskiner eller penge, som han havde lånt 

ud og fået tilbage. Det kunne både være et par tusinde, 3000kr, 4000kr, 8000kr. Han oddsede i de 

byer, hvor de lagde til.  

..." 

 

forklarede tiltalte, at han huskede, at han blev afhørt af en kvindelig betjent. Han kendte ikke V3. 

Han mente ikke, at han havde mødt V3 i 2019 og han huskede ikke, om hun havde hjulpet ham med 

noget. V3 havde hjulpet ham med at sætte penge ind på hans konto, når han ikke havde tid til selv at 

sætte penge ind. Han havde mødt V3 gennem en fælles bekendt, som han ikke ville oplyse navnet 

på. Han havde en aftale med V3 om, at hun skulle sætte penge ind på hans konto mod at hun fik ek-

sempelvis 100 kr. eller 300 kr. herfor. V3 satte også penge ind på hans kærestes konto. Hans kære-

ste skulle have nogle af hans gevinster fra Oddset, da han skulle hjælpe med udgifterne i Danmark.  

 

Anklageren dokumenterede fra Rapport - Kontakt mellem X3 og T (bilag G-18-1) 

 

Vedrørende indbetalingskort benævnt 2 forklarede tiltalte, at han den 22. maj 2019 sad i anstalten. 

Han havde ikke kendskab til overførslen.  

 

Vedrørende indbetalingskort benævnt 3 forklarede tiltalte, at han på dette tidspunkt var i Nuuk. Han 

lånte nogle penge af en ven, da han var flad. Han måtte have bedt V3 om, at sætte pengene ind. V3 

satte nogle gange penge ind på hans konto mod betaling. Han havde ikke en sådan aftale med andre. 

Han boede på daværende tidspunkt i Aasiaat. Han oddsede både i butikker og på sin telefon. Han 

fik nogle gange gevinsten udbetalt efter at banken var lukket. Han fik nogle gange andre til at ind-

løse sine Oddset kuponer.  

 

Han kendte ikke X3.  

 

Anklageren dokumenterede fra Rapport - Kontakt mellem X3 og T (bilag G-18-1), indbetalingskort 

benævnt 1. 

 

Tiltalte forklarede, at han ikke vidste, hvorfor X3 havde skrevet under på indbetalingen. Han havde 

måske mødt X3 en gang for ca. 2 år siden, men han var ikke sikker på, at det var X3, som han havde 

mødt. X3 var ikke sammen med V3. 

 

Han havde nogle gange mødtes med V3 på havnen. Han havde ikke været hjemme hos V3 og han 

vidste ikke, hvor V3 boede, da V3 ikke havde oplyst ham hendes rigtige adresse.  
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Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-5-2), hvoraf fremgår 

 

"... 

Afhørte forklarede, at han enten tog hjem til V3 eller ringede til hende. V3 boede i blokkene i Aa-

siaat. Hun boede alene. Når han kom hjem til hende, afleverede han penge til hende. Hun vidste, at 

hun skulle sætte dem ind på enten afhørtes eller X12 konto. Afhørte havde også overført til sin svi-

gerfar. 

..."  

 

forklarede tiltalte, at han havde forklaret sådan til politiet. Han troede, at det var V3 rigtige adresse, 

men hun havde oplyst ham en forkert adresse.  

 

Vedrørende forhold 8 - 9 forklarede tiltalte, at han kendte X9. Han havde arbejdet sammen med X9 

på et værtshus i Sisimiut i 2016 - 2017. Han mødte X9 i Pisiffik i marts 2019 inden han tog til 

Nuuk. X9 var alene. Han vidste ikke, om X9 havde en samlever. Han var dog bekendt med, at X9 i 

2017 havde en kæreste. Han vidste, at X9 kæreste hed V2, men han kendte ikke hendes efternavn.   

 

Forevist fotorapport vedrørende Qajaarsaafik nr. […] forklarede tiltalte, at han ikke havde været på 

adressen. Hans forsvarer havde fortalt ham, at der var blevet fundet en taske med nogle penge og 

noget hash på adressen. Han kendte dog ikke adressen. Han havde ikke solgt eller givet X9 en tele-

fon af mærket Samsung Galaxy A7. Han havde aldrig ejet en Samsung telefon, da han altid havde 

brugt iPhone. Han vidste ikke, hvordan man brugte en Samsung telefon. 

 

Anklageren dokumenterede fra Rapport diverse telefoner til udlæsning (bilag G-31) og Rapport 

Gennemgang af data fra koster nr. 10, Samsung Galaxy A7 (bilag G-31-10). 

 

Tiltalte forklarede, at han ikke havde mailadressen […].com. Hans mailadresse var [...]@hot-

mail.com. Han havde aldrig haft en Gmail-konto.  

 

Tiltalte forklarede videre, at kontaktoplysningerne vedrørende kontakten benævnt "MM" var hans 

daværende kærestes telefonnummer. Han vidste ikke, hvorfor hans kærestes telefonnummer frem-

gik af telefonen. Hvis det havde været hans telefonnummer, ville han ikke have givet kontakten 

navnet "MM".  

 

Han genkendte ikke kontakten benævnt "PET". Han vidste endvidere ikke, hvorfor der var et selfie 

af ham på telefonen. Han mente, at det var underligt, at der var så mange oplysninger om ham på 

telefonen.  

 

Anklageren dokumenterede fra Rapport Vedr. V2 forklaring omkring rejse til Nuuk på familiebe-

søg.  

 

Tiltalte forklarede, at han havde været i Nuuk fra den 1. - 4. maj 2019. Han havde ikke mødtes med 

V2 eller X9 i Nuuk.  

 

Han havde ikke haft noget at gøre med den hash eller de kontanter, som blev fundet i lejlighed. Han 

havde ikke talt om hash med X9 eller V2.  

 

Vedrørende forhold 1 forklarede tiltalte, at han på daværende tidspunkt havde boet på adressen Paa-

maap Kuuna […] i Sisimiut. Han boede der med X7. Hun smed ham dog ud. Det var ikke hans 

hash, hvorfor det måtte være X7. Det var hans penge, som blev fundet på adressen. Han hade hævet 

dem fra sin konto. Han havde i 2016 smidt sit hævekort væk, hvorefter han havde opbevaret penge i 
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lejligheden. Pengene stammede fra fiskeri. Han arbejde fra 2014 - 2016 for Greenland Scallop & 

Seafood. Han blev fyret, da han og skipper havde været sammen med den samme kvinde.  

 

Vedrørende forhold 3 forklarede tiltalte, at han havde solgt en snescooter for 86.000 kr., og at resten 

af beløbet var opsparing. Han burde have gået i banken med pengene. Han havde solgt snescooteren 

til X1. Snescooteren havde ikke været indregistreret i hans navn. Han købte snescooteren i 2016, 

men havde aldrig brugt den. Han havde købsaftalen med X1 til at ligge på sin mail.  

 

Anklageren dokumenterede fra bilag A-2-1.  

 

Tiltalte forklarede, at han havde vakuumpakket pengene, da de ikke skulle falde ud. Han kunne 

også have lagt dem i plastikposer. Han kunne ikke have pengene på sig, da de fyldte for meget. Det 

undrede ham, at X1 betalte for snescooteren i hovedsagelig 100 kr. sedler. Han forsøgte at deklarere 

penge i Aasiaat Lufthavn, men tolderen ville ikke tale med ham. Han vidste ikke, hvorfor sedlerne 

var sammenklistrede og lugtede af tigerbalsam. Han havde ikke smurt pengene ind i tigerbalsam, og 

de var ikke smurt ind, da han fik dem fra X1. Han havde givet X1 papirerne på snescooteren.  

 

Adspurgt af forsvareren og forevist kontooversigt (bilag K-1-1) forklarede tiltalte, at han havde en 

lønkonto, en budgetkonto, en appa opsparingskonto og en Sisa konto.  

 

Forevist kontoudtog vedrørende kontonr. 6471-[…](bilag K-1-2) forklarede tiltalte, at det godt 

kunne passe, at han den 2. januar 2019 havde et indestående på 1.267 kr. på sin konto. Han tjente 

ikke mange penge, og han havde mange udgifter. Han betalte halvdelen af sin kærestes husleje i 

Danmark, ligesom han betalte halvdelen af madbudgettet. Hans kæreste var studerende og læste til 

pædagog. Huslejen var på 3.600 kr.  

 

Vedrørende indbetalingen af 27. februar 2019 stor 1.272,50 kr. forklarede tiltalte, at det nok var løn. 

De havde ikke fanget noget. Han blev trukket i løn for arbejdstøj, cigaretter og slik inden han fik 

udbetalt løn. Der var dog gratis forplejning, når han var ude at fiske. I vintermånederne var fiskeriet 

dårligt.  

 

Han betalte også husleje i Grønland med 3.000 kr. Han skulle derudover betale for olie og strøm.  

 

Vedrørende indbetalingen af 24. maj 2019 stor 9.264,03 kr. forklarede tiltalte, at det var den sidste 

løn, som han fik udbetalt kort tid efter, at han blev anholdt.  

 

Han havde en iPhone, da han blev anholdt. Han vidste ikke om telefonen var blevet udlæst. Politiet 

havde indtastet koden til telefonen for mange gange, hvorefter alt indhold på telefonen var blevet 

slettet.  

... 

Tiltalte forklarede supplerende, at han ikke havde bemærkninger til X4 forklaring. Han havde først 

mødt X4 i arresten. Det virkede som om, at de havde aftalt, at han skulle tage skylden for at redde 

deres egen røv. V1 havde kendskab til, hvad han lavede i Danmark inden han flyttede til Grønland.  

..." 

 

X4 har til retsbogen af 12. november 2019 afgivet følgende forklaring: 

 

"... 

Vidnet forklarede på grønlandsk, at han arbejdede hos Nuuk Transport. V1, som var hans chef, 

havde bedt ham finde nogle adresser. Han gav V1 sin egen adresse X5 og X6 adresse. V1 fortalte 

ham, at adresserne skulle bruges til at sende hash til, og at de ville få 25.000 kr. for det. Det var dog 
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kun vidnet, som fik de 25.000 kr. X5 og X6 fik ingen penge. Han fik pengene af V1. Han vidste 

ikke, hvorfra V1 havde pengene.    

 

Han hentede den pakke, som blev sendt til hans adresse på posthuset. Han havde fået et Track & 

Trace-nummer af V1. Pakkerne til X5 og X6 havde også Track & Trace-numre. Han vidste ikke, 

hvorfra V1 havde fået Track & Trace-numrene.  

 

Det var meningen, at X6 og X5 også skulle have fået betaling for, at have modtaget pakker. Det var 

V1 og T, som skulle betale dem. Han vidste ikke, hvad T hed til efternavn, men det var tiltalte, som 

var T. Han havde siddet i anstalten med tiltalte i en kort periode.  

 

Han vidste ikke, hvad tiltaltes rolle i indsmuglingen var, men han vidste, at det var tiltalte, som 

skulle betale dem, hvilket han havde fået oplyst fra V1. Han havde mødt tiltalte, da tiltalte var ved 

Nuuk Transport. Tiltalte var ved Nuuk Transport for at lave aftalen om indsmugling af hash og af-

tale, hvad der skulle ske, hvis de blev anholdt. Han mente, at de holdt møde i slutningen af april el-

ler begyndelsen af maj 2019. Tiltalte fortalte, at han ville betale deres husleje og regninger, hvis de 

blev anholdt. Tiltalte havde dog ikke overholdt denne aftale.  

 

Det var aftalt, at V1 skulle have pakkerne, når de kom frem. Det var korrekt, at pakken til vidnet 

kom i midten af april 2019, og at de to andre pakker skulle være ankommet i maj 2019.  

 

Det var V1, som bad ham finde nogle yderligere adresser. Han spurgte derfor i sin omgangskreds, 

om der var nogen, som ville være med, hvilket X5 og X6 gerne ville. X5 og X6 tog selv kontakt til 

V1 og gav ham deres adresser.  

 

Det var hans opfattelse, at tiltalte var bagmand eller chef, idet V1 havde fortalt ham, at det var til-

talte, som skulle betale dem, ligesom det var klart, at V1 hjalp tiltalte. Det var V1 som fortalte ham, 

at pakken kom. Da X6 og X5 ikke havde fået betaling, sagde V1, at de skulle rette henvendelse til 

tiltalte.  

 

Eftersom tiltalte til mødet hos V1 havde fortalt, at han ville betale deres udgifter, hvis de blev an-

holdt, rettede vidnet henvendelse til tiltalte. Han fik V1 til at skrive til tiltalte fra sin telefon, da han 

ikke var god til dansk. Tiltalte benægtede, at han hed T. Han var sikker på, at det var tiltaltes tele-

fonnummer, som V1 skrev til. Han var til stede i lokalet, da V1 skrev fra hans telefon til tiltalte. 

Han huskede ikke tiltaltes telefonnummer.  

..." 

 

V1 har til retsbog af 12. november 2019 afgivet følgende forklaring: 

 

"... 

Vidnet forklarede, at han var blevet dømt i forening med X4, X5 og X6. Han kendte tiltalte fra sit 

tidligere arbejde på Godthåb Bryghus, hvor de arbejdede sammen. Tiltalte påbegyndte uddannelse, 

og de havde siden da haft kontakt ind imellem. De var kammerater, men det var de ikke længere.  

 

De havde set hinanden nogle gange i 2019. De var mødtes på Daddys og hjemme hos ham. Han bo-

ede på daværende tidspunkt i Qinngorput. Han var sidst sammen med tiltalte ultimo april eller 

primo maj. De havde også talt sammen i telefon og sms'et.  

 

Tiltalte blev ansat som vicevært hos Nuuk Transport - vist i april 2019. Det var ikke en permanent 

stilling, da tiltalte sejlede. Han tilbød tiltalte et arbejde, når tiltalte var i havn. Som vicevært kørte 

tiltalte med storskrald, hvilket var en to- eller tremandsopgave. Tiltalte kørte blandt andet med X13. 
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Han havde også kørt med X4, som var fastansat som skraldemand. Han vidste ikke, om tiltalte også 

havde kørt med X5. 

 

Vidnets rolle i forbindelse med indsmuglingen af hash var, at han skulle agere mellemled mellem 

tiltalte og de personer, som skulle modtage hashen. Han skulle skaffe tre adresser til tiltalte. Tiltalte 

fortalte, at det var vigtigt. Han gik ud fra, at tiltalte havde fået nogle problemer i Danmark. Han 

kendte ikke tiltaltes historisk i Danmark. Tiltalte sagde ikke på dette tidspunkt eksplicit, hvad adres-

serne skulle bruges til, men det var klart, at de skulle bruges til at sende hash til. Tiltalte sagde på et 

senere tidspunkt, at der skulle sendes hash til adresserne.  

 

Tiltalte bad ham finde adresser i april 2019. Vist nogle dage før den 12. april 2019. De var ude at 

køre i vidnets firmabil. Han huskede ikke præcis, hvornår det blev aftalt, at pakken skulle sendes til 

X4. Det var dog aftalt inden den 16. april 2019. Vidnet fik betaling for at finde adresserne. Han tog 

kontakt til X4, som var en del af hashmiljøet, og fortalte, at han havde en kammerat, som ville 

sende hash til Grønland. Da pakken var ankommet, hentede X4 pakken på posthuset. X4 afleverede 

pakken til vidnet, og han gav X4 25.000 kr., som han havde fået af en ukendt mand. Han afleverede 

hashen til en anden ukendt mand ved Pisiffik i Nuussuaq.  

 

Da det gik godt med pakken til X4, bad tiltalte ham om, at finde nogle flere adresser. Han spurgte 

X4, som var en del af hashmiljøet, om han kendte nogle, som ville være med.  

 

Tiltalte bad om nogle yderligere adresser, og vidnet spurgte X4 om han havde nogle venner, som 

kunne være interesseret.  

 

X6 og X6en rettede henvendelse til ham i Brugseni, hvor han fik deres adresser. Han havde vist set 

X6 en enkelt gang før, da X6 havde arbejdet hos Nuuk Transport. Han vidste ikke, om det var til-

fældigt, at de opsøgte ham i Brugseni.  

 

Han videreformidlede deres navne til tiltalte via appen "Wickr Me". Da pakkerne var blevet afsendt 

orienterede tiltalte ham herom. Han huskede ikke, hvornår han fik at vide, at pakkerne var sendt. 

Han mente, at tiltalte var i havn, da pakkerne skulle afhentes. Det kunne godt ske, at de aftalte det 

pr. telefon.     

 

Det viste sig, at tiltalte havde løjet overfor ham, X6, X4 og X6, idet det var aftalt, at der skulle sen-

des ca. 1 kg. hash i hver pakke, men der blev sendt mere. Det var endvidere aftalt, at X4, X5 og X6 

skulle modtage 10 % af hashens værdi eller 25.000 kr. Det var tiltalte, som fortalte ham, at et kilo 

hash havde en gadeværdi af minimum 250.000 kr. i Grønland.   

 

Det begyndte at gå galt og folk begyndte at blive anholdt. Han tog kontakt til tiltalte og "hev stikket 

ud".  

 

X4 og tiltalte mødtes i vidnets lejlighed i begyndelsen af maj 2019, hvor de talte om, at X5 var ble-

vet anholdt. Tiltalte sagde, at han ville afholde deres udgifter, mens de var i fængsel. De blev enige 

om, at folk skulle have deres penge.  

 

Folk begyndte at kontakte ham, da tiltalte ikke holdt, hvad han havde lovet, herunder at han ville 

afholde de anholdtes udgifter. Han oplyste, at de skulle rette henvendelse til tiltalte. Han havde gi-

vet tiltaltes telefonnummer til X5, X4 og X6 familie. Når de forsøgte at kontakte tiltalte, sagde til-

talte, at de havde fået forkert nummer.  
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Adspurgt af retsformanden forklarede vidnet, at han havde sendt nogle sms'er fra X4 telefon til til-

talte. Han hjalp X4 med at skrive sms'erne, da X4 ikke var god til dansk. Han skrev sms'erne til til-

talte nogle dage inden han blev anholdt.  

 

Adspurgt på ny af anklageren og forevist Rapport Udlæsning af V1 anden telefon (fundet på bopæl) 

koster nr. 201, iPhone 11 med hvid bagbeklædning, foto 1 (bilag G-20-1) forklarede vidnet, at det 

var hans telefon, og at kontakten "T Grønland" var tiltalte. Det var hans mobiltelefon. T Grønland 

var tiltalte.  

 

Vedrørende besked af 4. maj 23.44 forklarede vidnet, at det var tiltalte, som havde skrevet til ham. 

Tiltalte henviste til noget tøj, som han havde glemt hos ham, da tiltalte havde taget nogle bad hos 

ham.  

..." 

 

X9 har til retsbogen af 15. november 2019 afgivet følgende forklaring: 

 

"... 

Vidnet blev gjort bekendt med vidnepligt og sandhedsansvar. Vidnet blev endvidere gjort bekendt 

med, at han som partsnærmeste til V2 ikke havde pligt til at besvare spørgsmål vedrørende V2 

eventuelle rolle i sagen. 

 

Vidnet forklarede på grønlandsk, at han var blevet dømt for at være i besiddelse nogle penge og 

hash. Han havde selv skaffet hashen. Han ville ikke oplyse, hvem han fik hashen fra 

 

Retsformanden vejledte på ny vidnet om vidnepligten og sandhedsansvaret.  

