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FOR
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Ulloq 7. maj 2017 Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami
sul.nr. K 025/17
(Eqqartuussisoqarfik Sermersooq sul.nr.
SER-NUU-KS-0939-2016)
Unnerluussisussaatitaasut
(J.nr. 5505-98610-00145-16)
illuatungeralugit
U1
(advokat […], Odense
j.nr. 12771)
aamma
U4
Inuusoq […]
(advokat […], Nuuk
j.nr. 1-102)
aamma
U5
Inuusoq […]
(cand.jur. […..], Nuuk
j.nr. K025-17)

oqaatigineqarpoq imaattoq
E Q Q A R T U U S S U T:
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Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
Siullermeeriffiusumi eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 1. december 2016.
Eqqartuussummi tamatumani U1 ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27-mik, naleqq. § 2,
unioqqutitsinermut pisuusutut isigineqarpoq tamatumunngalu eqqartuunneqarpoq ukiuni
pingasuni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. T1-imi arsaarinnissutigineqarputtaaq kr.
669.000 kiisalu MacBook Pro 15, Sony Playstation 4, JVC HD LED TV 32” aamma Logitech
PC højttalerit. Eqqartuussummi tamatumani aalajangerneqarpoq U1 suliamut aningaasartuutinik akiliissasoq, naalagaaffiup karsianut nakkartussanik.
Eqqartuussummi tamatumani U4 ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27-mik, naleqq. § 2,
unioqqutitsinermut pisuusutut isigineqarpoq tamatumunngalu eqqartuunneqarpoq qaammatini pingasuni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. U4-imi arsaarinnissutigineqarputtaaq 3.993 gram hashi kiisalu kr. 75.000. Eqqartuussummi tamatumani aalajangerneqarpoq
U4 suliamut aningaasartuutinik akiliissasoq.
Eqqartuussummi tamatumani U5 ikiaroornartut pillugit nalunaarummi § 27-mik, naleqq. § 2,
unioqqutitsinermut pisuusutut isigineqarpoq tamatumunngalu eqqartuunneqarpoq qaammatini pingasuni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni kiisalu kingornatigut Pinerluttunik
Isumaginnittoqarfimmit ukiuni marlunni nakkutigisassanngortinneqarluni. U5-imi arsaarinnissutigineqarputtaaq kr. 120.500. Eqqartuussummi tamatumani aamma aalajangerneqarpoq U5 suliamut aningaasartuutinik akiliissasoq.
Suliareqqitassanngortitsineq
Eqqartuussut U1-imit eqqartuussisuuneqarfimmut suliareqqitassanngortinneqarpoq piumasaqaatigineqarluni nassuerutigineqanngitsunut pinngitsuutitsisoqassasoq kiisalu sakkukillisaasoqassasoq. Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatigaat eqqartuussisoqarfiup
eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqassasoq.
U4-imut aamma U5-imut tunngatillugu eqqartuussut unnerluussisussaatitaasunit eqqartuussisuuneqarfimmut suliareqqitassanngortinneqarpoq sakkortusaanissaq piumasaqaatigineqarluni.
U4 aamma U5 piumasaqaateqarput eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa imminerminnut tunngasoq atuuttussanngortinneqassasoq.
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Suliaq U1-imut tunngatillugu eqqartuussisuuneqarfimmi suliarineqarpoq uppernarsaasiilluni
suliareqqitassanngortitsinertut, tamatumalu saniatigut pineqaatissiissummik sivisussusiliineq
pillugu suliareqqitassanngortitsinertut.
Tigummigallagaaneq
U1 5. juni 2016-imili kiffaanngissusiiagaavoq, taamaalilluni suliap suliareqqitassanngortitap
eqqartuussisuuneqarfimmi suliarineqarnerani aamma taamaalluni.
U4 suliap suliarineqarnerani 4. juni 2016-imiit 1. december 2016-imut tigummigallagaanikuuvoq.
Eqqartuussisooqataasartut
Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit.
Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq
Suliaq eqqartuussisuuneqarfimmi tiguneqarpoq 26. januar 2017.
Suliap ilassutitut saqqummiunneqarnera
Suliaq tamaat isigalugu U1-ip angalasarneri pillugit takussutissiamit ersersinneqarpoq taanna
Kalaallit Nunaannukarsimasoq 27. februar 2015 uterlunilu 6. marts 2015, Danmarkiliarsimasoq 29. juni 2015, Kalaallit Nunaannukarsimasoq 19. juli 2015 uterluni 23. juli 2015, Kalaallit Nunaannukarsimasoq 25. september 2015 uterlunilu 29. september 2015, Kalaallit
Nunaannukarsimasoq 11. februar 2016 uterlunilu 18. februar 2016, Kalaallit Nunaannukarsimasoq 17. marts 2016 uterlunilu 30. marts 2016, aamma Kalaallit Nunaannukarsimasoq 13.
maj 2016 uterlunilu 20. maj 2015.
U1-ip aningaasatigut atugai pillugit Skat-imiit nakkutilliilluni paasissutissat 2015-imoortut
tunngavigalugit paasissutissiissutitut nalunaarusiamit 1. juli 2016-imeersumit ilaatigut ersersinneqarpoq:
ˮ…
Paasissutissat ilaatigut ersersinneqartut:
A–isertitat 2015:
A–skat:

