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UDSKRIFT AF RETSBOGEN
FOR
QEQQATA KREDSRET
Den 8. november 2016 kl. 13:30 holdt Qeqqata Kredsret i Sisimiut offentligt retsmøde.
Kredsdommer var Louise Skifte. […]
Retten behandlede
sagl.nr. QEQ-SIS-KS 0482-2015
Anklagemyndigheden
mod
T
Cpr.nr. […]
[…]
3911 Sisimiut
[…]
U forklarede på grønlandsk. Danmarkimiinnermini Christianiami ikiaroornartoq nammineq
aningaasaatiminik 3000 koruunilerlugu, 100 gram pisiarisimallugu. Inigisaminni nammineerluni
poortorpaa, aqaguanilu aallarluni. Kangerlussuarmut pigamik akunnerup affaa iluitsorlu missaa
qaangiummat politiinit qaaqquneqarpoq. Apuukkamilu kuffertini ammartereersimagaat, taannalu
ikiaroornartoq ammareersimagaat takuai. Taava Sisimiunukarami mittarfimmi politiit utaqqipput.
Napparsimavimmullu tarrarsortikkiartorpaanni, iioraanikuunngitsoq. Akunnerup ataatsip missaa
napparsimavimmeeriarluni iperarpaat, iperarmanni angerlarpoq.
Ikiaroornartoq Danmarkimi pisiarivaa Sisimiuni ikiaroornartorsissagaanni akisuallaaqimmat.
Naatsorsuutigivaa ikiaroornartoq sapaatip akunnera naanerani pujortartassallugu. Immaqa
massakkut nalinginnaasumik sulinngiffimmini katillugu 1 gram pujortartarpaa. Ikiaroornartoq
panissanngippat naatsorsuutigivaa ukioq naallugu pigisinnaallugu.
T forklarede på grønlandsk. Mens han var i Danmark, købte han af sine egne penge på 3.000 kr.
hash på 100 gram. Han pakkede selv den ind i det sted, hvor han boede, og dagen efter tog han
afsted. Efter at de var ankommet til Kangerlussuaq, gik der mellem ½ og 1 time, da han blev
tilkaldt. Da han nåede dertil, var hans kuffert allerede blevet åbnet, og han så, at de allerede havde
åbnet hashen. Da han tog til Sisimiut, ventede politiet på ham i lufthavnen. De tog ham med til
sygehuset for at få foretaget røntgenfotografering, selvom han ikke havde slugt noget. Efter at han
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havde været på sygehuset i en times tid, blev han løsladt, og han gik hjem.
Han købte hashen i Danmark, idet det var for dyrt at købe hash i Sisimiut. Han oplyste, at han
regnede med at kunne ryge hash i weekenderne. Han regner med, at han normalt ryger ca. 1 gram
hash i sin fritid. Han regnede med, at han kunne have hashen i et helt år, hvis den ikke var blevet
for tør.
[…]
Louise Skifte