 

Vidnet fastholdt, at han ikke ville oplyse, hvorfra han havde fået hashen, men det havde ikke noget 

med tiltalte at gøre. Han havde fået hashen fra nogen i Nuuk. Han havde vist været i Nuuk fra den 

28. april - 10. maj 2019.  

 

Anklageren dokumenterede fra rapport angående V2 forklaring omkring rejse til Nuuk på familie-

besøg (bilag G-32-1).  

 

Vidnet forklarede, at det tager ca. 1½ - 2 dage at rejse til Nuuk med kystskibet. Han var på ferie i 

Nuuk, hvor han blandt andet besøgte sine søskende og moster. Han besøgte sin søster. Tiltalte var 

kort på besøg hos vidnets søster. Tiltalte var der nok i 15 - 30 minutter. Han talte med tiltalte om, 

hvordan tiltalte havde det, da de var gamle venner. Han kendte tiltalte fra Sisimiut, hvor tiltalte 

havde boet hos ham, da tiltalte var blevet smidt ud af sin daværende kæreste. Tiltalte havde fået lov 

til at bo i vidnets lejlighed, da vidnet boede hos V2. Det var dog 3 - 4 år siden. Han huskede ikke, 

hvilken dato tiltalte besøgte vidnets søster. Da tiltalte var på besøg, gav tiltalte ham ikke noget. Han 

havde hash med retur fra Nuuk. Han ville ikke svare på, hvorfra han havde fået hashen. Det var ikke 

tiltalte, som havde givet ham hashen.  

 

Han boede på adressen Qajaasaarfik […], da han blev anholdt. Det var det hash, som han havde fået 

i Nuuk, som han var blevet dømt for at sælge. Pengene, som blev fundet på adressen stammede fra 

hashsalg.  

 

Foreholdt sin forklaring til grundlovsforhør af 10. juli 2019 (bilag F-35-1) hvoraf fremgår 

 

"... 
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Han fik selv penge gennem hashsalg stille og roligt, efter han fik foræret 2 kg. hash af en ven i vin-

ters, nærmere i slutningen af januar. De udfundne 1.038 gram hash er resterne af de 2 kg, og de ud-

fundne kontanter stammer fra hashsalget. 

..."  

 

forklarede tiltalte, at det var korrekt, at det hash, som blev fundet i lejligheden, var noget hash som 

han havde fået af en ven i januar. Han havde solgt det hash, som han havde købt i Nuuk. Han havde 

købt 300 - 400 gram hash i Nuuk. Han købte hashen, da han så ville kunne tjene nogle flere penge, 

når han havde solgt det hash, som han havde fået af en ven. Han ville ikke oplyse, hvem han havde 

købt hashen af. Han vidste ikke, om tiltalte havde noget med hashhandel at gøre. Han havde set til-

talte i Nuuk.  

 

Tiltalte havde ikke besøgt ham i lejligheden på Qajaasaarfik […], men tiltalte havde tidligere besøgt 

ham, da de var venner og holdt kontakten ved lige, når tiltalte var i Grønland. Han havde ikke købt 

eller fået en mobiltelefon af tiltalte. Han vidste ikke, hvorfor der var et "selfie" af tiltalte på hans 

mobiltelefon. Det kunne ske, at tiltalte havde lånt hans telefon.  

 

X3 ejede Qajaarsaarfik […]. Han vidste ikke, om tiltalte og X3 kendte hinanden eller om de havde 

mødt hinanden. Han troede ikke, at tiltalte og X3 havde mødtes på Qajaasaarfik […].  

 

Foreholdt sin forklaring til grundlovsforhør af 10. juli 2019 (bilag F-35-1) hvoraf fremgår 

 

"... 

Han har ingen anelse om X3 solgte hash fra sin bolig Qajaasaarfik […]. Det kan godt være, at X3 

og T har hilst på hinanden, da T var i Aasiaat i 3 - 4 dage, da han blev afmønstret. T gad ikke bo på 

Sømandshjemmet, så han fik ham til at sove på sofaen i sit hjem. X3 og T hilste på hinanden på en 

god måde dengang. 

..." 

  

forklarede vidnet, at det omtalte møde ikke foregik på Qajaasarfik […]. Det var dog korrekt, at til-

talte havde været logerende hos ham i 3 - 4 dage, da tiltalte ikke ville bo på Sømandshjemmet. Da 

tiltalte boede hos ham, boede han et andet sted. Det var ved siden af politistationen. Han huskede 

ikke adressen. Han mente ikke, at tiltalte og X3 sagde noget til hinanden.  

 

De to kilo hash, som han havde fået foræret af en ven, var noget gammelt hash af dårlig kvalitet, 

som hans ven havde haft liggende et par år. Hashen kunne derfor ikke sælges. Vennen ville ikke 

have noget med hashen at gøre, da det var blevet for gammelt. De penge, som blev fundet i lejlighe-

den stammede hovedsageligt fra det hash, som han havde købt i Nuuk.  

 

Han kendte V3, som var X3 dame. Han havde solgt hash til V3. V3 havde ikke hjulpet med at sælge 

hash. 

..." 

 

 

V2 har til retsbog 15. november 2019 forklaret følgende: 

 

"... 

Vidnet forklarede på grønlandsk, at hun var til stede, da politiet ransagede ejendommen Qajaasarfik 

[…]. Det var i X9 taske, at der blev fundet penge. Det var X9 penge og hash. Hun vidste ikke, hvor-

fra X9 havde hashen fra.  
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Hun huskede, at hun og X9 var i Nuuk. Hun huskede dog ikke, hvornår de var i Nuuk. Det kunne 

godt ske, at det var fra 28. april - 10. maj 2019. Hun viste ikke, om X3 også var med på turen.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-8-2) hvoraf fremgår: 

 

"... 

I perioden mellem den 17. maj 2019 - 30. maj 2019, sigtede kunne ikke huske tidspunktet nøjagtigt, 

men kunne huske at hun sammen med X9 sejlede med kystpassagerskibet fra Nuuk til Aasiaat, hvor 

X9 medbragte hashen, ligeledes mener sigtede at X3 også var med, sigtede har mistanke om at 

denne X3 også har kendskab til hashen.  

..."  

 

forklarede vidnet, at hun havde forklaret sådan til politiet. X3 var med på turen til Nuuk. De besøgte 

X9 søster, X11, i Nuuk. De var der i ca. 2 uger. Hun huskede ikke X11 adresse. Hun huskede ikke, 

om tiltalte var på besøg hos X11.  

 

Vidnet forklarede nu, at hun huskede, at tiltalte var på besøg i kort tid. Hun huskede dog ikke, hvor-

når tiltalte var på besøg. Hun huskede, at tiltalte sejlede med en trawler, og at trawleren var i havn i 

Nuuk, da han besøgte X11. Tiltalte afleverede ikke hash til X9.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-8-2) hvoraf fremgår 

 

"... 

Det hash som X9 opbevarede på Qajaasarfik […] i Aasiaat er hash som T personligt har udleveret 

til X9 i maj 2019 mens X9 og sigtede opholdte sig i Nuuk. 

..." 

 

forklarede vidnet, at hun ikke huskede, at have forklaret sådan til politiet. Hun huskede dog, at til-

talte afleverede noget hash til X9, hvilket hun så med sine egne øjne. Hun så en lille pose, men hun 

vidste ikke på daværende tidspunkt, hvad der var i posen. Hun fik efterfølgende oplyst, at det var 

hash, da hun og X9 var tilbage i Aasiaat. Hun vidste ikke, hvor meget hash der var. Det hash, som 

politiet fandt i lejligheden, var det hash, som X9 havde fået i Nuuk. Hun vidste ikke, om pengene, 

som politiet fandt i lejligheden, stammede fra hashsalg. Hun havde ikke set X9 sælge hash i lejlig-

heden, idet hun arbejdede. Hun kendte V3 og hun kendte X3. Hun vidste ikke, om X9 havde solgt 

hash for tiltalte i 2019.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-8-2) hvoraf fremgår 

 

"... 

X9 har solgt hash for T fra adressen Qajaasarfik […] her de sidste par uger. 

..." 

 

forklarede vidnet, at hun havde forklaret sådan til politiet.  

 

Vidnet forklarede, at det var tiltalte, som udleverede hashen til X9. X3 var med på kystskibet til og 

fra Nuuk. De rejste som en gruppe. X3 var ikke til stede, da tiltalte gav X9 hashen. Hun kendte V3, 

men V3 havde ikke noget at gøre med nærværende sag. Hun var ikke bekendt med, at V3 skulle 

have solgt hash for tiltalte. Hun vidste ikke, hvad X9 gjorde med pengene fra hashsalget. Hun var 

ikke bekendt med, at V3 og X3 solgte hash for tiltalte.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-8-2) hvoraf fremgår 
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"... 

V3 fik ofte udleveret kontante penge af X9, som V3 satte ind i Pilersuisoq og plejede at få nogle ry-

geklumber hash i fortjeneste, det er de oplysninger som sigtede har omkring denne V3. Oplysnin-

gerne har sigtede fra X9.  

..." 

 

forklarede vidnet, at hun ikke huskede, at have forklaret sådan til politiet. Hun havde ikke været til 

stede i lejligheden, da V3 og X9 solgte hash. V3 havde ikke været på besøg, da vidnet og X9 boede 

på Qajaarsarfik […].  

 

Vidnet forklarede, at hun havde været til stede på Qajaarsarfik […], når V3 hentede penge eller 

hash. Hun vidste ikke, hvor mange penge V3 hentede. Hun vidste ikke, hvorfor pengene stammede. 

Det var X9, som gav V3 pengene, men vidnet havde ikke set dette, da hun arbejdede fra kl. 9 til 16.  

 

X9 havde fortalt hende, at han var bange for tiltalte. Hun kunne se, at det påvirkede X9, da X9 drak 

meget. Hun kunne endvidere fornemme, at X9 var bange for tiltalte, når tiltalte var på besøg. Hun 

vidste ikke specifikt, hvorfor X9 var bange for tiltalte.  

... 

 

Vidnet forklarede, at det var tiltalte, som udleverede hashen til X9. X3 var med på kystskibet til og 

fra Nuuk. De rejste som en gruppe. X3 var ikke til stede, da tiltalte gav X9 hashen. Hun kendte V3, 

men V3 havde ikke noget at gøre med nærværende sag. Hun var ikke bekendt med, at V3 skulle 

have solgt hash for tiltalte. Hun vidste ikke, hvad X9 gjorde med pengene fra hashsalget. Hun var 

ikke bekendt med, at V3 og X3 solgte hash for tiltalte.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-8-2) hvoraf fremgår 

 

"... 

V3 fik ofte udleveret kontante penge af X9, som V3 satte ind i Pilersuisoq og plejede at få nogle ry-

geklumber hash i fortjeneste, det er de oplysninger som sigtede har omkring denne V3. Oplysnin-

gerne har sigtede fra X9.  

..." 

 

forklarede vidnet, at hun ikke huskede, at have forklaret sådan til politiet. Hun havde ikke været til 

stede i lejligheden, da V3 og X9 solgte hash. V3 havde ikke været på besøg, da vidnet og X9 boede 

på Qajaarsarfik […].  

... 

 

Vidnet forklarede, at hun havde været til stede på Qajaarsarfik […], når V3 hentede penge eller 

hash. Hun vidste ikke, hvor mange penge V3 hentede. Hun vidste ikke, hvorfor pengene stammede. 

Det var X9, som gav V3 pengene, men vidnet havde ikke set dette, da hun arbejdede fra kl. 9 til 16.  

 

X9 havde fortalt hende, at han var bange for tiltalte. Hun kunne se, at det påvirkede X9, da X9 drak 

meget. Hun kunne endvidere fornemme, at X9 var bange for tiltalte, når tiltalte var på besøg. Hun 

vidste ikke specifikt, hvorfor X9 var bange for tiltalte.  

..." 

 

V3 har til retsbog af 15. november 2019 forklaret: 

 

"... 

Vidnet forklarede, at hun ofte blev kaldt for X16. Hun boede i Aasiaat hos sin mor. Hun var kæreste 

med X3. Hun havde hørt om tiltalte, men ikke mødt ham.  
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Anklageren dokumenterede fra rapport kontakt mellem X3 og T af 7. juni 2019 (bilag G-18-1). 

 

Vidnet forklarede, at det var hende, som havde foretaget indbetalingerne. Hun vidste ikke, hvem der 

havde bedt hende om, at foretage indbetalingerne. Hun ønskede ikke, at svare på, hvorfra hun havde 

fået pengene. Hun huskede ikke, hvor mange penge hun havde indbetalt, da hun på daværende tids-

punkt var deprimeret.  

 

Vidnet forklarede nu, at hun nok havde indbetalt penge for tiltalte 2 - 3 gange i 2019. Hun indbe-

talte pengene i Pilersuisoq. Hun huskede ikke, hvorfra hun fik kontonummeret. Hun fik kontonum-

meret og pengene fra en ukendt person. Hun fik penge for at lave indbetalingerne - nogle gange 300 

kr. andre gange mindre.  

 

Når hun skulle indbetale penge, fik hun enten personlig eller over telefon at vide, at hun skulle fore-

tage indbetalingerne. Der var i alt 3 - 4 mænd, som bad hende overføre penge.  

 

Hun havde boet i Qajaarsarfik […] med X3. De fik lejligheden i august 2018. Hun flyttede dog 

hjem til sin mor for ca. 2 måneder siden. Da hun og X3 boede på Qajaarsarfik […], boede der ikke 

andre der. Hun vidste, at det var X3 lejlighed. De havde udlejet lejligheden, da de var i Niaqu-

raansuaq. Når hun modtog penge, var de ikke pakket. 

 

Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-7-3, side 4) hvoraf fremgår 

 

"... 

Nogle gange var pengene pakket ind i fryseposer andre gange var penge ikke pakket ind i noget, 

sigtede mener, at der nogle gange må have været nog af de andre besætningsmedlemmer der må 

have gjort sig nogle observationer, adspurgt forklarede sigtede at hun altid har været bange når hun 

er gået ned til havnen for at hente kontante penge.  

..." 

 

forklarede vidnet, at hun havde forklaret sådan til politiet. Hun huskede nu, at pengene nogle gange 

var pakket. Hun fik forskellige sedler. Hun følte sig utryg, når hun fik pengene. Hun var på davæ-

rende tidspunkt deprimeret og arbejdsløs. Hun blev på et tidspunkt bedt om at komme til havnen for 

at modtage penge, som hun skulle indsætte. Hun vidste ikke, om hun fik pengene fra et besætnings-

medlem på skibet "[…]", og hun vidste ikke, hvad personen hed. Hun huskede, at hun fik penge fra 

en grønlandsk person. Hun huskede ikke, om personen var høj eller lav.   

..." 

 

Oplysninger i sagen 

 

 

Forhold 5 - 7 

 

Det fremgår af rapport oplysning fra Post Nord (bilag G-15), at der den 10. april 2003 (rettelig 

2019) blev indskannet en pakke med forsendelsesnr. CC713863511DK, som blev sendt fra Føtex i 

Horsens til X4. Det fremgår videre af bilaget, at forsendelsen blev udleveret den 16. april 2019, kl. 

15.52 

 

Det fremgår af oplysningsrapport angående pakken fra Danmark (bilag G-3-1), at der den 29. april 

2019, kl. 21.06 blev indskannet en pakke med nummer CC708795867DK.  
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Det fremgår af dispositionsrapport af 2. maj 2019 (bilag B-1-1), at pakken blev taget i tolden, og at 

pakken var sendt til X6, Qassuserfik […], lejlighed […], 3900 Nuussuaq..  

 

Det fremgår af fotorapport (bilag B-1-2), at den funde hash, som var i en bordplade, blev kontrolve-

jet til i alt 3.412 gram.  

 

Det fremgår af anmeldelsesrapport (bilag A-2-1), at Sermersooq Politi den 3. maj 2019 modtog an-

meldelse af, at der var modtaget en pakke med forsendelsesnummer CC718730295DK til X5 inde-

holdende blandt andet en bordplade.  

 

Følgende fremgår af rapport udlæsning af X4 telefon (bilag G-9) 

 

"... 

SMS 

... 

Ligeledes fandtes der sms'er mellem X4 og V1: 

 

040419 kl. 1050: X4 Skrev Nuniaffik […] 

050419 kl.1005: X4 Skrev Blok […] 3900 Nuuk, X5 

110419 kl 1657: X4 skrev: X6, Qassuserfik […]3900 nuussuaq. 

120419 kl. 0840: X4 skrev: […] 

 

Flere sms'er vedr.- bl.a. penge mellem V1 og X4. 

..." 

 

Det fremgår af rapport udlæsning af V1 tlf. (G-6-1), at der i perioden 1. maj 2019 til 8. maj 2019 

var 32 besvarede opkald mellem tiltalte og V1 og 8 ubesvarede opkald. Det fremgår videre af rap-

porten, at tiltalte og V1 i perioden 8. maj 2019, kl. 18.44 til 9. maj 2019, kl. 12.16.55 (UTC) har 

haft følgende sms-korrespondance: 

 

"... 

From Grønland T    Jeg arbejde er det vigtigt 

       eller 

hvad 

 

To Grønland T     JA!!! 

 

From Grønland T    Hvad fuck har du gang 

       har 

mistet alt for dig nu 

  

 To Grønland T    Øhh hvad? Nu 

lukker du  

       

 bare fucking røven! Hvem   

       

 hvem fuck tror du endelig 

       

 du er !!! 

 

       

 Tager kontakt til C i kbh. 
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 Og fortæller ham alt!!! 

 

       

 Du er ikke til at stole på! 

       

 Du skal ikke tage røven på 

       

 mine venner 

 

 From Grønland T   Ved ikke hvad du snakker 

       

 om. Skriv på den andre 

 

 From Grønland T   Du skal aldrig skrive sådan 

       

 til mig. Jeg skrive ordentlige 

       

 til dig 

 

 From Grønland T   Gøre det 

 

To Grønland T    Skriver på den an-

den når jeg  

       

 har fri. Vi skal lige have  

       

 nogen ting på plads. 

 

 ..."   

 

Det fremgår af rapport undersøgelse af sms korrespondance X4 mobil, at tiltalte og X4 den 8. maj 

2019 havde følgende sms-korrespondance i perioden 18.43.55 - 23.30.56 (UTC): 

 

"... 

To +299[…]   Det var X6 papir, du for et billed af  

      mib bror i aften 

hvor i kan se at han sid 

      der inde. 

 

      DU SKAL BE-

TALE DET DU HAR  

      LOVET OS. EL-

LERS STIKKER VI 

      DIG 

 

 From +299[…]  Hvem er du kende sig ikke tror du har  

      fået forkert nr 

 

 To +299[…]   Har taget dit nr. Fra kontoret i Nuuk Tran 

      sport 
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      Det er X4 bror, vi 

har gjort  

      som i har sagt. Og 

bevist at de sidder på 

      anstalten 

 

 From +299[…]  Kende dig stadig ikke du har fået  

      forjert nr. 

 

 To +299[…]   Du ved godt hvem jeg er! Min bror sidd 

      -er inde og du skal 

holde dig til den af-      

      aftale vi har lavet.  

 

 From +299[…]  Du har fået Forkert nr 

 ..."     

 

Der er endvidere dokumenteret kosterrapporter 

 

Forhold 8 - 9 

 

Det fremgår af dispositionsrapport (bilag I-5-I), at der under ransagningen på adressen Qajaarsaar-

fik […], 3950 Aasiaat blev fundet en sportstaske indeholdende 1.028 gram hash og 629.500 kr.  