kr. 118.373
kr. 29.557
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Paasissutissiilluni pappiaqqanit ersersinneqarpoq qulaanniittut kr. 118.373 ikiorsiissutaasut.
A–isertitat akileraarutit ilanngaatigalugit: 118.373 – 29.557 = kr. 88.816
Inimut akiliutit il.il. akilertinnagit qaammammut atugassat: 88.816/12 = kr.
7.401,33.
…ˮ
U1-ip Danske Bankimi kontoani nikerarnernik misissuataarineq tunngavigalugu nalunaarusiamit 21. juli 2016-imeersumi ilaatigut ersersinneqarpoq:
ˮ…
Nikerarnernik takussutissiaq U1-ip Danske Bankimi kontoani, 1551 –
4476820677, allakkatigut tiguneqartoq 19. juli 2016 piffissamut 1. januar 2015imiit 1. juli 2016-imut tunngasoq.
Paasissutissat excel ark-imut (ilanngussaq I–11–3) immiunneqarsimapput imatulu
imikkoortiterneqarsimallutik:
– qaammammut isertitaasartut aamma aningaasartuutaasartut
– angalaneq pillugu Air Greenlandimut aningaasartuutit
– akunnittarfinnut aningaasartuutit
– angallanneqarnermut aningaasartuutit, aamma biilinik attartornernut, parkeringsbøder, DSB aamma taxa
– aningaasanik annertunerusumik atuineq kiisalu
– kontomut ikisinerit aamma tigusinerit.
Aalajangersimasumik isertitat aningaasartuutillu:
Takuneqarsinnaavoq aalajangersimasumik isertitatuat tassaasut Esbjergip Kommunianiit ikiorsiissutit, eqqaassanngikkaanni feriasiassat ataasiarluni tunniunneqarsimasut juni 2015-imi. Aalajangersimasumik aningaasartuutit pillugit takuneqarsinnaavoq U1 inimut, kallerup inneranut, oqarasuaammut angallattakkamut/
internetimut/tv kanalinut, fitnessimut kiisalu scooterimik sillimasiinermut aningaasartuuteqartarsimasoq.
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Paasissutissat qulaani taaneqartut tunngavigalugit qaammtit 18-it ingerlaneranni
qammammut aningaasat atorsinnaasat, aalajangersimasumik aningaasartuutit
ilanngaatigereerlugit, naatsorneqarput ima amerlassuseqartut: 2.932,83 kr.
…
Angalanernut, akunnertarfinnut biilinik, qimutsuitsunik il.il. angalanermut qaammatit 18-it ingerlaneranni aningaasartuutit: 135.339,04 kr.
…
Kontomut ikisinerit aamma tigusinerit:
Kontomut ikisinerit katillugit:
232.580,00 kr.
Kontomit tigusinerit katillugit:
138.200,00 kr.
Kontonut allanut nuussinerit katillugit:
1.500,00 kr.
Ikisinerit/tigusinerit assigiinngissut:
+92.880,00 kr.
…
Danske Bank s/Birgit Samsing u.m. mailikkut ilisimatitsivoq, ikisinerit ˮKundekort 4630 xxxxˮ-imik aamma ˮAutomatindb. Torvet Afd.ˮ-imik allannertallit tamarmik U1-ip nammineq ikisarigai.
…ˮ
U1-ip kontoanut ikisisarnerit tigusisarnerillu pillugit takussutissiaq excelarkimut allattugaq:
ˮ…
Ikisinerit tigusinerillu
Ikisinerit

