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UDSKRIFT AF RETSBOGEN
FOR
SERMERSOOQ KREDSRET

Den 13. november 2015 kl. 9.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde. […]
Retten behandlede
sagl.nr. SER-NUU-KS 0543-2014
Anklagemyndigheden
Tiltalte
9760 Vrå
[…]
Tiltalte erkendte sig delvist skyldig under henvisning til, at han har svært ved at huske de enkelte
transaktioner.
[…]
Tiltalte forklarede på dansk, at han kender T. De har sejlet sammen på en trawler. Han har sendt
hash til T, men han kan ikke huske hvornår eller hvor meget. Han har talt med politiet om det i
2008, og han vedkender sig det, han oplyste til politiet dengang. Han har sendt hash til T, for at T
skulle sælge det. T skulle indsætte penge fra salget på tiltaltes konto i Grønlandsbanken med
kontonummeret 6471-1576221. Han har fortsat kontoen, selvom han er flyttet til Danmark. Han
har boet i Danmark siden 2005. Når han havde fået penge indsat på kontoen i Grønlandsbanken, så
hævede han dem kort efter som kontanter. Han husker ikke, hvor mange penge T har indsat på
hans konto. T har indsat penge flere gange. T skulle ikke betale en bestemt pris pr. gram hash.
Om forhold 1 forklarede han, at han ikke kan huske, at han skulle have modtaget 20.000 kr. fra
T den 10. maj 2006.
Forevist posteringsoversigt i bilag 1.2 forklarede han, at han ikke husker, om de 20.000 kr., T har
indsat på tiltaltes konto den 10. maj 2006, er for hash. T har på et tidspunkt købt en lille speedbåd
af tiltalte. Han husker ikke, hvornår han solgte båden til T, men han mener, det var i 2006. Han
husker ikke, hvor meget T skulle betale for båden. Han kan ikke huske, om T har købt andre ting
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end speedbåden af ham.
Foreholdt sin forklaring i afhøringsrapport af 2. april 2008, som han har gennemlæst og
underskrevet, forklarede han, at han i København blev afhørt af en betjent fra Nuuk. Om
rapportens side 5 forklarede han, at han ikke husker, om han til politiet sagde, at halvdelen af
pengene var betaling af gæld og den anden halvdel betaling for hash. Det kan godt være, T skyldte
ham for andet end båden, men han kan ikke huske det.
Om forhold 2 forklarede han, at han ikke husker en indbetaling den 7. november 2006 af 7.000
kr. fra T. Det skal nok passe, at det er penge for hash.
[…]
Om forhold 3 forklarede han, han kender. Han og P har sejlet sammen på en fisketrawler, indtil
tiltalte flyttede til Danmark. Han husker ikke, hvorfor P har overført penge til ham. T og P kendte
også hinanden. De har alle tre sejlet sammen. Han kan ikke huske, om P har hjulpet T med at
indbetale penge på tiltaltes konto. Han har lånt P nogle småbeløb, da de fiskede sammen. Det har
måske været 500 kr. ad gangen til at gå i byen for. P havde ikke en stor gæld til ham.
Foreholdt sin forklaring på side 7 i afhøringsrapporten af 2. april 2008 forklarede han, at han har
sagt til politiet, at pengene fra P ikke er fra salg af hash, men er lån, P har betalt tilbage. Han kan
godt have lånt P små beløb ad gangen, som er blevet til 20.000 kr. i årenes løb. Han havde sejlet
sammen med P siden 1997. Han mener ikke, P har indsat penge på tiltaltes konto på foranledning
af T.
[…].
Tiltalte forklarede, at P ikke har skyldt ham 72.000 kr. Pengene må være indsat i forbindelse med
et samarbejde mellem P og T om salg af hash. Noget af beløbet må stamme fra, at T har solgt hash
og har fået P til at sætte pengene ind på tiltaltes konto.
Om forhold 4 forklarede han, at HJ, IR er hans søns mors stedbror. Han husker ikke, hvorfor H
har indsat 9.000 kr. på tiltaltes konto den 15. december 2006.
Foreholdt sin forklaring på side 7 i afhøringsrapporten af 2. april 2008 bekræftede han, at han har
forklaret til politiet, at pengene stammede fra salg af hash, men han husker ikke i dag, om H har
købt hash af ham. Han ved ikke, hvorfor H ellers skulle overføre penge til ham. Han husker ikke,
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at han har sendt en pakke med hash til H.
[…]
Om forhold 5 forklarede han, at han ikke kender KH personligt. Han har hørt navnet, men har
aldrig set hende. Hun må være en af T’s bekendte. Han har ikke længere kontakt med T. Det kan
godt været, K og T har været kærester og fået børn sammen. Pengene, K har indsat, må være fra T.
Han husker ikke, om det er penge for hash.