 

Der er endvidere dokumenteret kosterrapporter. 

 

Forhold 1 

 

Der er dokumenteret anmeldelsesrapport og kosterrapport.  

 

Personlige oplysninger 

Tiltalte har om sine personlige forhold forklaret, at han er 32 år. Han arbejder som skipper.  Han 

flyttede til Grønland i 2014. Han boede de første år i Nuuk og påbegyndte i oktober 2015 uddan-

nelse. Han er uddannet fiskeskipper af 3. grad. Han skulle være startet på skipperskolen i Nuuk, 

hvis han ikke var blevet anholdt. Han flyttede først til Sisimiut, hvor han boede med sin ekskæreste. 

Han flyttede til Aasiaat, da han fik mulighed for at leje et hus der. Hans liv i Danmark var turbolent.  

 

Tiltalte er tidligere af relevans for nærværende sag foranstalte  

 

ved Retten i Esbjergs dom af 22. december 2015 for overtrædelse af blandt andet lov om euforise-

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

1 med betinget fængsel i 40 dage.  

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 

Forhold 5: 

Det lægges til grund, at der den 9. april 2019 blev sendt en pakke med en vægt på 15,71 kg. fra Post 

Nords filial i Føtex Horsens til X4. 

 

Det lægges endvidere til grund, at pakken blev udleveret den 16. april 2019, og at personen, som fik 

pakken udleveret havde skrevet under med navnet X4.  
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Det fremgår af fotos fra X4 telefon, at han den 16. april 2019, kl. 15.53 havde hentet en pakke, og at 

han den 18. april 2019 blev fotograferet holdende en stor mængde pengesedler.  

  

Det lægges endeligt til grund, at tiltalte var i Nuuk i fra den 1. - 4. maj 2019 

 

X4 har forklaret, at han havde givet V1 sin adresse, og at der skulle sendes hash til hans adresse. 

Han fik et track & trace- nummer af V1. X4 har endvidere forklaret, at han hentede pakken på post-

huset, og at det var aftalt, at han skulle have 25.000 kr. herfor, hvilket han også modtog fra V1. Han 

gav pakken til V1.  

 

X4 har endvidere forklaret, at det var hans opfattelse, at tiltalte var bagmand, idet V1 havde fortalt 

ham dette. Han og V1 holdt et møde i april eller begyndelsen af maj med tiltalte om, hvad der ville 

ske, hvis han, X5 eller X6, blev anholdt. Tiltalte tilkendegav på mødet, at han ville afholde deres 

udgifter, hvis de blev anholdt.  

 

X4 har endeligt forklaret, at han, da X5 blev anholdt, fik V1 til at skrive til tiltalte, da tiltalte ikke 

overholdt aftalen om, at tiltalte skulle afholde X4 faste udgifter. 

 

V1 har forklaret, at det var tiltalte, som bad ham finde nogle adresser og at det var klart, at der 

skulle sendes hash til adresserne, og at han herefter fik X4 adresse.  

 

V1 har endvidere forklaret, at det var aftalt, at der skulle sendes 1 kg. hash til X4, X5 og X6, og at 

de skulle modtage 25.000 kr. herfor, som udgjorde 10 %, at salgsværdien. 

 

V1 har endeligt forklaret, at han, tiltalte og X4 i begyndelsen af maj 2019 holdt et møde i hans lej-

lighed, hvor tiltalte tilkendegav, at han ville afholde X5 udgifter, idet X5 var blevet anholdt. Da til-

talte ikke overholdt deres aftale, gav han blandt andet tiltaltes telefonnummer til X4, og han skrev 

de fremlagte sms'er på vegne af X4.  

 

Det findes herefter bevist, at der var hash i pakken, som X4 afhentede på posthuset den 16. april 

2019. Det findes endvidere efter V1 og X4 troværdige forklaringer, som støttes af de dokumente-

rede sms-korrespondancer mellem V1 og tiltalte og X4 og tiltalte bevist, at tiltalte havde en ledende 

og koordinerende rolle i indsmuglingen af hashen.  Retten har herved lagt vægt på, at det var tiltalte, 

som tog kontakt til V1, og at V1 og X4 har forklaret, at det var tiltalte, som var bagmand.   

  

Tiltaltes forklaring tilsidesættes herefter som forsøgt konstrueret til lejligheden.  

 

Som sagen er ført, hvor anklagemyndigheden ikke har ført bevis for, at X4 fik tilsendt 2 kg. hash, 

som fremgår af anklageskriftet, lægger retten efter V1 forklaring til grund, at X4 alene fik tilsendt 

ca. 1 kg. hash.  

 

Tiltalte findes med disse bemærkninger skyldig i overensstemmelse med tiltalen.  

 

Forhold 6 - 7 

 

Det lægges til grund, at Toldvæsenet i Nuuk den 2. maj 2019 beslaglagde forsendelsen i forhold 6 

sendt til X6 indeholdende 3.412 gram hash. Hashen var skjult i en bordplade. Pakken blev indskan-

net i Taulov Terminal den 29. april 2019, kl. 21.06.  

 

Det lægges endvidere til grund, at Toldvæsenet i Nuuk den 3. maj 2019 beslaglagde forsendelsen i 

forhold 7 sendt til X5 indeholdende 3.427 gram hash. Hashen var skjult i en bordplade. Pakken blev 

indleveret den 30. april 2019 på posthuset i Føtex, Windfeld-Hansens Gade, Vejle 
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X4 har forklaret, at V1 bad ham finde nogle yderligere personer, som ville modtage en pakke med 

hash mod at få 25.000 kr. herfor. X4 har videre forklaret, at X5 og X6 gerne ville modtage en 

pakke, og at de herefter tog kontakt til V1.  

 

X4 har endvidere forklaret, at han efter opfordring fra V1 tog kontakt til tiltalte, da tiltalte ikke 

havde overholdt den aftale, som tiltalte, X4 og V1 indgik i V1 lejlighed om, at tiltalte skulle afholde 

deres udgifter, hvis de blev anholdt.  

 

V1 har forklaret, at tiltalte bad ham finde nogle flere adresser efter X4 havde modtaget pakken 

sendt til ham. X6 og X5 kontaktede ham herefter Brugseni og fortalte, at de var villige til at mod-

tage en pakke med hash, hvorefter V1 orienterede tiltalte herom via applikationen "Wickr Me" og 

sendte ham X6 og X5 adresser.  

 

Herefter, og under henvisning til det under forhold 5 anførte, findes det bevist, at tiltalte havde en 

ledende og koordinerende rolle i forbindelse med forsøget på indførslen af hash.   

 

Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med tiltalen.  

  

Forhold 8 - 9 

 

Det lægges til grund, at politiet ved ransagning på adressen Qajaassaarfik […], Aasiaat fandt en 

sportstaske indeholdende 1.038 gram hash og 628.500 kr. Det lægges videre til grund, at lejligheden 

ejes af X3.  

 

Det lægges yderligere til grund, at V2, X9 og X3 rejste med kystskibet til Nuuk den 28. april 2019 

og at de rejste tilbage til Aasiaat den 10. maj 2019.  

 

Det lægges endeligt til grund, at tiltalte var i Nuuk fra i hvert fald den 1. maj - 4. maj 2019.  

 

X9 har forklaret, at pengene og hash, som blev fundet på Qajaassaarfik […] tilhørte ham, og at han 

havde fået 2 kg. hash af en bekendt i begyndelsen af 2019, da den bekendte ikke ville have noget 

med hashen af gøre, da hashen var blevet for gammel. X9 har endvidere forklaret, at han havde købt 

300 - 400 gram hash, da han var i Nuuk. X9 har endeligt forklaret, at han kendte tiltalte, og at de 

mødtes i Nuuk, men at tiltalte ikke overleverede hash til ham.  

 

V2 har forklaret, at tiltalte og X9 mødtes i Nuuk, hvor tiltalte gav X9 noget hash. X2 har endvidere 

forklaret, at hashen, som blev fundet på Qajaasaarfik […], var en del af den hash, som X9 havde 

fået fra tiltalte. Hun vidste ikke, om pengene stammede fra hashsalg, men X9 havde solgt hash fra 

Qajaasaarfik […]  

 

Efter bevisførelsen tilsidesætter retten X9 forklaring som utroværdig og konstrueret til lejligheden. 

Retten har herved navnligt lagt vægt på, at det henset til hashpriserne i Grønland er utroværdigt, at 

en af X9 venner har foræret ham 2 kg. hash.  

 

Det findes herefter på baggrund af V2 forklaring bevist, at tiltalte i Nuuk overleverede hash til X9, 

og at den hash, som blev fundet i lejligheden beliggende Qajaasaarfik […], var den hash, som til-

talte overleverede til X9.  

 

Eftersom hashen blev fundet i en sportstaske, som også indeholdt 629.500 kr. findes det ubetænke-

ligt, at lægge til grund, at pengene også stammede fra hashhandel.  
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Da tiltalte overleverede hashen til X9 i Nuuk, findes det bevist, at tiltalte har haft en koordinerende 

og ledende rolle i forbindelse med hashhandlen, som foregik fra Qajaarsarfik […].   

 

Det findes herefter bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse med tiltalen for så vidt angår den 

principale påstand.    

 

Forhold 4 

 

Det lægges til grund, at Toldvæsenet i Københavns Lufthavn den 7. marts 2019 beslaglagde forsen-

delsen i forhold 4 indeholdende blandt andet 4.250,5 gram hash sendt til X3. Hashen var skjult i en 

bordplade.  

 

Det lægges videre til grund, at tiltalte kender X3, og at X3 er ejer af lejligheden beliggende Qajaas-

saarfik […], hvorfra der foregik hashhandel, som anført under forhold 8 - 9.  

 

Herefter, og henset til at hashen ligesom i forhold 6 - 7 var skjult i en udhulet bordplade og under 

hensyn til det under forhold 5 - 7 anførte, findes det bevist, at tiltalte er skyldig i overensstemmelse 

med tiltalen.  

 

Forhold 3 

 

Det lægges til grund, at Toldvæsenet i Kangerlussuaq den 20. december 2018 fandt 110.400 kr., 

som var vakuumpakket i tiltaltes indvejede bagage. Det lægges videre til grund, at pengene var ind-

smurte og havde en tigerbalsamlignende lugt.  

 

Tiltalte har forklaret, at pengene blandt andet stammede fra salg af en snescooter, som han solgte 

for 86.000 kr. til X1, og at resten af pengene var opsparing. Han købte i snescooteren i 2016, men 

han havde aldrig brugt den. Han havde givet papirerne på snescooteren til X1.  

 

Det fremgår af en udateret håndskreven købsaftale, at tiltalte havde solgt en snescooter til X1.  

 

Det lægges til grund, at politiet ikke har kunne finde en X1 bosiddende i Sisimiut ud over to drenge 

på henholdsvis 9 år og 12 år.  

 

Retten finder tiltaltes forklaring om, at pengene stammede fra salg af en snescooter og i øvrigt var 

hans opsparing, utroværdig og forsøgt konstrueret til lejligheden. Retten har herved lagt vægt på, at 

politiet ikke har kunne finde køberen af snescooteren, samt at tiltalte ikke har kunne redegøre for, 

hvordan han havde sparet det resterende beløb op.  

 

Da tiltalte i forhold 4 - 9 er fundet skyldig i, at have haft en ledende og koordinerende rolle i forbin-

delse med indsmugling og salg af hash i Grønland, og eftersom pengene var indsmurt i tigerbalsam, 

hvilket retten lægger til grund, at tiltalte gjorde for at skjule pengene for politiets hunde, findes det 

bevist, at pengene stammede fra hashhandel.  

 

Tiltalte findes derfor skyldig i overensstemmelse med anklagemyndighedens principale påstand.  

 

Forhold 1 

 

Det lægges til grund, at politiet den 6. september 2016 fandt 31 gram hash, som var pakket i sluge-

kapsler og gemt i en skammel, samt 14.900 kr.  

 

Tiltalte har forklaret, at pengene tilhørte ham, mens hashen tilhørte hans ekskæreste X7.  
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Da tiltalte i forhold 3 - 9 er fundet skyldig i overtrædelse lov om euforiserende stoffer ved at have 

haft en ledende og koordinerende rolle i indsmugling og handel med hash, og da tiltalte ved Retten i 

Esbjergs dom af 22. december 2015 blev fundet skyldig i besiddelse af 642,5 gram hash med hen-

blik på videresalg, findes det ubetænkeligt at lægge til grund, at de 31 gram hash tilhører tiltalte, og 

at han var i besiddelse af hashen med henblik på videresalg. Det findes endvidere bevist, at de 

14.900 kr. hidrører fra salg af hash.  

 

Tiltaltes forklaring om, at pengene var opsparing, som han havde liggende, således at han kunne 

komme hurtigt til Danmark selvom han måtte have mistet sine hævekort, tilsidesættes som utrovær-

dig og forsøgt konstrueret til lejligheden.   

 

Tiltalte findes herefter skyldig i overensstemmelse med anklagemyndighedens principale påstand.  

 

Forhold 2 

Efter parternes samstemmende påstand om frifindelse, frifindes tiltalte for forholdet.  

 

Foranstaltningen fastsættes til 3 år og 6 måneders anstaltsanbringelse, jf. lov om euforiserende stof-

fer § 3, jf. § 1, jf. bekendtgørelse om euforiserende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, jf. bilag A, nr. 1, jf. til 

dels kriminallovens § 12 og lov om euforiserende stoffer § 3, jf. § 2, jf. bekendtgørelse om euforise-

rende stoffer § 27, stk. 1, jf. § 2, stk. 2. 

 

Retten har ved foranstaltningsfastsættelsen navnlig lagt vægt på, at tiltalte har haft en ledende og 

koordinerende rolle i systematisk og velorganiseret indsmugling og handel med hash i store dele af 

Grønland.   

Retten har endvidere lagt vægt på mængden af hash, som tiltalte er fundet skyldig i at have været 

medvirkende til indsmugling og salg af, ligesom retten har lagt vægt på, at tiltalte tidligere er straf-

fet for ligeartet kriminalitet.  

 

Konfiskationspåstanden tages til følge som nedenfor anført.  

 

Eftersom tiltalte er fundet skyldig i organiseret narkotikakriminalitet, finder retten, at tiltalte i over-

ensstemmelse med retspraksis skal betale sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 2.  

 

Thi kendes for ret: 

 

Tiltalte T idømmes anbringelse i anstalt for domfældte i 3 år og 6 måneder.  

 

Hos tiltalte konfiskeres en 14.900 kr. 31 gram hash, 110.400 kr., og vakuummaskine og poser. 

 

Tiltalte skal betale sagens omkostninger.  

 

 

Jesper Kirstein 

 

 

 

*** 
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Den 12. november 2019 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retssal 1. Midler-

tidig kredsdommer Jesper Kirstein behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

 

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

 

Rettens nr. 1308/2019 

Politiets nr. 5505-98610-00134-19 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede, at han havde boet i Grønland i ca. 5 ½ år. Han havde boet 1 år i Nuuk, ca. 2 år i 

Sisimiut og derefter i Aasiaat, hvor han boede indtil han blev anholdt. Han boede til leje i Aasiaat.  

 

Han var født i Middelfart og var opvokset i Ejby på Fyn. Det var en drengedrøm for ham at flytte til 

Grønland. Han flyttede endvidere til Grønland for at starte på en frisk, idet han havde taget mange 

stoffer i Danmark.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (forhold 10, bilag B-1-1, side 2) hvoraf fremgår 

 

"... 

Sigtede oplyste, at han forlod Danmark pga. et narkotikamisbrug og hans medlemskab af Ban-

didos MC. Han søgte mod Grønland hvor han gik på søfartsskolen i Nuuk. Han forventede at 

skulle tilbage til Nuuk i starten af oktober 2016.  

..."  

 

 

forklarede tiltalte, at han ikke huskede, at han skulle have nævnt noget om Bandidos for politiet. 

Han huskede, at han havde forklaret til politiet, at han var startet på styrmandsskolen, da han kom til 

Grønland. Han var på skipperuddannelsen fra oktober 2015 til april 2016. Han droppede dog ud i 

februar 2016, da hans mor døde. Han arbejdede som styrmand på skibet "[…]", som var en krabbe-

båd, frem til han blev anholdt. Da han blev anholdt var han ved at blive oplært som skipper. Han 

havde fisket i mere end 10 år, og havde været fisker siden han kom til Grønland. Han havde arbej-

det som dørmand på Daddys i en periode.  

 

Han havde ikke længere en kæreste, da hans kæreste X12, slog op med ham, da han blev anholdt. 

X12 boede på Falster og han havde besøgt hende sidste sommer.  

 

Han vidste, hvem V1 var. Han havde kendt V1 siden 2014. Han havde arbejdet med V1 på Daddys. 

Han havde været sammen med V1 storesøster. Han mente, at V1 boede i Qinngorput. Han havde set 

V1 et par gange i 2019, nok 4 - 5 gange.  

 

Han havde været i Nuuk fra den 26. marts 2019 og 4 dage frem, hvor han så V1 én gang. De mødtes 

på Daddys, hvor de drak nogle øl og spillede backgammon. V1 havde på dette tidspunkt ikke egen 

lejlighed. Han huskede ikke, hvad han og V1 talte om på Daddys, da det var lang tid siden. Han 
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blev ikke præsenteret for nogle af V1 venner på Daddys. Han blev vist præsenteret for V1 kæreste, 

som vist hed X15.  

 

Han så endvidere V1 en enkelt gang i slutningen af april 2019, da han var ved at losse skib. V1 

havde på dette tidspunkt fået en lejlighed gennem Nuuk Transport. Han tog bad i V1 lejlighed den 

2. og 3. maj 2019, da varmtvandsbeholderen på skibet, som han sejlede med, var gået i stykker. Den 

4. maj 2019 tog han ud at fiske.  

 

Han kørte et par gange i begyndelsen af maj 2019 i bil med V1. V1 hentede ham i firmabil begge 

gange. Han mødte V1 kæreste. Han mødte ikke X4 hos V1. Han mødte første gang X4 i arresten.  

 

Han huskede ikke, at han skulle have haft mange telefonopkald med V1, men han havde fået oplyst 

af sin forsvarer, at der havde været mange opkald mellem ham og V1. Han huskede ikke, om han 

havde sms'et med V1. Han var ordblind. Han huskede ikke, hvad der stod i den sms-korrespon-

dance, som han havde haft med V1.  

 

Anklageren dokumenterede rapport Udlæsning af V1 tlf. (bilag G-6-1, side 2 - 4) 

 

Tiltalte forklarede, at de korte telefonopkald fra V1 til ham nok var til hans telefonsvarer, da han 

tog ud at sejle om morgenen den 4. maj 2019. Skibet var nogle gange tæt på kysten, hvorfor det 

kunne ske, at han kunne have fået nogle opkald, som han ikke havde besvaret. Han huskede ikke, 

hvad de talte om, da han havde en dårlig hukommelse på grund af, at han havde taget meget kokain, 

da han boede i Danmark.  

 

Anklageren dokumenterede fra samme bilag (bilag G-6-1, side 5) 

 

Tiltalte forklarede, at skibet på dette tidspunkt lå i Aasiaat for at losse.  

 

Vedrørende sms af 8. maj 2019 af 8. maj 2019 fra tiltalte til V1 forklarede tiltalte, at han ikke hu-

skede, hvorfor han skrev sådan til V1.  