jan–15

feb–15

mar–15

U5

3.100,00

2.500,00

5.000,00

ˮMøblerˮ

apr–15

maj–15

jun–15

jul–15

7.600,00

X21

8.000,00

X23

12.000,00
9.000,00

U1

13.000,00

14.000,00

X32

3.000,00

X39

5.000,00

X24

3.500,00

X33
X41
X42
Ikisinerit katillugit

3.100,00

Tigusinerit

8.000,00

I1

8.000,00

7.000,00

10.500,00

13.500

12.000,00
1.500,00
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isertut/anisut
assigiinngissut

–4.900,00

2.500,00

4.600,00

1.000,00

–1.500,00

–500,00

24.000,00

dec–15

jan–16

feb–16

Ikisinerit tigusinerillu
Ikisinerit

aug–15

sep–15

okt–15

nov–15

U5
ˮMøblerˮ
X21

49.960,00

X23
U1

1.500,00

2.000,00

3.000,00

1.000,00

3.000,00

X32
X39
X24
X33

21.460,00

8.000,00

X41

2.500,00

X42
Ikisinerit katillugit
Tigusinerit

1.500

23.460,00

2.000,00

3.500,00

17.000,00

–2.000,00

–2.000,00

6.460,00

3.000,00

1.000,00

63.460,00

2.500,00

1.000,00

4.700

26.500,00

–2.500,00

2.000,00

–3.700,00

36.960,00

jun–16

Katillugit

I1
isertut/anisut
assigiinngissut

Ikisinerit tigusinerillu
Ikisinerit

mar–16

U5

3.000,00

apr–16

maj–16

13.600,00

U5

7.600,00

ˮMøblerˮ

84.460,00

X21

28.000,00

X23

54.460,00

U1

X32

3.000,00

X32

X39

5.000,00

X39

3.500,00

X24

X33

29.460,00

X33

X41

2.500,00

X41

1.000,00

1.000,00

X42

8.000,00

5.960,00 232.580,00

Ikisinerit katillugit

1.000,00 138.200,00

Tigusinerit

ˮMøblerˮ
X21

14.500,00

X23

19.000,00

U1

50.000,00
4.000,00

7.000,00

X24

5.960,00

80.000,00

X42
Ikisinerit katillugit

36.500,00

Tigusinerit

21.000,00

4.000

I1
isertut/anisut
assigiinngissut

ˮ

15.500,00

4.000,00

8.000,00

4.960,00

1.500,00

I1

92.880,00

isertut/anisut assigiinngissut
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Illuatungeriit isumaqatigiissutigaat kr. 50.000-inik aamma kr. 80.000-inik juni 2016-imi ikisinerit naatsorsuusiami katillugit aningaasanut ilaatinneqarsimanngitsut, aningaasammi
kingornussassanut tunngasuupput.
Kommuneqarfik Sermersuummiit kontop assilineqarneraniit 24. august 2016-imeersumit ersersinneqarpoq U1 meeqqamut akilersuutinik il.il. kr. 99.369,50-inik akiligassaqartoq.
Paasisutissiissummik nalunaarusiamit 30. august 2016-imeersumit ilaatigut ersersinneqarpoq:
”…
U1-ip noqqaassuteqarnera naapertorlugu suliffeqarfinni assigiinngitsuni
pisiniartoqarpoq, aamma Nuuk Centerimi El-gigantenimi, tassani U1 elektronikimik pisivoq, soorlu Playstation 4 aamma højtalerit qanoq meqqeqaraluarnersut.