[…]
Tiltalte forklarede om posteringen den 4. juni 2007 hvorefter, KO har indsat 20.000 kr., at han
ikke ved, hvem KO er. Det må være en, T kender.
Foreholdt sin forklaring på side 8 i afhøringsrapporten af 2. april 2008 forklarede han, at han må
have forklaret til politiet, at K er T’s kæreste, hvis der står sådan i rapporten. Han husker ikke, om
han har forklaret, at omkring halvdelen af beløbene er betaling for hash og resten er betaling af
gæld.
Om forhold 6 forklarede han, at han ikke husker, om han har sendt en pakke til T med 86,1 gram
hash. Han kender ikke til afsenderadressen, […] i Vanløse. Afsenderens navn, […], siger ham ikke
noget. Han har sendt pakker med hash til T i Sisimiut, men han husker ikke, hvilken adresse de
blev sendt til eller hvornår. Han kan ikke sige, om han har sendt den pågældende pakke. Han skrev
sit eget navn som afsender på de pakker, han sendte. Hans adresse dengang var […] i Brønshøj.
Om forhold 7 forklarede han, at han ikke kender M på […] i Vanløse. Han husker ikke, om han
har sendt en pakke med 107 g hash på det tidspunkt. Han husker ikke tidspunkt eller mængde for
de pakker, han har sendt.
Om forhold 8 forklarede han, at N må være en, T kender. Han husker ikke årsagen til, at N har
indsat penge på tiltaltes konto. Det kan ikke dreje sig om andet, end at de er indsat på vegne af T
som betaling for hash eller afdrag på gæld.
[…]
Om forhold 9 forklarede tiltalte, at han ikke kender AH kan husker ikke, hvorfor hun har indbetalt
9.000 kr. på hans konto. Han ved ikke, om hun er en af T’s bekendte.
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Foreholdt sin forklaring på side 10 i afhøringsrapporten af 2. april 2008 forklarede han, at han ikke
husker, hvad han forklarede til politiet, men han afviser ikke, at han har forklaret, at pengene nok
var fra T og at halvdelen nok var fra salg af hash og halvdelen afdrag på gæld.
Forevist overvågningsfoto i bilag 9.4 forklarede han, at han ikke kan genkende personen.
[…]
Om forhold 10 forklarede tiltalte, at han kender E. De er i familie med hinanden. Han husker
ikke, hvorfor E har indsat penge på hans konto. Han husker ikke, hvor meget hun har indsat.
[…]
Tiltalte bekræftede, at E har sat penge ind på hans konto flere gange, men han husker ikke hvor
mange gange. Han husker heller ikke beløbene de enkelte gange eller i alt.
Foreholdt sin forklaring på side 10 i afhøringsrapporten af 2. april 2008 bekræftede han, at han
har forklaret, at alle de penge, E har indsat, er fortjeneste for salg af 250 gram hash, som han havde
sendt til hende. Han huskede det bedre dengang, han blev afhørt af politiet.
Om forhold 11 forklarede han, at er usikker på, om han kender AO-en. Det kan også være en af
P´s eller T’s bekendte. Hvis A har indsat penge på hans konto, er det på grund af tiltaltes
mellemværende med T. Han husker ikke, om pengene er for gæld eller hash.
Foreholdt sin forklaring på side 11 til 12 i afhøringsrapporten af 2. april 2008 bekræftede han, at
han har forklaret, at halvdelen er pengene er for hash og halvdelen afdrag på gæld.
[…]
Om forhold 12 forklarede tiltalte, at han ikke kender MO. Hvis det er MO, som har indsat 20.000
kr. på tiltaltes konto den 23. maj 2007, så må det være på foranledning af T.
Forevist overvågningsfoto i bilag 12.6 forklarede han, at han ikke kan genkende personen.
Foreholdt sin forklaring på side 12 i afhøringsrapporten af 2. april 2008 bekræftede han, at han har
forklaret, at halvdelen af pengene er for hash og halvdelen afdrag på T’s gæld til ham. Han husker
det ikke i dag.
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Om forhold 13 forklarede han, at han ikke kender HR. De 14.000 kr., hun har indsat på hans konto
den 10. september 2007, må være fra T.
Foreholdt sin forklaring på side 13 i afhøringsrapporten af 2. april 2008 bekræftede han, at han har
forklaret at halvdelen af beløbet er fra salg af hash og halvdelen afdrag på gæld, men han husker
det ikke i dag.
[…]
Om forhold 14 forklarede tiltalte, at NK nok er T’s storebor. Gjort bekendt med at T også hedder
N, forklarede han, at han ikke husker, om han har sendt en pakke til
T den 16. oktober 2007. Han kender ikke noget til afsenderen, […] i København. Han kan ikke
huske, om han kender noget til den pakke.
[…]
Jan Strange