 

Vedrørende sms af 9. maj 2019 kl. 12.05.51 fra V1 til tiltalte forklarede tiltalte, at V1 formentlig 

havde læst hans sms. Han kendte ikke V1 venner, og han var ikke ved at tage røven på nogen. Han 

vidste ikke, hvem "C" var.   

 

Vedrørende sms'er 9. maj 2019, kl. 12.12.54 og kl. 12.13.26 fra tiltalte til V1 forklarede tiltalte, at 

han ikke huskede, hvad korrespondancen handlede om. Han mente dog, at det, som V1 skrev, var 

forkert.    

 

Vedrørende sms af 9. maj 2019, kl 12.13.32 fra tiltalte til V1 og sms af 9. maj 2019, kl. 12.16.55 fra 

V1 til tiltalte forklarede tiltalte, at han ikke vidste, hvad "den anden" var. Han havde ikke andre te-

lefoner. Han mente ikke, at han og V1 havde skrevet sammen på andre platforme. Han havde ikke 

andre besked-programmer. Han havde ikke downloadet programmet "Wickr Me" 

 

Anklageren dokumenterede fra Rapport Udlæsning af V1 anden telefon (fundet på bopæl) koster 

201, iPhone 11 med hvid bagbeklædning, foto 1 (bilag G-20-1).  

 

Tiltalte forklarede, at han ikke vidste, hvem kontakten "T Grønland" var.  

 

Forevist besked fra "T Grønland" til V1 af 4. maj, kl. 23.44 (bilag G-20-1, foto 1) forklarede tiltalte, 

at han ikke vidste, hvad V1 skulle hente. Han havde ikke talt om hash med V1, ligesom han ikke 

havde fået udleveret hash eller penge fra V1. Han flyttede til Grønland for at starte et nyt liv.  
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Vedrørende X4 forklarede tiltalte, at han først mødte X4 i anstalten. Han vidste i starten ikke, hvor-

for X4 var i anstalten. Han havde ikke talt med X4. Han vidste, hvem X4 var, da de andre indsatte 

havde fortalt, hvem X4 var. X5 fortalte ham, at han og X4 var sigtet i samme sag som tiltalte. Han 

havde ikke sms'et med X4. Han havde dog fået en sms fra X4.  

 

Anklageren dokumenterede fra Rapport Udlæsning af X4 tlf. (bilag G-9, side 6) 

 

Vedrørende sms af 8. maj 2019, kl. 18.43.55 til tlf.nr. […] forklarede tiltalte, at det var hans telefon-

nummer, som sms'en var blevet sendt. Han huskede, at han havde modtaget sms'en. Han kendte 

ikke personen eller telefonnummeret, som skrev til ham. Han huskede, at der var en tosse, som 

skrev til ham. Han undrede sig over, hvorfor han fik tilsendt sms'en, men han havde forsøgt at 

glemme den, da han ikke vidste, hvem der havde sendt ham sms'en.  

 

Vedrørende sms af 8. maj 2019, kl. 18.47.38 til tlf.nr. […] forklarede tiltalte, at han ikke vidste, om 

man kunne finde hans tlf.nr. hos Nuuk Transport. Han arbejde hos Nuuk Transport i 1 - 2 dage in-

den han tog ud at fiske i maj 2019. Han arbejdede der, da V1 ringede til ham og tilbød ham arbejde. 

Han arbejdede endvidere hos Nuuk Transport i 2 - 3 dage ultimo marts 2019. Han fungerede som 

vicevært og var med ude at tømme storskrald. Han kørte sammen med en stor grønlænder, som var 

skaldet og tatoveret blandt andet på halsen. Han havde arbejdet sammen med denne person som 

dørmand på Mutten og Daddys. Han vidste ikke, om personen var fastansat hos Nuuk Transport. 

Personen hed vist X13 eller X13.  Han mødte ikke X5 eller X4, da han arbejdede for Nuuk Trans-

port.  

 

Han mødte X5 i anstalten - vist i september 2019. Han kendte ikke X6. Han havde ikke skrevet eller 

talt med X5 eller X6.  

 

Han var ikke bekendt med, at der var et hashmarked i Grønland, men han gik ud fra, at der var et 

sådan. Han havde ikke været involveret i hashhandel.  

 

Han kendte ikke X3. Han havde måske mødt V3. Han vidste ikke, om V3 havde andre navne, og 

navnet X16 sagde ham ikke noget.  

 

Han havde en budget- og lønkonto.  

 

Anklageren dokumenterede fra posteringsoversigt vedrørende kontonr. 6471-[…] (bilag K-1-2).  

 

Tiltalte forklarede, at han fik udbetalt løn hver 14. dag for krabbefiskeriet. Han blev ansat i 2017. 

Han sejlede i 2 måneder, hvorefter han var hjemme i 1 måned. Når han ikke sejlede, fik han ikke 

løn. Lønnen blev udbetalt til hans konto.  

 

Vedrørende indbetaling af 27. februar 2019 med tekst "Lonoverforsel" forklarede tiltalte, at han 

ikke vidste, om det var en lønudbetaling. Når de lå i havn, fik de udbetalt 700 kr. pr dag. Han mente 

ikke, at der var tale om en udbetaling fra Polar Seafoods.  

 

Vedrørende indbetaling af 24. maj 2019 med tekst "LØNOVERFØRSEL" forklarede tiltalte, at det 

var løn for fiskeri, som han havde været med til, inden han blev anholdt. Han kunne dokumentere 

dette, da han havde lønsedler fra Polar Seafoods.  

 

Vedrørende indbetaling af 1. januar 2019 med tekst "Indbetaling - BBB" forklarede tiltalte, at det 

var en indbetaling, som han havde foretaget fra Pilersuisoq i Aasiaat. Han vidste ikke, hvorfor ind-

sættelsen var benævnt "BBB". Han mente dog, at han var i Danmark den 7. januar 2019. Han havde 
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foretaget nogle af indbetalingerne, men der var også andre, som havde indbetalt til hans konto. Han 

huskede ikke, hvem der ellers skulle have indbetalt penge til hans konto.  

 

Anklageren dokumenterede fra Rapport af 8. juli 2019 (bilag G-28-1) 

 

Tiltalte forklarede, at det var hans navn, som fremgik af rubrikken "Kontohavers navn".  

 

Vedrørende indbetalingskort af 15. marts 2019 forklarede tiltalte, at det var hans underskrift, som 

fremgik af indbetalingskortet. Han var god til at oddse og havde i 2019 tjent ca. 200.000 kr. herpå. 

Det kunne godt ske, at han havde indbetalt i alt ca. 20.000 kr. Pengene stammede enten fra gevinst 

på Oddset eller fra penge, som han havde lånt. Han lånte penge, da det også nogle gange gik dårligt 

for ham, når han oddsede. Han havde tabt mange penge. Han var endvidere god til at spare op.  

 

Han havde altid kontanter til at ligge derhjemme, så han kunne komme hurtigt til Danmark, også 

selvom han havde mistet sit hævekort.  

 

Vedrørende V3 forklarede tiltalte, at han vidste, hvem hun var. Han havde vist ikke set hende i 

2019. Han havde fået oplyst fra sin forsvarer, at V3 boede i Aasiaat. Han vidste ikke, om V3 havde 

en kæreste.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-5-2, side 5), hvoraf fremgår 

 

"... 

Afhørte forklarede, at V3 havde hjulpet ham med at sætte penge ind på afhørtes konto i ban-

ken. Afhørte havde ikke altid selv mulighed for at indsætte penge i banken, da skibet kun var i 

byen i kort tid. Han havde kontanter fra sine spil på Oddset eller spillemaskiner eller penge, 

som han havde lånt ud og fået tilbage. Det kunne både være et par tusinde, 3000kr, 4000kr, 

8000kr. Han oddsede i de byer, hvor de lagde til.  

..." 

 

forklarede tiltalte, at han huskede, at han blev afhørt af en kvindelig betjent. Han kendte ikke V3. 

Han mente ikke, at han havde mødt V3 i 2019 og han huskede ikke, om hun havde hjulpet ham med 

noget. V3 havde hjulpet ham med at sætte penge ind på hans konto, når han ikke havde tid til selv at 

sætte penge ind. Han havde mødt V3 gennem en fælles bekendt, som han ikke ville oplyse navnet 

på. Han havde en aftale med V3 om, at hun skulle sætte penge ind på hans konto mod at hun fik ek-

sempelvis 100 kr. eller 300 kr. herfor. V3 satte også penge ind på hans kærestes konto. Hans kære-

ste skulle have nogle af hans gevinster fra Oddset, da han skulle hjælpe med udgifterne i Danmark.  

 

Anklageren dokumenterede fra Rapport - Kontakt mellem X3 og T (bilag G-18-1) 

 

Vedrørende indbetalingskort benævnt 2 forklarede tiltalte, at han den 22. maj 2019 sad i anstalten. 

Han havde ikke kendskab til overførslen.  

 

Vedrørende indbetalingskort benævnt 3 forklarede tiltalte, at han på dette tidspunkt var i Nuuk. Han 

lånte nogle penge af en ven, da han var flad. Han måtte have bedt V3 om, at sætte pengene ind. V3 

satte nogle gange penge ind på hans konto mod betaling. Han havde ikke en sådan aftale med andre. 

Han boede på daværende tidspunkt i Aasiaat. Han oddsede både i butikker og på sin telefon. Han 

fik nogle gange gevinsten udbetalt efter at banken var lukket. Han fik nogle gange andre til at ind-

løse sine Oddset kuponer.  

 

Han kendte ikke X3.  
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Anklageren dokumenterede fra Rapport - Kontakt mellem X3 og T (bilag G-18-1), indbetalingskort 

benævnt 1. 

 

Tiltalte forklarede, at han ikke vidste, hvorfor X3 havde skrevet under på indbetalingen. Han havde 

måske mødt X3 en gang for ca. 2 år siden, men han var ikke sikker på, at det var X3, som han havde 

mødt. X3 var ikke sammen med V3. 

 

Han havde nogle gange mødtes med V3 på havnen. Han havde ikke været hjemme hos V3 og han 

vidste ikke, hvor V3 boede, da V3 ikke havde oplyst ham hendes rigtige adresse.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-5-2), hvoraf fremgår 

 

"... 

Afhørte forklarede, at han enten tog hjem til V3 eller ringede til hende. V3 boede i blokkene i 

Aasiaat. Hun boede alene. Når han kom hjem til hende, afleverede han penge til hende. Hun 

vidste, at hun skulle sætte dem ind på enten afhørtes eller X12 konto. Afhørte havde også 

overført til sin svigerfar. 

..."  

 

forklarede tiltalte, at han havde forklaret sådan til politiet. Han troede, at det var V3 rigtige adresse, 

men hun havde oplyst ham en forkert adresse.  

 

Vedrørende forhold 8 - 9 forklarede tiltalte, at han kendte X9. Han havde arbejdet sammen med X9 

på et værtshus i Sisimiut i 2016 - 2017. Han mødte X9 i Pisiffik i marts 2019 inden han tog til 

Nuuk. X9 var alene. Han vidste ikke, om X9 havde en samlever. Han var dog bekendt med, at X9 i 

2017 havde en kæreste. Han vidste, at X9 kæreste hed V2, men han kendte ikke hendes efternavn.   

 

Forevist fotorapport vedrørende Qajaarsaafik nr. […] forklarede tiltalte, at han ikke havde været på 

adressen. Hans forsvarer havde fortalt ham, at der var blevet fundet en taske med nogle penge og 

noget hash på adressen. Han kendte dog ikke adressen. Han havde ikke solgt eller givet X9 en tele-

fon af mærket Samsung Galaxy A7. Han havde aldrig ejet en Samsung telefon, da han altid havde 

brugt iPhone. Han vidste ikke, hvordan man brugte en Samsung telefon. 

 

Anklageren dokumenterede fra Rapport diverse telefoner til udlæsning (bilag G-31) og Rapport 

Gennemgang af data fra koster nr. 10, Samsung Galaxy A7 (bilag G-31-10). 

 

Tiltalte forklarede, at han ikke havde mailadressen […].com. Hans mailadresse var [...]@hot-

mail.com. Han havde aldrig haft en Gmail-konto.  

 

Tiltalte forklarede videre, at kontaktoplysningerne vedrørende kontakten benævnt "MM" var hans 

daværende kærestes telefonnummer. Han vidste ikke, hvorfor hans kærestes telefonnummer frem-

gik af telefonen. Hvis det havde været hans telefonnummer, ville han ikke have givet kontakten 

navnet "MM".  

 

Han genkendte ikke kontakten benævnt "PET". Han vidste endvidere ikke, hvorfor der var et selfie 

af ham på telefonen. Han mente, at det var underligt, at der var så mange oplysninger om ham på 

telefonen.  

 

Anklageren dokumenterede fra Rapport Vedr. V2 forklaring omkring rejse til Nuuk på familiebe-

søg.  
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Tiltalte forklarede, at han havde været i Nuuk fra den 1. - 4. maj 2019. Han havde ikke mødtes med 

V2 eller X9 i Nuuk.  

 

Han havde ikke haft noget at gøre med den hash eller de kontanter, som blev fundet i lejlighed. Han 

havde ikke talt om hash med X9 eller V2.  

 

Vedrørende forhold 1 forklarede tiltalte, at han på daværende tidspunkt havde boet på adressen Paa-

maap Kuuna […] i Sisimiut. Han boede der med X7. Hun smed ham dog ud. Det var ikke hans 

hash, hvorfor det måtte være X7. Det var hans penge, som blev fundet på adressen. Han havde hæ-

vet dem fra sin konto. Han havde i 2016 smidt sit hævekort væk, hvorefter han havde opbevaret 

penge i lejligheden. Pengene stammede fra fiskeri. Han arbejde fra 2014 - 2016 for Greenland Scal-

lop & Seafood. Han blev fyret, da han og skipper havde været sammen med den samme kvinde.  

 

Vedrørende forhold 3 forklarede tiltalte, at han havde solgt en snescooter for 86.000 kr., og at resten 

af beløbet var opsparing. Han burde have gået i banken med pengene. Han havde solgt snescooteren 

til X1. Snescooteren havde ikke været indregistreret i hans navn. Han købte snescooteren i 2016, 

men havde aldrig brugt den. Han havde købsaftalen med X1 til at ligge på sin mail.  

 

Anklageren dokumenterede fra bilag A-2-1.  

 

Tiltalte forklarede, at han havde vakuumpakket pengene, da de ikke skulle falde ud. Han kunne 

også have lagt dem i plastikposer. Han kunne ikke have pengene på sig, da de fyldte for meget. Det 

undrede ham, at X1 betalte for snescooteren i hovedsagelig 100 kr. sedler. Han forsøgte at deklarere 

penge i Aasiaat Lufthavn, men tolderen ville ikke tale med ham. Han vidste ikke, hvorfor sedlerne 

var sammenklistrede og lugtede af tigerbalsam. Han havde ikke smurt pengene ind i tigerbalsam, og 

de var ikke smurt ind, da han fik dem fra X1. Han havde givet X1 papirerne på snescooteren.  

 

Adspurgt af forsvareren og forevist kontooversigt (bilag K-1-1) forklarede tiltalte, at han havde en 

lønkonto, en budgetkonto, en appa opsparingskonto og en Sisa konto.  

 

Forevist kontoudtog vedrørende kontonr. 6471-[…](bilag K-1-2) forklarede tiltalte, at det godt 

kunne passe, at han den 2. januar 2019 havde et indestående på 1.267 kr. på sin konto. Han tjente 

ikke mange penge, og han havde mange udgifter. Han betalte halvdelen af sin kærestes husleje i 

Danmark, ligesom han betalte halvdelen af madbudgettet. Hans kæreste var studerende og læste til 

pædagog. Huslejen var på 3.600 kr.  

 

Vedrørende indbetalingen af 27. februar 2019 stor 1.272,50 kr. forklarede tiltalte, at det nok var løn. 

De havde ikke fanget noget. Han blev trukket i løn for arbejdstøj, cigaretter og slik inden han fik 

udbetalt løn. Der var dog gratis forplejning, når han var ude at fiske. I vintermånederne var fiskeriet 

dårligt.  

 

Han betalte også husleje i Grønland med 3.000 kr. Han skulle derudover betale for olie og strøm.  

 

Vedrørende indbetalingen af 24. maj 2019 stor 9.264,03 kr. forklarede tiltalte, at det var den sidste 

løn, som han fik udbetalt kort tid efter, at han blev anholdt.  

 

Han havde en iPhone, da han blev anholdt. Han vidste ikke om telefonen var blevet udlæst. Politiet 

havde indtastet koden til telefonen for mange gange, hvorefter alt indhold på telefonen var blevet 

slettet.  

Grønlandsk: 
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Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq Kalaallit Nunaanni ukiut 5½ najugaqarsimalluni. Nuummi ukioq 

ataaseq najugaqarnikuuvoq, Sisimiuni ukiut marlut missaanni aamma kingornatigut Aasiaani, tassa-

nilu najugaqarsimalluni tigusarineqarnermi tungaanut. Aasiaani attartugaqarluni najugaqarsimvoq. 

Middelfartimi inunngorpoq Ejby.mi Fynimiittumi peroriartorsimalluni. Nukappiaraallunili takor-

luugarisimavaa Kalaallit Nunaannut nuunnissani. Nutaamillu aallartikkusulluni Kalaallit nunaannut 

nuussimalluni, Danmarkimi aanngaajaarniutit annertuumik atugarisimagamigit.  

 

Killisiorneqarnermini nalunaarusiamik issuaaffigineqarpoq ( pisimasoq 10, ilanngussaq B-1-1, qup-

perneq 2) tassani ersersinneqarpoq:  

 

"... 

Pasineqartup oqaatigivaa Danmarki qimassimallugu ikiaroornartunik atornerluisuunini pissuti-

galugu aamma Bandidos MC-imut ilaasortaanini pissutigalugu. Kalaallit nunaannukarpoq, tassanilu 

Nuummi imarsiornermut ilinniarfimmi atuarluni. Naatsorsuutigalugu nuummut uternissani oktober 

2016-imi. 

..."  

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq eqqaamanagu politiinut Bandidos eqqaasimanerlugit. Eqqaama-

vaa politiinut nassuiaagami aquttunngorniat ilinniarfianni aallartissimalluni Kalaallit nunaannut 

tikikkami. Skipperitut ilinniarpoq oktober 2015-imiit april 2016-ip tungaanut. Februar 2016-imulu 

unitsitsiinnarsimalluni arni toqukkut qimagummat. "[…]" aquttuuffigivaa, taanna assagiarsunni-

utaavoq, tigusarineqarnini tikillugu. Skipperitut ilinniartinneqarnini aallartereersoq tigusarineqar-

poq. Ukiut qulit sinnerlugit aalisartuunikuuvoq, Kalaallit Nunaannut tikikkamili aalisartuulluni. Pif-

fissap ilaani Daddysimi matulerisuunikuuvoq. 

 

Aappaarunnikuuvoq aapparmi X12 tigusarineqarami qimammani. X12 Falsterimi najugaqarpoq 

aasarlu kingulleq tikeraarsimavaa.  

 

Nalunngilaa I1 kinaanersoq. I1 ilisarisimanikuuvaa 2014-imili. I1 Daddysimi suleqatiginikuuvaa. I1 

aleqaa ilaginikuuvaa. I1 Qinngorpumi najugaqarunarpoq. 2019-imi I1 marlussoriarlugu taku-

nikuuvaa, immaqa 4-5-eriarlugu.  

 

Nuummiippoq piffissami 26. marts 2019-imiit ullut sisamat, tassani I1 ataasiarlugu takuvaa. Dad-

dysimi naapipput immiaarartoqatigiillutik aamma backgammonerlutik. Tamatuma nalaani I1 nam-

minerisaminik ineqanngilaq. Eqqaamanngilaa suna I1 eqqartorneritsik qangarsuarliummat. I1 

ikinngutaanut Daddyssimi ilasaritinneqanngilaq. I1 arnaataanut ilasaritinnerunarpoq taanna X15 

ateqarunarpoq.  

 

Taavalu aamma I1 takoqqippaa aprilip naaneraniugunarpoq, taanna umiarsuarmik usingiaaqataasoq. 

Tamatuma nalaani I1 namminerisaminik initaarsimavoq Nuuk Transport aqqutigalugu. I1 inaani 

ulluni 2. aamma 3. maj 2019 uffarpoq, umiarsuarmi ilaaffimmini kissartuliuut aserornikuummat. 

Ulloq 4. maj 2019 aalisariarluni aallarpoq.  

 

Majip aallartinnerani 2019-imi I1 marlussoriarlugu biileqatigivaa. Tamatigut I1 suliffimmi biilianik 

aasarpaani. I1 arnaataa naapippaa. X4 I1 naapinngilaa. Siullerpaamik I1 naapipaa isertitsivimmi.  

 

Eqqaamanngilaa amerlasuunik I1 oqarasuaatikkut imminnut sianerfigisarsimallutik, kisiannili il-

lersuisuata oqaatigivaa nammineq I1 akunnerminni amerlasooriarlutik imminnut sianerfigisarsima-

sut. Eqqaamanngilaa I1 sms-ikkut allaqatiginikuunerlugu. Nammineq atuarsinnaanngilaq. Eqqaa-

manngilaa sms-ini qanoq allassimasoqarnersoq I1 allagarsiamini.  

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa nalunaarusiaq I1 oqarasuaataaneersoq (ilanngussaq G-6-1, 

qupperneq 2-4) 
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Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, I1 imminut sianerneri oqarasuaatip nammineq akisartumoo-

rtuusimassasut, tassami ullormi 4. maj 2019 ullaakkut aallarsimagamik. Umiarsuaq ilaannikkut si-

nerissap qanittuaniittarpoq, taamaalillunilu sianerfigineqarsinnaasarluni, taakkualu nammineq 

akisarsimanagit.  Eqqaamanngilaa suna eqqartorsimaneritsik, nammineq eqqaamanerluttarami Dan-

markimi najugaqarlarami kokainitornikuunermik.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa ilanngussami tassannga (ilanngussaq G-6-1, qupperneq 5) 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, piffissami tamatumani umiarsuaq Aasianniittoq usingiarluni.  

 

Sms 8. maj 2019-meersoq pillugu unnerluutigineqartumiit I1, unnerluutigineqartoq nassuiaavoq 

eqqaamanagu sooq taamatut I1 allassimanerluni.  

 

Sms 9. maj 2019-meersoq nal. 12.05 I1 unnerluutigineqartumut, unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, 

immaqa I1 sms-ini atuarsimagaa. I1 ikinngutai ilisarisimanngilai, aamma uukapaasiarinneqqajaasi-

manani. Naluvaa ”C” kinaanersoq.  

 

Sms 9. maj 2019-imeersoq nal. 12.12.54 aamma nal. 12.13.26 unnerluutigineqartumiit I1, unner-

luutigineqartoq nassuiaavoq, eqqaamanagu allaqatigiinnerup imaa sunaanersoq. Kisiannili isu-

maqarluni I1 allataa kukkusuusoq.  

 

Sms 9. maj 2019-meersoq nal. 12.13.32 unnerluutigineqartumiit I1 aamma sms ulloq 9. maj 2019, 

nal. 12.16.55 I1t unnerluutigineqartumut, unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, nalullugu ”taanna aap-

paa” kinaanersoq. Allanik oqarasuaateqanngilaq. Isumaqaranilu nammineq I1 allakkut allaqatigiin-

nikuullutik. Allanik nalunaarutinut nassitsiveqanngilaq. Isiginnaagassiaq "Wickr Me" aanikuunngi-

laa.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa nalunaarusiaq I1 oqarasuaataata aappaaneersoq (anger-

larsimaffiani nassaaq) koster 201, iPhone 11 qaoqrtumik tunulik, assi 1 (ilanngussaq G-20-1). 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq nalullugu, attaveqaat, ”U Grønland” kinaanersoq.  

 

Takutitsivigineqarluni ”U Grønland”-imiit I1 allagaq ulloq 4. maj nal. 23.44 (ilanngussaq G-20-1, 

assi 1) unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, nalullugu suna I1 aaniarneraa. Hashi pillugu I1 

oqaloqatiginikuunngilaa, taamatullu aamma hashimik imaluunniit aningaasanik I1 tigusaqar-

nikuunani. Kalaallit Nunaannut nuuppoq nutaamik inuuneqalerusulluni.  

 

X4 pillugu unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, aatsaat X4 pineqaatissinneqarsimasunut inissiisar-

fimmi naapillugu. Aallaqqaammu naluvaa sooq X4 pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiin-

nersoq. X4 oqaluunnikuunngilaa. Naluvaa X4 kinaanersoq, isersimatitat allat oqaluttuuppaanni ni-

kolai kinaanersoq. X5 oqaluttuuppaani nammineq X4 suliami assigiimmi unnerluutigineqartut. X4 

sms-eqatiginikuunngilaa. Kisiannili X4 sms-imik tigusaqarnikuuvoq.  

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa nalunaarusiaq X4 oqarasuaataaneersoq (ilanngussaq G-9, 

qupperneq 6)  

 

Sms 8. maj 2019-meersoq, nal. 18.43.55 oqarasuaammut […]-mut unnerluutigineqartoq nas-

suiaavoq, nammineq oqarasuaatiminut sms nassiunneqarsimasoq. Eqqaamavaa sms tigugamiuk. 

Inuk taanna ilisarisimanngilaa oqarasuaatilluunniit normua imminut allattoq. Eqqaamavaa 

silanngajaartumit allaffigineqarluni. Eqqumiillirpoq sooq taamaattumik sms-imik tigusaqarnerluni, 

puigorniarsarisimavaalu nalugamiuk kiap sms nassiussimaneraa.  
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Sms 8. maj 2019-meersoq nal. 18.47.38 oqarasuaammut […]-mut unnerluutigineqartoq nas-

suiaavoq, nammineq nalusimallugu nammineq oqarasuaatimi normua Nuuk Transportimi nassaari-

neqqarsinnaasoq. Nuuk Transportimi sulivoq ullut 1-2 majimi 2019-imi aalisariartinnani. Tassani 

sulivoq I1 sianerfigimmani neqeroorfigaluni sulisinnaanerminik. Aamma martsip naanerani 2019-

imi ullut 2-3 Nuuk Transportimi sulinikuuvoq. Viceværtitut sulilluni eqqagassanik annertuunik suli-

aqarluni. Kalaaleq angisooq biileqatigivaa, taanna qapernikuuvoq ilaatigullu qungatsimigut kakio-

rtinneqarluni. Inuk taanna Mutten-imi aamma Daddys-imi matulerisutut sileqatiginikuuvaa. Nalu-

vaa inuk taanna aalajangersimasumik Nuuk Transportimi suliffeqarnersoq. Inuk taanna X13 

imaluunniit X13 ateqarunarpoq. Nuuk Transportimi suligami X5 imaluunniit X4 naapinngilai.  

 

X5 pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmi naapippaa – september 2019-iugunarpoq. X6 ili-

sarisimanngilaa. X5 imaluunniit X6 allaqatiginikuunngilai aamma oqaluunnikuunngilai.  

 

Kalaallit Nunaanni hashimik tuniniaasoqartarnera ilisimasaqarfiginngilaa, ilimagaluguli taamaat-

toqassasoq. Hashimik tuniniaanermut akuunikuunngilaq.  

 

X3 ilisarisimanngilaa. Immaqa I3 naapinnikuuvaa. Naluvaa I3 allanik ateqarnersoq, aamma ateq 

X16 ilisarinngilaa.  

 

Budgetkontoqarpoq lønkontoqarlunilu.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa kontonr. 6471-[…] (bilag K-1-2) inissititsinera.  

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq assagiarsunniarnerminit ullut 14-ikkarlugit aningaasarsisarluni. 

2017-imi sulilerpoq. Qaammatit marluk angalariarluni qaammat ataaseq angerlarsimasarluni. An-

galanngikkaangami aningaasarsineq ajorpoq. Aningaasarsiai kontoanut ikineqartarput.  

 

Ullormi 27. februar 2019-imi ikisat allaqqasut "Lonoverforsel" pillugu unnerluutigineqartoq nas-

suiaavoq nalullugu taanna aningaasarsiat tunniunneqartuunersut. Umiarsualivimmi talinngagaanga-

mik ullormut 700 kr.-inik pisarput. Isumaqaranilu uani pineqartoq Polar Seafood-imiit aningaasarsi-

anik tunniussinerusoq.  

 

Ullormi 24. maj 2019-imi ikisat allaqqasit  "LØNOVERFØRSEL" pillugu unnerluutigineqartoq 

nassuiaavoq taanna aalisarnermit aningaasarsiaasoq, ilaaffigisaminiit tigusarineqannginnermini. 

Taanna uppernarsarsinnaavaa Polar Seafood-imiit aningaasarsiat allagartaat tigummigamiuk.  

 

Ullormi 1. januar 2019 ikisat allaqqasut "Indbetaling - BBB" pillugu unnerluutigineqartoq nas-

suiaavoq, nammineq Pilersuisoq Aasianni aqqutigalugu ikisaralugu. Naluvaa sooq ikisinermi 

”BBB”-tut taaneqarsimanersoq, kisiannili isumaqarluni nammineq Danmarkimiissimalluni ullormi 

7. januar 2019-imi. Nammineerluni arlalinnik ikisisarnikuuvoq, kisiannili aamma allat nammineq 

kontominut ikisisarnikuupput. Eqqaamanngilaa kina alla nammineq kontominut ikisisimanersoq.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa nalunaarusiaq 8. juli 2019-meersoq ( ilanngussaq G-28-1) 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq nammineq ateralugu allaffissiami "Kontohavers navn"-imi allas-

simasoq.  

 

Ullormi 15. marts 2019-imi ikisinermut korti pillugu unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, nammineq 

atsiorneralugu ikisinermi kortimiittoq. Oddsetillaqqissuuvoq 2019-imilu 200.000 kr.-it missaanni 

iluanaaruteqarfigisimallugit. Imaalisinnaasarpoq katillugit 20.000 kr.-it missaat ikisisinnaasarluni. 
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Aningaasat Oddsetimi eqqugarisinnaavai imaluunniit arlaanniit aningaasat atorniagarisimasinnaal-

lugit. Ilaannikkut aningaasanik atorniartarpoq aamma oddsetimi ingerlanerliorsinnaasarami. Anin-

gaasarpassuit annaasarnikuuvai. Taamatullu aamma aningaasanik ileqqaallaqqissuulluni.  

 

Aningaasanik angerlarsimaffimmini peqartuaannarpoq, taamaalilluni sukkasuumik Danmarkiliari-

ataarsinnaalluni, aamma hævekortini katassimagaluaruniulluunniit.  

 

I3 pillugu unnerluutigineqartoq nassuiaavoq nalunagu taanna kinaanersoq. Taanna 2019-imi 

takugunanngilaa. Aamma illersuisuisumit paasitinneqarpoq I3 Aasianni najugaqartoq. Naluvaa I3 

aappaqarnersoq.  

 

Killisiuinermit nalunaarusiamit issuaaffigineqarluni (ilanngussaq D-5-2), tassani ersersinneqarpoq: 

 

"... 

Apersorneqartoq nassuiaavoq I3 ikiorsimagaani aningaasanik apersorneqartup kontoanut ikisissut-

tarluni. Apersorneqartoq nammineerluni periarfissaqartuaannanngilaq aningaaserivimmi aningaasa-

nik  ikisinissaminut, umiarsuaq sivikitsuinnarmik illoqarfimmiittarmat. Oddsetiminngaaniit anin-

gaasaateqartarpoq imaluunniit spillemaskinamiit imaluunniit atortinnikuusaminik aningaasanik 

taarsiiffigitilluni. Tusindtialuusinnaapput, 3000 kr., 4000 kr., 8000 kr.-illuunniit. Illoqarfinni talif-

fimminni Oddsetertarpoq.  

..." 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, eqqaamallugu politiimit arnamit killisiorneqarluni. I3 ilisarisi-

manngilaa. Isumaqanngilaq I3 2019-imi naapissimallugu, aamma eqqaamanngilaa arlaannik ikiorsi-

maneraani. I3 kontominut aningaasanik ikisassanik ikiornikuuvani nammineq piffissaqanngik-

kaangami aningasanik ikisinissaminut. Nalunngisami nalunngisaaniit I3 naapinnikuuvaa, taassu-

malu atia taarusunngilaa. I3 isumaqatiginikuuvaa kontominut aningaasanik ikisissasoq taamaalior-

neranut 100 kr.-imik imaluunniit 300 kr.-imik tunillugu. Aamma I3 nammineq aapparmi kontoanut 

ikisisarpoq. Aappani Oddsetimiit eqqukkami ilaanik pisussaammat, Danmarkimimi aningaasartuuti-

nut ikiuuttussaagami.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa nalunaarusiaq – X3 aamma U akornanni attaveqatigiinneq 

(ilanngussaq G-18-1) 

 

Ikisinermi korti 2 pillugu oqaatigineqarmat unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, nammineq ullormi 

22. maj 2019-imi pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiilluni. Nuussineq ilisimasaqarfi-

ginngilaa.  

 

Ikisinermi korti 3 pillugu oqaatigineqarmat unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, tamatuma nalaani 

nammineq Nuummiilluni. Suuteqannginnami ikinngutiminit aningaasanik atorpoq. I3 noqqaavigisi-

massavaa aningaasat ikeqqullugit. I3 akilertilluni aningaasanik kontoanut ikisisarpoq. Allanik 

taamatut isumaqatigiissuteqanngilaq. Tamatuma nalaani taamanikkut Aasianni najugaqarpoq. Pisi-

niarfinni oqarasuaatimigullu oddsetertarpoq. Ilaannikkut aningaaserivik matoreersoq eqqukkani 

tigusarpai. Ilaannikkut Oddsetimi eqqukkani allanut tigutittarpai.  

 

X3 ilisarisimanngilaa.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa nalunaarusiaq – X3 aamma U akunnerminni attaveqatigiit-

tarnerat (ilanngussaq G-18-1), ikisinermi korti 1-tut taaneqartoq.  
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Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq nammineq nalullugu sooq X3 ikisinermi atsiorsimanersoq. Im-

maqa X3 ataasiarlugu naapinnikuuvaa ukiut marlut matuma siornatigut, kisianni iluamik naluvaa 

naapissimasani X3. Frederiup I3 ilaginngilaa.  

 

Ilaannikkut I3 umiarsualivimmi naapittarnikuuvaa. I3 angerlarsimaffianiinnikuunngilaq, naluvaalu 

I3 sumi najugaqarnersoq, I3 oqaluttuunnikuunngimmani najukkani eqqortoq sumiinnersoq.  

 

Killisiuinermit nalunaarusiamik issuaaffigineqarpoq (ilanngussaq D-5-2), tassani ersersinneqarpoq: 

 

"... 

Apersorneqartoq nassuiaavoq I3 angerlarsimaffianukanngunni imaluunniit sianerfigisarlugu. I3 Aa-

sianni blokkini najugaqarpoq. Angerlarsimaffianukaraangami aningaasat tunniuttarpai. Nalunngilaa 

apersorneqartup imaluunniit Annap kontoanut ikisassaralugit. Aamma sakimi kontoanut ikisi-

nikuuvoq 

..."  

 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, taamatut politiinut nassuiaanikuulluni. Isumaqarluni I3 taanna 

eqqortumik najugaqarfigigaa, kisianni najukkaminik kukkusumik oqarfigisimavaani.  

 

Pisimasoq 9 pillugu unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, X9 ilisarisimallugu. 2016-2017-imi Sisimi-

uni X9 imerniartarfimmi suleqatiginikuuvaa. Martsimi 2019-imi nammineq nuuliartinnani X9 pisif-

fimmi naapippaa. X9 kisimiippoq. Naluvaa X9 inooqateqarnersoq. Nalunngilaali X9 2017-imi aap-

paqartoq. Nalunngilaa X9 aappaa I2 ateqartoq, kisianni kinguliaa nalullugu.  

 

Assinik nalunaarusiamik takutitsivigineqarluni Qajaasaarfik nr. […]-mut tunngasunik, unnerluutigi-

neqartoq nassuiaavoq najukkami tassaniinnikuunani. Illersuisuata nassuiaannikuuvaa najukkami 

tamatumani nassaarineqarsimasut pooqattaq aningaasanik hashimillu imalik. Kisianni najugaq 

taanna naluvaa. X9 tuniniaaviginikuunngilaa imaluunniit tuninikuunngilaa oqarasuaammik 

meqqeqartumik Samsung Galaxy A7-mik. Oqarasuaammik Samsung pigisaqarnikuunngilaq, nam-

mineq iPhone atugariuaannarnikuugamiuk. Naluvaa oqarasuaat Samsung qanoq atorneqartarnersoq.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa nalunaarusiaq oqarasuaatinit assigiinngitsunit tigulaakkat 

(ilanngussaq G-31) aamma nalunaarusiaq koster nr. 10-imeersut, Samsung Galaxy A7 (bilag G-31-

10). 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq mailadresseqarani […][…]@gmail.com.-imik[...]. Nammineq 

mailadresserivaa [...]@hotmail.com. Gmail kontoqarnikuunngilaq. 

 

Unnerluutigineqartoq nangilluni nassuiaavoq, attaveqaatinut paasissutissat pineqartumut ”MM”-

imut tassaasoq taamanikkut aapparisami oqarasuaataata normua. Naluvaalu sooq aappaata oqarasu-

aataata normua oqarasuaammi ersinnersoq. Nammineq oqarasuaatigisimagaluaruniuk attaveqaatini 

”MM”-imik taasimassanngikkaluarpaa. Attaveqarfinni allassimasoq ”PET” ilisarinngilaa. 

Taamatullu aamma naluvaa sooq nammineq assimik Selfie-qarnersoq oqarasuaammi. Aamma 

eqqumiigivaa oqarasuaammi paasissutissanik imminut tunngasunik taama amerlatigisunik sooq 

peqarnersoq.  

 

 

Unnerluussisup uppernarsaasiiffigivaa nalunaarusiaq I2 nassuiaatigisimasaanut tunngasoq ilaqutta-

nut Nuummi tikeraarnermut tunngasoq.  
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Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, Nuummissimalluni 1.-4. maj 2019-imi. Nuummi I2 aamma X9 

naapinngilai.  

 

Inissiami nassaarineqartut hash aamma aningaasat attuumasaqarfiginngilai. Hash pillugu X9 aamma 

I2 oqaloqatiginikuunngilai.  

 

Pisimasoq 1 pillugu unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, taamanikkut najukkami Paamaap Kuua […] 

Sisimiuni najugaqarluni. Tassani X7 najugaqatigivaa. Taassumali anisippaani. Hashi nammineq 

piginngilaa, taamaattumik X7 pigisimassavaa. Najukkami aningaasat nassaarineqartut nammineq 

aningaasaatigivai. Taakkua kontominiit tigunikuuvai. Hævekortini 2016-imi iginnikuuvaa, taamaat-

tumillu aningaasanik inissiamiititaqarsimalluni. Aningaasat aalisarnermininngaaneersuupput. 2014 -

imiit 2016-imut Greenland Scallop & Seafood-imi sulinikuuvoq. Soraarsitaanikuuvoq, nammineq 

skipperinilu arnaq ataaseq ilagisimagamikku.  

 

Pingasoq 3-mut unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, snescooteri 86.000 kr.-lerlugu tunisimallugu, 

aningaasallu sinneri ileqqaagarivai. Aningaasat aningaaserivimmukaassimassagaluarpai. Snescoo-

teri X1 tuninikuuvaa. Snescooteri nammineq atini atorlugu nalunaarsoqqanikuunngilaq. Snescooteri 

2016-imi pisiarivaa, kisianni atornikuunngisaannarlugu. Mailianiippoq X1 pisinermi isumaqatigiis-

sutertik.  

 

Unnerluussisup uppernarsaasiissutigivaa ilanngussaq A-2-1. 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq nammineq aningaasat silaannaakkamut poortorsimallugit nakka-

qinammata. Aamma puussiaaqqanut ikisimasinnaagaluarpai. Aningaasat tigummisinnaasimanngilai 

inituallaaqimmata. Eqqumiigivaa sooq X1 snescooteri 100 kr.-iunerusoq pappiaqqanik akilermagu. 

Aningaasat Aasiaat mittarfianni nalunaarutiginiaraluarpai, kisianni akitsuuserisup oqaluukku-

manngilaani. Naluvaa sooq aningaasat pappialat nipputeqqanersut tigersammisunnillutillu, aamma 

X1 tigugamigit tanitaanngillat. Snescooterip pappialartai X1 tunniunnikuuvai.  

 

Illersuisumit aperineqarluni aamma takutitsigineqarluni kontop nikerarnerinik (ilanngussaq K-1-1) 

unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, lønkontoqarluni, budgetkonto, appa opsparingskonto aamma 

Sisa konto.  

 

Kontonr. 6471-[…] (bilag K-1-2) kontop anissinneranik takutitsivigineqarluni, unnerluutigineqartoq 

nassuiaavoq ilumoorsinnaasoq ullormi 2. januar 2019 kontomini uninngasuutigisimagai. Anin-

gaasarpassuarnik isertitaqarneq ajorpoq, aamma aningaasartuuterpassuaqarpoq. Danmarkimi aap-

parmi inimut akiliutaata affaa akilertarpaa, taamatullu aamma nerisassarsiaata affaa akilertarlugu. 

Aappaa ilinniartuuvoq perorsaasunngorniarluni. Inimut akiliut 3.600 kr.-iuvoq.  

 

Akilerneqarsimasumut ulloq 27. februar 2017-mi 1.272,50 kr.-it pillugit unnerluutigineqartoq nas-

suiaavoq, aningaasarsiaasimassasut. Pisaqarsimanngillat. Aningaasarsiaminiit ilanngaatitittarpoq 

sullisinut, cigaritsinut aamma mamakujunnut aningaasarsitinnani. Akeqanngimillu nerisaqarpoq aa-

lisaraangami. Ukiuunerani aalisarneq ingerlanerluttarpoq.  

 

Aamma Kalaallit nunaanni inigisaminut akiliisarpoq 3.000 kr.-inik. Tamatumalu saniatigut akiler-

tussaallugit olia innaallagiarlu.  

 

Ullormi 24. maj 2019 ikineqarsimasut 9.264,03 kr.-it pillugit unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, tas-

saasut aningaasarsiai kingulliit, tigusarineqaqqammerluni taakkua tunniunneqarsimapput.  

 

Tigusarineqarami iPhoneqarpoq. Naluvaalu taanna atuarneqarsimanersoq. Politiit amerlavallaanik 

kodea toortartarsimavaat taamaalillutik oqarasuaatip imarisai tamarmik piiarneqarsimallutik.  
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[…] 

 

 

Vidnet forklarede på grønlandsk, at han arbejdede hos Nuuk Transport. V1, som var hans chef, 

havde bedt ham finde nogle adresser. Han gav V1 sin egen adresse og X5 og X6 adresse. V1 for-

talte ham, at adresserne skulle bruges til at sende hash til, og at de ville få 25.000 kr. for det. Det var 

dog kun vidnet, som fik de 25.000 kr. X5 og X6 fik ingen penge. Han fik pengene af V1. Han vidste 

ikke, hvorfra V1 havde pengene.    

 

Han hentede den pakke, som blev sendt til hans adresse på posthuset. Han havde fået et Track & 

Trace-nummer af V1. Pakkerne til X5 og X6 havde også Track & Trace-numre. Han vidste ikke, 

hvorfra V1 havde fået Track & Trace-numrene.  

 

Det var meningen, at X6 og X5 også skulle have fået betaling for, at have modtaget pakker. Det var 

V1 og T, som skulle betale dem. Han vidste ikke, hvad T hed til efternavn, men det var tiltalte, som 

var T. Han havde siddet i anstalten med tiltalte i en kort periode.  

 

Han vidste ikke, hvad tiltaltes rolle i indsmuglingen var, men han vidste, at det var tiltalte, som 

skulle betale dem, hvilket han havde fået oplyst fra V1. Han havde mødt tiltalte, da tiltalte var ved 

Nuuk Transport. Tiltalte var ved Nuuk Transport for at lave aftalen om indsmugling af hash og af-

tale, hvad der skulle ske, hvis de blev anholdt. Han mente, at de holdt møde i slutningen af april el-

ler begyndelsen af maj 2019. Tiltalte fortalte, at han ville betale deres husleje og regninger, hvis de 

blev anholdt. Tiltalte havde dog ikke overholdt denne aftale.  

 

Det var aftalt, at V1 skulle have pakkerne, når de kom frem. Det var korrekt, at pakken til vidnet 

kom i midten af april 2019, og at de to andre pakker skulle være ankommet i maj 2019.  

 

Det var V1, som bad ham finde nogle yderligere adresser. Han spurgte derfor i sin omgangskreds, 

om der var nogen, som ville være med, hvilket X5 og X6 gerne ville. X5 og X6 tog selv kontakt til 

V1 og gav ham deres adresser.  

 

Det var hans opfattelse, at tiltalte var bagmand eller chef, idet V1 havde fortalt ham, at det var til-

talte, som skulle betale dem, ligesom det var klart, at V1 hjalp tiltalte. Det var V1 som fortalte ham, 

at pakken kom. Da X6 og X5 ikke havde fået betaling, sagde V1, at de skulle rette henvendelse til 

tiltalte.  

 

Eftersom tiltalte til mødet hos V1 havde fortalt, at han ville betale deres udgifter, hvis de blev an-

holdt, rettede vidnet henvendelse til tiltalte. Han fik V1 til at skrive til tiltalte fra sin telefon, da han 

ikke var god til dansk. Tiltalte benægtede, at han hed T. Han var sikker på, at det var tiltaltes tele-

fonnummer, som V1 skrev til. Han var til stede i lokalet, da V1 skrev fra hans telefon til tiltalte. 

Han huskede ikke tiltaltes telefonnummer.  

 

[…] 
 

Grønlandsk: 

Ilisimannittoq kalaallisut nassuiaavoq Nuuk Transportimi sulisarnikuulluni. I1 ittorivaa, taassumalu 

najukkanik ujarleqqunikuuvaani. Nammineq adressini aamma X5 X6 adressii I1 tunniuppai.  I1 

oqaluttuuppaani adressit hashimik nassitsinissamut atorneqassasut, 25.000 kr.-inillu aningaasarsis-

sutigissagaat. Kisiannili ilisimannittoq kisimi 25.000 kr.-innappoq X5 aamma X6 pissarsinngillat. 

Aningaasat I1 pivai. Naluvaa I1 aningaasat suminngaaniit pissarsiarsimanerai.   
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Nammineq adressiminut poortugaq nassiunneqartoq allakkerivimmut aavaa. Track & Trace-num-

mer I1 pinikuuvaa. Poortukkat X5 aamma X6 aamma Track & Trace-normoqarput. Naluvaa Track 

& Trace-normut I1 suminngaaniit pisimanerai.  

 

 

Imaattussaagaluarpoq X6 aamma X5 akilerneqassasut poortukkat tigunerinut. I1 U akilertussaavaat. 

Naluvaa U qanoq kungiliaqarnersoq, kisianni U tassaavoq unnerluutigineqartoq. Sivikitsumik 

pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmeeqatiginikuuvaa.  

 

Naluvaa unnerluutigineqartup anngiortumik eqqussinermi suna suliassarineraa, kisianni nalunngilaa 

unnerluutigineqartup akilertussaagaatsik, taamatut I1 paasitinneqarnikuuvoq. Unnerluutigineqartoq 

naapinnikuuvaa unnerluutigineqartoq Nuuk Transportimiittoq.  Unnerluutigineqartoq Nuuk Trans-

portimiippoq isumaqatiginninniariartorluni haship anngiortumik eqqunnissaanut aamma isu-

maqatiginninniariartorluni qanoq pisoqassanersoq tigusassagaluarunik. Ataatsimiinneq pisorivaa 

aprilip naanerani imaluunniit majip aallartinnerani 2019-imi. Unnerluutigineqartoq oqaluttuarpoq 

tigusassagaluarpata inigisaminnut akiligassaat aamma akiligassat allat akilerniarlugit. Tamannali 

unnerluutigineqartup eqqortissimanngilaa.  

 

Isumaqatigiissutigineqarpoq I1 poortukkat tikippata tigussagai. Ilumoorpoq poortugaq ilisimannit-

tumut tikimmata aprilip qiteqqunnerani 2019-imi, poortukkallu taakkua marluk maj 2019-imi tikit-

tussaagaluarlutik.   

 

I1 adressinik allanik ujarleqquvaani. Taamaammat nalunngisani aperisimavai ilaajumasoqarnersoq, 

taavalu X5 X6 taamaaliorumapput. X5 aamma 6 namminneerlutik I1 attaveqarput adressitillu tunni-

ullugit.  

 

Nammineq paasininnini malillugu unnerluutigineqartoq tunulequtaavoq imalunniit naalagaavoq, 

tassami I1 oqaluttuuppaani unnerluutigineqartup akilissagaatik, taamatullu aamma ersarilluni I1 un-

nerluutigineqartoq ikioraa. I1 oqaluttuuppaani poortugaq tikimmat. X6 aamma X5 akilerneqan-

ngimmata I1 oqarpoq unnerluutigineqartumut saaffiginneqqulluni.  

 

Ataatsimiinnerminnilu unnerluutigineqartoq I1 oqarnikuummat aningaasartuutitik akilerumallugit 

tigusaassagaluarpata, taava ilisimannittoq unnerluutigineqartumut saaffiginnippoq. Nammineq 

oqarasuaatini atorlugu I1 unnerluutigineqartumut allatsippaa nammineq qallunaatut pikkorissuun-

nginnami. Unnerluutigineqartup U ateqarnini miseraatigivaa. Qularinngilaali unnerluutigineqartup 

normuanut I1 allattoq. Nammineq I1 isersimaqatigivaa mobilimiit unnerluutigineqartumut allatsik-

kamiuk. Eqqaamanngilaa unnerluutigineqartup oqarasuaataata normua.  

 

[…] 

 

Vidnet forklarede, at han var blevet dømt i forening med X4, X5 og X6. Han kendte tiltalte fra sit 

tidligere arbejde på Godthåb Bryghus, hvor de arbejdede sammen. Tiltalte påbegyndte uddannelse, 

og de havde siden da haft kontakt ind imellem. De var kammerater, men det var de ikke længere.  

 

De havde set hinanden nogle gange i 2019. De var mødtes på Daddys og hjemme hos ham. Han bo-

ede på daværende tidspunkt i Qinngorput. Han var sidst sammen med tiltalte ultimo april eller 

primo maj. De havde også talt sammen i telefon og sms'et.  

 

Tiltalte blev ansat som vicevært hos Nuuk Transport - vist i april 2019. Det var ikke en permanent 

stilling, da tiltalte sejlede. Han tilbød tiltalte et arbejde, når tiltalte var i havn. Som vicevært kørte 

tiltalte med storskrald, hvilket var en to- eller tremandsopgave. Tiltalte kørte blandt andet med X13. 
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Han havde også kørt med X4, som var fastansat som skraldemand. Han vidste ikke, om tiltalte også 

havde kørt med X5. 

 

Vidnets rolle i forbindelse med indsmuglingen af hash var, at han skulle agere mellemled mellem 

tiltalte og de personer, som skulle modtage hashen. Han skulle skaffe tre adresser til tiltalte. Tiltalte 

fortalte, at det var vigtigt. Han gik ud fra, at tiltalte havde fået nogle problemer i Danmark. Han 

kendte ikke tiltaltes historisk i Danmark. Tiltalte sagde ikke på dette tidspunkt eksplicit, hvad adres-

serne skulle bruges til, men det var klart, at de skulle bruges til at sende hash til. Tiltalte sagde på et 

senere tidspunkt, at der skulle sendes hash til adresserne.  

 

Tiltalte bad ham finde adresser i april 2019. Vist nogle dage før den 12. april 2019. De var ude at 

køre i vidnets firmabil. Han huskede ikke præcis, hvornår det blev aftalt, at pakken skulle sendes til 

X4. Det var dog aftalt inden den 16. april 2019. Vidnet fik betaling for at finde adresserne. Han tog 

kontakt til X4, som var en del af hashmiljøet, og fortalte, at han havde en kammerat, som ville 

sende hash til Grønland. Da pakken var ankommet, hentede X4 pakken på posthuset. X4 afleverede 

pakken til vidnet, og han gav X4 25.000 kr., som han havde fået af en ukendt mand. Han afleverede 

hashen til en anden ukendt mand ved Pisiffik i Nuussuaq.  

 

Da det gik godt med pakken til X4, bad tiltalte ham om, at finde nogle flere adresser. Han spurgte 

X4, som var en del af hashmiljøet, om han kendte nogle, som ville være med.  

 

Tiltalte bad om nogle yderligere adresser, og vidnet spurgte X4 om han havde nogle venner, som 

kunne være interesseret.  

 

X6 og X5 rettede henvendelse til ham i Brugseni, hvor han fik deres adresser. Han havde vist set X5 

en enkelt gang før, da X5 havde arbejdet hos Nuuk Transport. Han vidste ikke, om det var tilfæl-

digt, at de opsøgte ham i Brugseni.  

 

Han videreformidlede deres navne til tiltalte via appen "Wickr Me". Da pakkerne var blevet afsendt 

orienterede tiltalte ham herom. Han huskede ikke, hvornår han fik at vide, at pakkerne var sendt. 

Han mente, at tiltalte var i havn, da pakkerne skulle afhentes. Det kunne godt ske, at de aftalte det 

pr. telefon.     

 

Det viste sig, at tiltalte havde løjet overfor ham, X5, X4 og X6, idet det var aftalt, at der skulle sen-

des ca. 1 kg. hash i hver pakke, men der blev sendt mere. Det var endvidere aftalt, at X4, X5 og X6 

skulle modtage 10 % af hashens værdi eller 25.000 kr. Det var tiltalte, som fortalte ham, at et kilo 

hash havde en gadeværdi af minimum 250.000 kr. i Grønland.   

 

Det begyndte at gå galt og folk begyndte at blive anholdt. Han tog kontakt til tiltalte og "hev stikket 

ud".  

 

X4 og tiltalte mødtes i vidnets lejlighed i begyndelsen af maj 2019, hvor de talte om, at X5 var ble-

vet anholdt. Tiltalte sagde, at han ville afholde deres udgifter, mens de var i fængsel. De blev enige 

om, at folk skulle have deres penge.  

 

Folk begyndte at kontakte ham, da tiltalte ikke holdt, hvad han havde lovet, herunder at han ville 

afholde de anholdtes udgifter. Han oplyste, at de skulle rette henvendelse til tiltalte. Han havde gi-

vet tiltaltes telefonnummer til X5, X4 og X6 familie. Når de forsøgte at kontakte tiltalte, sagde til-

talte, at de havde fået forkert nummer.  
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Adspurgt af retsformanden forklarede vidnet, at han havde sendt nogle sms'er fra X4 telefon til til-

talte. Han hjalp X4 med at skrive sms'erne, da X4 ikke var god til dansk. Han skrev sms'erne til til-

talte nogle dage inden han blev anholdt.  

 

Adspurgt på ny af anklageren og forevist Rapport Udlæsning af V1 anden telefon (fundet på bopæl) 

koster nr. 201, iPhone 11 med hvid bagbeklædning, foto 1 (bilag G-20-1) forklarede vidnet, at det 

var hans telefon, og at kontakten "U Grønland" var tiltalte. Det var hans mobiltelefon. U Grønland 

var tiltalte.  

 

Vedrørende besked af 4. maj 23.44 forklarede vidnet, at det var tiltalte, som havde skrevet til ham. 

Tiltalte henviste til noget tøj, som han havde glemt hos ham, da tiltalte havde taget nogle bad hos 

ham.  

Grønlandsk: 

Ilisimannittoq nassuiaavoq, X4, X5 aamma X6 peqatigalugit eqqartuunneqarsimalluni. Siusinne-

rusukkut suliffigisimasaminit Godthåb Bryghusimiit unnerluutigineqartoq ilisarisimavaa, tassani 

suleqatigiikkamik. Unnerluutigineqartoq ilinniakkamik aallartitsivoq taamanili ataavigiillattaaler-

put. Taamanikkut kammalaatigiipput, kammalaatigiikkunnaarnikuuppulli.  

 

2019-imi arlaleriarlutik imminnut takunikuupput. Daddyssimi aamma nammineq angerlarsimaffim-

mini. Taamanikkut nammineq qinngutsinni najugaqarpoq. Kingullermik unnerluutigineqartoq 

ilagivaa aprilip naanerani imaluunniit maji aallartinnerani. Aamma oqarasuaatikkut oqaluuttarpoq 

sms-ertarlutillu.  

 

Unnerluutigineqartoq Nuuk Transportimi viceværtitut atornippoq april 2019-miugunarpoq. An-

galasuugami atorfigiuaannartussaanagu. Unnerluutigineqartoq umiarsualivikkaangat sulinissaanik 

neqeroorfigisarpaa. Viceværtitut unnerluutigineqartup igitassat anginerit suliarisarpai, taanna inun-

nut marlunnut pingasunulluunniit suliassaavoq. Ilaatigut X13 biileqatigisarpaa. X4 biileqatigi-

nikuuvaa, taanna aalajangersimasumik eqqaasutut sulisuuvoq. Naluvaa unnerluutigineqartup 

aamma X5 biileqatiginikuuneraa.  

 

Hashimik anngiortumik eqqussinermi ilisimannittup suliassarivaa, unnerluutigineqartup inuillu ha-

shimik tigusisussat akunnermuliuttuuffigalugit. Najukkanik pingasunik unnerluutigineqartoq pissar-

sissuttussaavaa. Unnerluutigineqartoq oqaluttuarpoq pingaaruteqartorujussuusoq. Ilimagivaa unner-

luutigineqartoq Danmarkimiit ajornartorsiulersimasoq. Unnerluutigineqartup inuunerata oqaluttuas-

sartaa Danmarkimi ilisimasaqarfiginngilaa. Tamatuma nalaani unnerluutigineqartup erseqqis-

suliuutiginngilaa najukkat sumut atorneqassasut, kisianni ersarippoq najukkat hashimik nassitsiffi-

ussasut. Unnerluutigineqartup kingusinnerusukkut oqaatigivaa najukkat hashimik nassitsiffiussasut.  

 

April 2019-imi unnerluutigineqartup najukkanik piumaffigivaani. 12. april 2019 sioqqutilaarlugu-

ugunarpoq. Taamanikkut ilisimannittup suliffimminut atatillugu biilianik biilerput. Ersarissumik 

eqqaamarpianngilaa qanga isumaqatigiissutiginerlugu poortugaq X4 nassiunneqassasoq. Kisiannili 

16. april 2019 sioqqullugu isumaqatigiissutigineqarpoq. Ilisimannittoq najukkanik nassaarnerminut 

akilerneqarpoq. X4 attavigivaa, taanna ikiaroornartulerisartunut akuuvoq,oqaluttuuppalu kammalaa-

teqarluni Kalaallit Nunaannut hashimik nassitsiniartumik. Poortugaq tikereermat X4 allakkerivim-

mut aavaa. X4 poortugaq ilisimannittumut tunniuppaa, namminerlu X4 25.000 kr.-inik tunivaa, 

taakkua angummit nalusaminit pinikuuvai. Angummullu allamut nalusaminut Nuussuarmi Pisiffiup 

eqqaani tunniuppaa.  

 

Poortugaq X4 igerlalluariarmat unnerluutigineqartup noqqaaffigivaani najukkanik allanik nas-

saaqqulluni. X4 aperivaa ikiaroornartulerisut akornaniittarmat ilisarisimasaqarnersoq ilaarusuttunik.  
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Unnerluutigineqartoq suli najukkanik amerlanerusunik piumavoq, ilisimannittullu X4 aperivaa 

ikinngutaasa ilaai soqutiginnissinnaanersut. 

 

X6 aamma X5 Brugsenip eqqaani saaffigivaanni, tassanilu najugaat pivai. X5 ataasiarlugu taku-

nikuugunarpaa, X5 Nuuk TYransportimi sulinikuummat. Naluvaa nalaatsornerinnaanersoq Brugse-

nip eqqaani imminut saaffiginninnerat.  

  

App "Wickr Me"  aqqutigalugu atit unnerluutigineqartumut ingerlateqqippai. Poortukkat nassiun-

neqareermata unnerluutigineqartup tamatuminnga ilisimannittoq ilisimatippaa. Eqqaamanngilaa 

qanga paasinerlugu poortukkat nassiunneqarsimasut. Isumaqarporlu unnerluutigineqartoq umiarsu-

alivimmi talinngatillugu poortukkat aaneqartussaasut. Imaassinnaavoq oqarasuaatikkut isu-

maqatigiissutigisimagaat.  

 

Paasinarsivoq unnerluutigineqartoq imminut X5, X4 aamma X6 sallusimasoq, tassami isu-

maqatigiissutaammat poortukkami ataatsimi 1 kg hash nassiunneqassasoq, kisianni annertunerusu-

mik nassitsisoqarsimavoq. Taamatullu aamma isumaqatigiissutigineqarluni X4, X5 aamma X6 

tigussagaat haship nalingata 10%-ia imaluunniit 25.000 kr.-it. Unnerluutigineqartup nammineerluni 

oqaluttuuppaani hashi 1 kilo kalaallit nunaanni aqqusinermi 250.000 kr.-inik naleqartoq.  

 

Ajutoortalerput inuillu tigusaasalerlutik. Unnerluutigineqartoq attavigivaa ”attaveerupporlu”. 

 

X4 aamma unnerluutigineqartoq ilisimannittup inaani maj 2019-mi naapipput, tassani eqqarneqar-

luni X5 tigusaasimasoq. Unnerluutigineqartoq oqarpoq aningaasartuutaat tamaasa nammineq akiler-

niarlugit parnaarussaaqqatillugit. Isumaqatigiipput inuit aningaasassatik pissagaat.  

 

Inuillu attavigisalerpaanni unnerluutigineqartup neriorsuutini eqqortinngimmagit, ilanngullugu 

tigusarineqartut aningaasartuutaasa akilerimaneri. Oqarfigivai unnerluutigineqartoq attavigissagaat. 

Unnerluutigineqartup oqarasuaataata normua tunniuppaa X5, X4 aamma X6 ilaqutaanut. Unner-

luutigineqartoq attaviginiarneqaraangami oqartarpoq kukkusumut sianernerarlugit.   

 

Eqqartuussisut siulittaasuannit aperineqarluni ilisimannittoq nassuiaavoq, nammineq X4 oqarasuaa-

taaniit sms-inik unnerluutigineqartumut nassitsinikuulluni. X4 ikiorpaa sms-inik allaassullugu X4 

danskisut pikkorissuunngimmat. Unnerluutigineqartumut sms-it allappai unnerluutigineqartup 

tigusarineqarnissaa ullualunnik sioqqullugu.  

 

Unnerluussisumit aperineqaqqilluni aamma takutitsivigineqarluni nalunaarusiamik I1 oqarasuaa-

taata aappaaniit aniatitanik (angerlarsimaffiani nassaaq) koster nr. 201, iPhone 11 tunua qaqortoq, 

assi nr. 1, (ilanngussaq G-20-1) ilisimannittoq nassuiaavoq, nammineq oqarasuaatigalugu, aamma 

ataaveqaat ”U” tassaasoq unnerluutigineqartoq. Nammineq mobilerivaa. U tassaavoq unnerluutigi-

neqartoq.  

 

Nalunaarut 4. maj 23.44 pillugu ilisimannittoq nassuiaavoq, unnerluutigineqartup imminut allatari-

gai. Unnerluutigineqartoq tassani innersuussivoq atisat pillugit iniminut qimassimasai, unnerluutigi-

neqartoq immini uffartarnikuugami.  

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede supplerende, at han ikke havde bemærkninger til X4 forklaring. Han havde først 

mødt X4 i arresten. Det virkede som om, at de havde aftalt, at han skulle tage skylden for at redde 

deres egen røv. V1 havde kendskab til, hvad han lavede i Danmark inden han flyttede til Grønland.  

Grønlandsk: 
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[…] 

Unnerluutigineqartoq ilassutitut nassuiaavoq, X4 nassuiaataanut uparuaatissaqarani. Aatsaat X4 

isertitsivimmi naapinnikuuvaa. Soorlumi isumaqatigiittoqarsimasoq nammineq pisuutinneqassalluni 

imminnut annaanniarlutik. I1 nalunngilaa sulerinini Danmariki Kalaallit Nunaannut nuunnginner-

mini.  

 

[…] 

 

Retten hævet kl. 15.45 

 

 

Jesper Kirstein 

 

 

 

*** 

 

 

 

Den 15. november 2019 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retssal 5. Midler-

tidig kredsdommer Jesper Kirstein behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

 

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

 

Rettens nr. 1308/2019 

Politiets nr. 5505-98610-00134-19 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

Vidnet forklarede på grønlandsk, at han var blevet dømt for at være i besiddelse nogle penge og 

hash. Han havde selv skaffet hashen. Han ville ikke oplyse, hvem han fik hashen fra 

 

Retsformanden vejledte på ny vidnet om vidnepligten og sandhedsansvaret.  

 

Vidnet fastholdt, at han ikke ville oplyse, hvorfra han havde fået hashen, men det havde ikke noget 

med tiltalte at gøre. Han havde fået hashen fra nogen i Nuuk. Han havde vist været i Nuuk fra den 

28. april - 10. maj 2019.  

 

[…] 

 

Vidnet forklarede, at det tager ca. 1½ - 2 dage at rejse til Nuuk med kystskibet. Han var på ferie i 

Nuuk, hvor han blandt andet besøgte sine søskende og moster. Han besøgte sin søster. Tiltalte var 

kort på besøg hos vidnets søster. Tiltalte var der nok i 15 - 30 minutter. Han talte med tiltalte om, 



 98 

hvordan tiltalte havde det, da de var gamle venner. Han kendte tiltalte fra Sisimiut, hvor tiltalte 

havde boet hos ham, da tiltalte var blevet smidt ud af sin daværende kæreste. Tiltalte havde fået lov 

til at bo i vidnets lejlighed, da vidnet boede hos V2. Det var dog 3 - 4 år siden. Han huskede ikke, 

hvilken dato tiltalte besøgte vidnets søster. Da tiltalte var på besøg, gav tiltalte ham ikke noget. Han 

havde hash med retur fra Nuuk. Han ville ikke svare på, hvorfra han havde fået hashen. Det var ikke 

tiltalte, som havde givet ham hashen.  

 

Han boede på adressen Qajaasaarfik […], da han blev anholdt. Det var det hash, som han havde fået 

i Nuuk, som han var blevet dømt for at sælge. Pengene, som blev fundet på adressen stammede fra 

hashsalg.  

 

Foreholdt sin forklaring til grundlovsforhør af 10. juli 2019 (bilag F-35-1) hvoraf fremgår 

 

"... 

Han fik selv penge gennem hashsalg stille og roligt, efter han fik foræret 2 kg. hash af en ven i 

vinters, nærmere i slutningen af januar. De udfundne 1.038 gram hash er resterne af de 2 kg, 

og de udfundne kontanter stammer fra hashsalget. 

..."  

 

forklarede tiltalte, at det var korrekt, at den hash, som blev fundet i lejligheden, var noget hash som 

han havde fået af en ven i januar. Han havde solgt det hash, som han havde købt i Nuuk. Han havde 

købt 300 - 400 gram hash i Nuuk. Han købte hashen, da han så ville kunne tjene nogle flere penge, 

når han havde solgt det hash, som han havde fået af en ven. Han ville ikke oplyse, hvem han havde 

købt hashen af. Han vidste ikke, om tiltalte havde noget med hashhandel at gøre. Han havde set til-

talte i Nuuk.  

 

Tiltalte havde ikke besøgt ham i lejligheden på Qajaasaarfik […], men tiltalte havde tidligere besøgt 

ham, da de var venner og holdt kontakten ved lige, når tiltalte var i Grønland. Han havde ikke købt 

eller fået en mobiltelefon af tiltalte. Han vidste ikke, hvorfor der var et "selfie" af tiltalte på hans 

mobiltelefon. Det kunne ske, at tiltalte havde lånt hans telefon.  

 

X3 ejede Qajaarsaarfik […]. Han vidste ikke, om tiltalte og X3 kendte hinanden eller om de havde 

mødt hinanden. Han troede ikke, at tiltalte og X3 havde mødtes på Qajaasaarfik […].  

 

Foreholdt sin forklaring til grundlovsforhør af 10. juli 2019 (bilag F-35-1) hvoraf fremgår 

 

"... 

Han har ingen anelse om X3 solgte hash fra sin bolig Qajaasaarfik […]. Det kan godt være, at 

X3 og T har hilst på hinanden, da T var i Aasiaat i 3 - 4 dage, da han blev afmønstret. T gad 

ikke bo på Sømandshjemmet, så han fik ham til at sove på sofaen i sit hjem. X3 T hilste på 

hinanden på en god måde dengang. 

..." 

  

forklarede vidnet, at det omtalte møde ikke foregik på Qajaasarfik […]. Det var dog korrekt, at til-

talte havde været logerende hos ham i 3 - 4 dage, da tiltalte ikke ville bo på Sømandshjemmet. Da 

tiltalte boede hos ham, boede han et andet sted. Det var ved siden af politistationen. Han huskede 

ikke adressen. Han mente ikke, at tiltalte og X3 sagde noget til hinanden.  

 

De to kilo hash, som han havde fået foræret af en ven, var noget gammelt hash af dårlig kvalitet, 

som hans ven havde haft liggende et par år. Hashen kunne derfor ikke sælges. Vennen ville ikke 

have noget med hashen at gøre, da det var blevet for gammelt. De penge, som blev fundet i lejlighe-

den stammede hovedsageligt fra det hash, som han havde købt i Nuuk.  
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Han kendte V3, som var X3 dame. Han havde solgt hash til V3. V3dil havde ikke hjulpet med at 

sælge hash. 

 

Grønlandsk: 

Eqqartuussisut siulittaasuannit aperineqarluni ilisimannittup oqaatigivaa pisimasuni 8-9-mi iliuuse-

risani eqqartuussaassutigereerlugit, I3 aapparisimallugu aammalu najugaqatigiissimallutik.  

 

Ilisimannittoq ilisimannittutut pisussaaffimminik aamma eqqortumik oqaluttussaatitaanermini 

akisussaaffiinik ilisimatinneqarpoq. Ilisimannittoq aamma ilisimatinneqarpoq I2 illuatungiliuttutut 

qaniginerpaasaasutut suliami I2 tunngasutigut apeqqutigineqartunut akisussaatitaannginnami.  

 

Ilisimannittoq kalaallisut nassuiaavoq eqqartuunneqarsimalluni aningaasanik ikiaroornartumillu 

tigumiaqarsimanini pissutigalugu. Nammineerluni hashi pissarsiarisimavaa. Oqaatigiumanngilaa 

hashi kimit pissarsiarisimanerlugu.  

 

Eqqartuussisut siulittaasuata ilisimatitsissutigieqqippaa ilisimannittutut pissussaaffiinik aamma 

eqqortumik oqaluttussaatitaanermini akisussaaffiinik.  

 

Ilisimannittup aalajangiusimavaa oqaatiginnikkumannginnini suminngaaniit hashi pissarsiarisiama-

neranut, kisiannili unnerluutigineqartumut attumassuteqannginnerarlugu. Nuummi arlaanniit hashi 

pissarsiarnikuuvaa. Nuummiissimavoq 28. aprilimiit – 10. majip 2019-ip tungaanut.  

 

Unnerluussisussaatitaasumit uppernarsaasiiffigineqarpoq nalunaarusiami I2 nassuiaataa ilaqutsiar-

luni nuuliarsimanera (ilanngussaq G-32-1). 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq sinersortaammik nuuliarneq ullut 1½ - 2 sivisutigisartoq. Nuummut feri-

arpoq ilaatigut qatanngutini ajanilu tikeraarlugit. Qatanngutini arnaq tikeraarpaa. Unnerluutigi-

neqartoq sivikitsumik ilisimannittup qatanngutaani pulaarpoq. Unnerluutigineqartoq tassaniikkunar-

poq minutsini 15-30-ini. Unnerluutigineqartoq oqaloqatigivaa, qanoq inneranik ikinngutitoqariga-

miuk. Unnerluutigineqartoq Sisimiuniit nalunngisarivaa, unnerluutigineqartoq immini najugaqar-

nikuuvoq unnerluutigineqartoq taamanikkut aapparisaminit anisitaammat. Unnerluutigineqartoq 

akuerineqarsimavoq ilisimannittup inaaniinnissaminut, ilisimannittoq I2 najugaqarmat. Tamannali 

pivoq ukiut 3 – 4-t matuma siornatigut. Eqqaamanngilaa ulloq suna unnerluutigineqartup ilisiman-

nittup qatanngutaa arnaq pulaarneraa. Unnerluutigineqartoq pulaarami imminut tunniussaqanngilaq. 

Nuummiit uterami hashimik nassataqarpoq. Haship suminngaaneernera pillugu akiumanngilaq. Un-

nerluutigineqartup hashi imminut tunniutinngilaa.     

  

Nujakkami Qajaasaarfik […]-mi najugaqarnermini tigusaavoq. Tassa taanna hashi nuummi pissarsi-

ani tuniniarneranut eqqartuussaassutigisaa. Aningaasat najukkami nassaarineqartut hashimik tuni-

niaanermeersuupput.   

 

Inatsit tunngaviusoq naapertorlugu killisiorneqarnerminit ulloq 10. juli 2019 nassuiaatiminik is-

suaaffigineqarpoq (ilanngussaq F-35-1) tassani ersersinneqarpoq:  

 

"... 

Ukioq ikinngutiminit januarip naanerani hashimik 2 kg-mik tunisereerluni eqqissilluni hasheerniar-

nermini nammineq aningaasat pissarsiarivai. Nassaarineqartut 1.038 gram hash tassaapput 2 kg-p 

sinneri, aningaasallu nassaarineqartut hashimik tuniniaanermeersuupput ..."  

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq ilumoortoq inissiami hashi nassaarineqartoq januarimi ikinngutiminit 

pisarigamiuk. Nuummi hashi pisarinikuusani tuniniarnikuuvaa. Nuummi hashi 3oo – 400 grammi 
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pisiarinikuuvaa. Hashi pisiarivaa suli aningaasannannerorusulluni, ikinngutiminiit hashi pissarsiani 

tunereeruniuk. Oqaatigiumanngilaa hashi kimit pissarsiarisimanerlugu. Ilisimanngilaa unnerluutigi-

neqartoq hashimik tuniniaasarnermut attuumassuteqarnersoq. Unnerluutigineqartoq Nuummi taku-

nikuuvaa.   

 

Unnerluutigineqartup inissiamut Qajaasaarfik […]-mut pulaanngilaa, kisianni siusinnerusukkut un-

nerluutigineqartup pulaarnikuuvaani ikinngutigiikkamik atassuteqarnertillu attatiinnaramikku un-

nerluutigineqartoq kalaallit nunaanniikkaangat. Unnerluutigineqartumit mobiltelefonimik pisi-

nikuunngilaq imaluunniit tunisinnikuunngilaq. Naluvaa sooq mobilimini unnerluutigineqartoq ”sel-

fie”-mik asseqarnersoq. Imaassinnaavoq unnerluutigineqartup oqarasuaatini atorsimagaa.   

 

X3 Qajaarsaarfik […] pigivaa. Naluvaalu unnerluutigineqartoq aamma X3 imminnut ilisarisima-

nersut imaluunniit imminnut naapissimanersut. Isumaqaranilu unnerluutigineqartoq aamma X3 

Qajaasaarfik […]-mi naapinnikuusut.  

 

 Inatsit tunngaviusoq naapertorlugu killisiorneqarnerminit ulloq 10. juli 2019 nassuiaatiminik is-

suaaffigineqarpoq (ilanngussaq F-35-1) tassani ersersinneqarpoq:  

 

 

"... 

Ilisimasaqarfiginngilaa X3 Qajaasaarfik […]-miit hashimik tuniniaasimanera. Imaassinnaavoq X3 

aamma U imminnut ilassisimasut U umiarsuarmiit niunikuulluni Aasianniimmat. U sømandshjem-

memiikkusunngilaq, taamaattumillu immini sofami sinittarsimavoq. Taamanikkut X3 aamma U im-

minnut ilassilluarput. 

..." 

  

Ilisimannittoq nassuiaavoq, naapinneq pineqartoq Qajaasaarfik […]-mi pinngimmat. Ilumoorporli 

unnerluutigineqartoq imminiissimammat ullut 3-4-t unnerluutigineqartoq sømandshjemmemiik-

kusunngimmat. Unnerluutigineqartoq imminiimmat nammineq allami ineqarpoq. Taanna polite-

eqarfiup saavaniippoq. Najuqarfiup sumiinnera eqqaamanngilaa. Isumaqaranilu unnerluutigi-

neqartoq X3 imminnut arlaannik oqaaseqartut. Taanna hashi 2 kilo ikinngutiminik tunissutisiari-

nikuuvaa, hashi nutaanngitsuuvoq pitsaassusaalu ajorluni, taannalu ikinngutaata ukiualunni uninn-

gatinnikuusimavaa. Taamaattumik hashi tunineqarsinnaasimanngilaq. Ikinngutaata hashi attuumas-

suteqarfigerusussimanngilaa nutaanngilinikuummat. Aningaasat taakkua inissiami nassaarineqartut 

tassaapput nuummi hashimik pisiaminit tuniniaanermeersut.   

 

 

[…] 

 

Vidnet forklarede på grønlandsk, at hun var til stede, da politiet ransagede ejendommen Qajaasarfik 

[…]. Det var i X9 taske, at der blev fundet penge. Det var X9 penge og hash. Hun vidste ikke, hvor-

fra X9 havde hashen fra.  

 

Hun huskede, at hun og X9 var i Nuuk. Hun huskede dog ikke, hvornår de var i Nuuk. Det kunne 

godt ske, at det var fra 28. april - 10. maj 2019. Hun viste ikke, om X3 også var med på turen.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-8-2) hvoraf fremgår: 

 

"... 

I perioden mellem den 17. maj 2019 - 30. maj 2019, sigtede kunne ikke huske tidspunktet nøj-

agtigt, men kunne huske at hun sammen med X9 ligeledes mener sigtede at X3 også var med, 

sigtede har mistanke om at denne X3 også har kendskab til hashen.  
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..."  

 

forklarede vidnet, at hun havde forklaret sådan til politiet. X3 var med på turen til Nuuk. De besøgte 

X9 søster, X11, i Nuuk. De var der i ca. 2 uger. Hun huskede ikke X11 adresse. Hun huskede ikke, 

om tiltalte var på besøg hos X11.  

 

Vidnet forklarede nu, at hun huskede, at tiltalte var på besøg i kort tid. Hun huskede dog ikke, hvor-

når tiltalte var på besøg. Hun huskede, at tiltalte sejlede med en trawler, og at trawleren var i havn i 

Nuuk, da han besøgte X11. Tiltalte afleverede ikke hash til X9.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-8-2) hvoraf fremgår 

 

"... 

Det hash som X9 opbevarede på Qajaasarfik […] i Aasiaat er hash som T personligt har udle-

veret til X9 i maj 2019 mens Henrik Lyberth og sigtede opholdte sig i Nuuk. 

..." 

 

forklarede vidnet, at hun ikke huskede, at have forklaret sådan til politiet. Hun huskede dog, at til-

talte afleverede noget hash til X9, hvilket hun så med sine egne øjne. Hun så en lille pose, men hun 

vidste ikke på daværende tidspunkt, hvad der var i posen. Hun fik efterfølgende oplyst, at det var 

hash, da hun og X9 var tilbage i Aasiaat. Hun vidste ikke, hvor meget hash der var. Det hash, som 

politiet fandt i lejligheden, var det hash, som X9 havde fået i Nuuk. Hun vidste ikke, om pengene, 

som politiet fandt i lejligheden, stammede fra hashsalg. Hun havde ikke set X9 sælge hash i lejlig-

heden, idet hun arbejdede. Hun kendte V3 og hun kendte X3. Hun vidste ikke, om X9 havde solgt 

hash for tiltalte i 2019.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-8-2) hvoraf fremgår 

 

"... 

X9 har solgt hash for T fra adressen Qajaasarfik […] her de sidste par uger. 

..." 

 

forklarede vidnet, at hun havde forklaret sådan til politiet.  

 

Anklageren anmodede om, at vidnets forklaring til rapport dokumenteres, jf. retsplejelovens § 467, 

stk. 3, idet vidnet har afgivet en forklaring som ikke er i overensstemmelse med sin forklaring til 

politiet.  

 

Grønlandsk: 

Ilisimannittoq kalaallisut nassuiaavoq, nammineq najuulluni politiit Qajaasaarfik […]-mi misis-

sueqqissaarmata. X9 pooqattaani aningaasat nassaarineqarput. X9 aningaasat hashilu pigivai. Nam-

mineq naluvaa X9 hashi suminngaaniit pissarsiarisimaneraa.  

Eqqaamavaa X9 nuummiikkamik. Eqqaamanaguli qanga nuummiinnerlutik. Imaassinnaavoq 28. 

aprilimiit 10. maj 2019-ip tungaanuusimasoq. Nammineq naluvaa X3 angalanerminni ilaasimanera.  

 

Killisiuinrmi nalunaarusiamik issuaaffigineqarluni (ilanngussaq D-8-2) tassani ersersinneqarpoq: 

 

"... 

Piffissaq 17. maj 2019-io aamma 30. maj 2019-ip akornani, pasineqartup piffissaq eqqoqqissaartoq 

eqqaamanngilaa, kisiannili eqqaamallugu nammineq X9 ilagalugu nuummiit aasiannut siner-

sortaammut ilaallutik, tassani X9 hashimik nassataqartoq, taamatullu aamma pasineqartoq isu-

maqarpoq X3 aamma ilaasoq, pasineqartup pasitsaateqqavaa taassuma X3 hashi ilisimasaqarfigigaa. 
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..."  

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq taamatut politiinut nassuiaasimalluni. X3 nuuliaramik ilaavoq. X9 qa-

tanngutaa arnaq, X11 nuummi tikeraarpaat. Tassaniippullu sapaatit akunneri marluk. X11 najuga-

qarfia eqqaamanngilaa. Eqqaamanngilaalu unnerluutigineqartoq X11 pulaarnersoq.   

 

Maannakkut ilisimannittoq nassuiaalerpoq eqqaamallugu unnerluutigineqartoq sivikitsumik pulaar-

toq. Eqqaamanaguli qanga unnerluutigineqartoq pulaarnersoq. Eqqaamavaa unnerluutigineqartoq 

kilisaamut ilaasartoq aammalu kilisaat nuummi umiarsualivimmi talinngasoq taanna X11 pulaar-

mat. Unnerluutigineqartoq hashimik X9 tunniussaqanngilaq.  

 

Killisiuinrmi nalunaarusiamik issuaaffigineqarluni (ilanngussaq D-8-2) tassani ersersinneqarpoq: 

 

"... 

Taanna hashi X9 Aasiaani Qajaasaarfik […]-miititaa tassaavoq U nammineerluni maj 2019-imi X9 

tunniussaa, X9 pasineqartullu nuummiinnerisa nalaani. 

..." 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq taamatut politiinut nassuiaasimanerluni eqqaamanagu. Eqqaamavaali 

unnerluutigineqartoq hashimik X9 tunniussisoq, tamannalu nammineq isiminik takuvaa. Puussiaa-

raq takuvaa, kisiannili taamanikkut naluvaa suna puussiaaqqap imarineraa. Kingorna paasitinneqar-

poq X9 Aasiannut utereerlutik hashiusoq. Naluvaa hashi qanoq annertutiginersoq. Hashi politiit 

inissiami nassaavat tassaavoq X9 nuummi pissarsiarinikuusaa. Ilisimasaqarfiginngilaalu aningaasat 

politiinit inissiami nassaarineqartut hashimik tuniniaanermeersuuneri. Takunikuunngilaa X9 inissi-

ami hashiuteqarnera nammineq sulisarami. I3 nalunngilaa aamma X3 nalunngilaa. Nalunaa X9 un-

nerluutigineqartoq 2019-imi hashimik tuniniaasussimaneraa.   

 

Issuaaffigineqarluni killisiuinermi nalunaarusiamik (ilanngussaq D-8-2) tassani ersersinneqarpoq 

 

"... 

X9 U hashimik tuniniaasussimavaa najukkamit Qajaasaarfik […] sapaatit akunneri kingulliit mar-

lussuit.  

..." 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq taamatut politiinut nassuiaasimalluni. 

 

Unnerluussisussaatitaasumit noqqaassutigineqarpoq ilisimannittup nassuiaataa nalunaarusiamut up-

pernarsaasiiffigineqassasoq, tak. eqqartuussisarnermi inatsimmi § 467, imm. 3, tassami ilisimannit-

toq nassuiaammat politiinut nassuiaataanut naapertuutinngitsumik. 

 

[…] 

 

 

Retten sat på ny.  

 

[…]  

 

Vidnet forklarede, at hun ofte blev kaldt for X16. Hun boede i Aasiaat hos sin mor. Hun var kæreste 

med X3. Hun havde hørt om tiltalte, men ikke mødt ham.  

 

Anklageren dokumenterede fra rapport kontakt mellem X3 og T af 7. juni 2019 (bilag G-18-1). 
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Vidnet forklarede, at det var hende, som havde foretaget indbetalingerne. Hun vidste ikke, hvem der 

havde bedt hende om at foretage indbetalingerne. Hun ønskede ikke at svare på, hvorfra hun havde 

fået pengene. Hun huskede ikke, hvor mange penge hun havde indbetalt, da hun på daværende tids-

punkt var deprimeret.  

 

Vidnet forklarede nu, at hun nok havde indbetalt penge for tiltalte 2 - 3 gange i 2019. Hun indbe-

talte pengene i Pilersuisoq. Hun huskede ikke, hvorfra hun fik kontonummeret. Hun fik kontonum-

meret og pengene fra en ukendt person. Hun fik penge for at lave indbetalingerne - nogle gange 300 

kr. andre gange mindre.  

 

Når hun skulle indbetale penge, fik hun enten personlig eller over telefon at vide, at hun skulle fore-

tage indbetalingerne. Der var i alt 3 - 4 mænd, som bad hende overføre penge.  

 

Hun havde boet i Qajaarsarfik […] med X3. De fik lejligheden i august 2018. Hun flyttede dog 

hjem til sin mor for ca. 2 måneder siden. Da hun og X3 boede på Qajaarsarfik […], boede der ikke 

andre der. Hun vidste, at det var X3 lejlighed. De havde udlejet lejligheden, da de var i Niaqu-

raansuaq. Når hun modtog penge, var de ikke pakket. 

 

Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-7-3, side 4) hvoraf fremgår 

"... 

Nogle gange var pengene pakket ind i fryseposer andre gange var penge ikke pakket ind i no-

get, sigtede mener, at der nogle gange må have været nogle af de andre besætningsmedlem-

mer der må have gjort sig nogle observationer, adspurgt forklarede sigtede at hun altid har 

været bange når hun er gået ned til havnen for at hente kontante penge.  

..." 

 

forklarede vidnet, at hun havde forklaret sådan til politiet. Hun huskede nu, at pengene nogle gange 

var pakket. Hun fik forskellige sedler. Hun følte sig utryg, når hun fik pengene. Hun var på davæ-

rende tidspunkt deprimeret og arbejdsløs. Hun blev på et tidspunkt bedt om at komme til havnen for 

at modtage penge, som hun skulle indsætte. Hun vidste ikke, om hun fik pengene fra et besætnings-

medlem på skibet "[…]", og hun vidste ikke, hvad personen hed. Hun huskede, at hun fik penge fra 

en grønlandsk person. Hun huskede ikke, om personen var høj eller lav.   

 

Grønlandsk: 

Ilisimannittoq nassuiaavoq X16 taaneqarajulluni. Aasianni anaanamini najugaqarnikuuvoq. X3 aap-

parinikuuvaa. Unnerluutigineqartoq tusanikuuvaa kisiannili naapinnikuunagu.  

 

Unnerluussisussaatitaasup uppernarsaasiiffigivaa nalunaarusiaq X3 aamma U attavigiinnerat 7. juni 

2019-meersoq (ilanngussaq G-18-1) 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq nammineq ikisisarnerit isumagisarsimallugit. Naluvaa kiap ikisisarnissa-

minik noqqaavigisimaneraani. Akerusunngilaa suminngaaniit aningaasat pisarnerlugit. Eqqaa-

manngilaa aningaasat qanoq annertutigisut ikisarsimanerlugit, taamanikkut nikallungasorujus-

suugami.  

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq 2019-imi unnerluutigineqartoq 2-3-riarluni ikisissussimagunarlugu. 

Aningaasat Pilersuisumi ikisarpai. Eqqaamanngilaa suminngaaniit kontonormu pinerlugu. Kon-

tonormu aningaasallu inummit nalusaminit pisarpai. Aningaasanik ikisisarnini aningaasannas-

sutigisarpaa – ilaanni 300 kr.-it ilaannilu annikinnerusumik.   

 

Aningasanik ikisissagaangami nammineerluni imaluunniit oqarasuaatikkut paasitinneqartarpoq iki-

sissanersoq. Angut 3-4-t noqqaavigisarpaanni aningaasanik nuusseqqulluni.  
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Qajaasarfik […]-mi X3 najugaqatiginikuuvaa. August 2018-imi initaarivaat. Kisiannili nammineq 

anaanaminut nuuppoq qaammatit marluk missaata matuma siornatigut. Nammineq X3 Qajaasaarfik 

[…]-mi najugaqatigiikkallaramik allanik tassani najugaqartoqanngilaq. Nalunngilaa taanna X3 

inigigaa. Inissiaq attartortinnikuuvaat Niaquraansuarmiillutik. Aningaasat tigugaangamigit poortors-

imaneq ajorput.  

Issuaaffigineqarluni killisiuinermi nalunaarusiamik (ilanngussaq D-7-3) tassani ersersinneqarpoq 

 

 

"... 

Ilaannikkut aningaasat qerisut puussaannik poortorsimasarput ilaannikkullu poortorsimasaratik, pa-

sineqartorlu isumaqarpoq inuttaaqataasut ilaat takunnittarsimassasut, aperineqarluni ilisimannittoq 

nassuiaavoq umiarsualiviliaraangami aningaasanik aallerluni annilaangajuaannarluni. 

..." 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq taamatut politiinut nassuiaanikuulluni. Maannakkut eqqaalerpaa ilaan-

nikkut aningaasat poortoqasartut. Aningaasat pappialat assingiinngitsut tigusarpai. Aningaasat tigu-

gaangamigit toqqissisimaneq ajorpoq. Taamanikkut nikallungavoq suliffeqaranilu. Ilaanni umiarsu-

aliviliaqqusaavoq aningaasanik tigusassaqarmat ikisassaminik. Naluvaa ”[…]”-mi inuttat ilaanniit 

pinerlugit, inuup taassuma atia naluvaa. Eqqaamavaa aningaasat kalaallip tunniukkai. Eqqaa-

manngilaa inuk taanna angisuujunersoq mikisuunersorluunniit.     

 

[…] 

 

BESLUTNING 

 

[…] 

 

Vidnet forklarede, at det var tiltalte, som udleverede hashen til X9. X3 var med på kystskibet til og 

fra Nuuk. De rejste som en gruppe. X3 var ikke til stede, da tiltalte gav X9 hashen. Hun kendte V3, 

men V3 havde ikke noget at gøre med nærværende sag. Hun var ikke bekendt med, at V3 skulle 

have solgt hash for tiltalte. Hun vidste ikke, hvad X9 gjorde med pengene fra hashsalget. Hun var 

ikke bekendt med, at V3 og X3 solgte hash for tiltalte.  

 

Foreholdt afhøringsrapport (bilag D-8-2) hvoraf fremgår 

 

"... 

V3 fik ofte udleveret kontante penge af X9, som V3 satte ind i Pilersuisoq og plejede at få 

nogle rygeklumber hash i fortjeneste, det er de oplysninger som sigtede har omkring denne 

V3. Oplysningerne har sigtede fra X9.  

..." 

 

forklarede vidnet, at hun ikke huskede at have forklaret sådan til politiet. Hun havde ikke været til 

stede i lejligheden, da V3 og X9 solgte hash. V3 havde ikke været på besøg, da vidnet og X9 boede 

på Qajaarsarfik […].  

 

Grønlandsk: 

[…] 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq, unnerluutigineqartup hashi X9 tunniuppaa. X3 nuummut nuummiillu 

sinersortaammut ilaasoq. Eqimattaallutik angalapput. X3 najuutinngilaq unnerluutigineqartup hashi 
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Henrikimut tunniummagu. I3 ilisarisimavaa, kisiannili I3 suliamut matumunnga attuumas-

suteqanngilaq. Ilisimasaqarfiginngilaa I3 unnerluutigineqartoq hashimik tuniniaasussimaneraa. 

Nammineq naluvaa aningaasat hashimik tuniniaanermeersut X9 susarnerai. Nammineq ilisi-

masaqarfiginngilaa I3 X3 unnerluutigineqartoq hashimik tuniniaasuttaraat.  

 

Issuaaffigineqarluni killisiuinermi nalunaarusiamik (ilanngussaq D-8-2) tassani ersersinneqarpoq 

 

 

"... 

I3 aningaasanik X9 tunisikkajuttarpoq, taakkualu I3 Pilersuisumi ikisarpai hashimillu pujortagassa-

mik akissarsissutigisarlugit, paasissutissat taakkua I3 pillugu tassa nalunngisai. Paasissutissat paasi-

neqartup X9 paasinikuuvai.  

 

..." 

 

Ilisimannittoq nassuiaavoq eqqaamanagu taamatut politiinut nassuiaasimanerluni. Nammineq inissi-

amiinnikuunngilaq I3 aamma X9 hashimik tuniniaanerini. I3 pulaarnikuunngilaq ilisimannittoq 

aamma X9 Qajaasaarfik […]-mi najugaqarnerini.  

 

[…] 

 

Vidnet forklarede, at hun havde været til stede på Qajaarsarfik […], når V3 hentede penge eller 

hash. Hun vidste ikke, hvor mange penge V3 hentede. Hun vidste ikke, hvorfor pengene stammede. 

Det var X9, som gav V3 pengene, men vidnet havde ikke set dette, da hun arbejdede fra kl. 9 til 16.  

 

X9 havde fortalt hende, at han var bange for tiltalte. Hun kunne se, at det påvirkede X9, da X9 drak 

meget. Hun kunne endvidere fornemme, at X9 var bange for tiltalte, når tiltalte var på besøg. Hun 

vidste ikke specifikt, hvorfor X9 var bange for tiltalte.  

 

Grønlandsk: 

Ilisimannittoq nassuiaavoq, Qajaasaarfik […]-miinnikuulluni I3 aningaasanik imaluunniit hashimik 

aalleraangat. Naluvaa aningaasat qanoq annertutigisut I3 aasarnerai. Naluvaa aningaasat sumi-

nngaaneernersut. X9 aningaasat I3 tunniuttarpai, kisianni tamanna ilisimannittup takunikuunngilaa 

nammineq 9-16 sulisarami.  

 

X9 oqaluttuunnikuuvaani unnerluutigineqartoq ersiginerarlugu. Takusinnaavaa tamanna X9 assut 

sunnerteqqassutigisaraa, tassami X9 imertorujussuuvoq. Taamatullu aamma malugisinnaavaa X9 

unnerluutigineqartoq ersigigaa unnerluutigineqartoq pulaaraangat. Ersarinnerusumik ilisimanngilaa 

sooq X9 unnerluutigineqartoq ersigineraa.  

 

[…] 

 

Tiltalte forklarede, at han ikke havde set V2 siden 2017, da han boede med X9 i Sisimiut. Han 

havde mødt X9 én gang i marts 2019. Han havde ikke mødt X9 i Nuuk og han vidste ikke, at X9 var 

i Nuuk.  

Grønlandsk: 

[…] 

 

Unnerluutigineqartoq nassuiaavoq 2017-imili I2 takusimanagu, Sisimiuni X9 najugaqatigamiuk. 

Ataasiarluni marts 2019-imi X9 naapippaa. X9 nuummi naapinngilaa aamma naluvaa X9 nuummis-

simasoq.  
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[…] 

 

Retten hævet kl. 15.15.  

 

 

Jesper Kirstein 

 

 

 

 

 

 

 