Tamatuma saniatigut Torrak Fashionimi atisarsivoq naleqangaatsiartunik.
Ulloq 21. august U1 noqqaassuteqaqqippoq, Nuummi Ingerlatsinermut
aqutsisoqarfimmi tiguneqartumik. Tassani Matas-imi pisiniarpoq, imminut pisissulluni kr. 1.000,- atorlugit. Tamatuma kingorna Nota Benemukarsimavoq Mac
nutaaq aamma fjernsyni 32” kr. 20.000,- missaannik akilik pisiaralugit. Tamatuma
kingorna Pikkori Sportiliarpoq, tassani kr. 4.000,- atoqqillugit.
Ulloq 26. august kigutilerisumut namminersortumukarusulluni noqqaassuteqarpoq, naak tamanit atorneqartartumi piffissamik inniminniisinnaanermik
aaqqiissuteqartoqarnikuugaluartoq.
Ulloq 29. august U1 noqqaassuteqaqqippoq, kissaateqarluni atisanik oqortunik
skuunillu pisiniarniarluni, kisianni nukinngutassanik suliaqarneq pissutigalugu itigartinneqarpoq.
…”
Pigisat qulakkiikkat pillugit nalunaarusiamit 30. august 2016-imeersumit ersersinneqarpoq,
U1-imi tiguneqarsimasut Macbook pro 15” serienormulik C02R54W6G8WB, Playstation 4
serienormulik 27452355-1544706, JVC HD TV 32” serienormulik LT-32E35W141991
kiisalu Logitech PC højttaleri, arsaarinnissutigineqarnissaat siunertaralugu.
Aalajangiinikkut 30. august 2016-imeersukkut Eqqartuussisoqarfik Sermersooq aalajangiivoq pigisat pineqartut arsaarinnissutigineqassasut, naleqq. eqqartuussisarnermik inatsimmi
§ 418, imm. 1, nr. 2 aamma imm. 2, nr. 2.
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U1-ip Esbjergimi najugaqarfiani 5. juni 2016-imi uppernarsaatissanik ujarlernermi simkortit
tallimat, oqarasuaatip normuanut atanngitsut, nassaarineqarnerannut atatillugu misissuisoqarpoq oqarasuaatit normui taakkununnga atasut suussusersineqarnissaat siunertarlaugu.
Politiit nalunaarusiaannit 26. juli 2016-imeersumit tamanna pillugu ilaatigut ersersinneqarpoq:
”…
U1-ip Esbjergimi najugaqarfiani uppernarsaatissanik ujarlernermut atatillugu simkortit tallimat (qulakkiigaq nr. 6, 7, 8, 19 aamma 20) nassaarineqarput, oqarasuaatit
normui simkortini ersinnatik, taamaallaat simkortit normui.
…
Specialservice s/[…] ka. […]-imut mailikkut ilisimatitsivoq ima:
Qulakkiigaq nr. 6 oqasuaat normoqarpoq:
Qulakkiigaq nr. 7 oqasuaat normoqarpoq:
Qulakkiigaq nr. 8 oqasuaat normoqarpoq:
Qulakkiigaq nr. 19 oqasuaat normoqarpoq:
Qulakkiigaq nr. 20 oqasuaat normoqarpoq:

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Paasissutissanit taakkunanngarpiaq ersersinneqarportaaq simkortit qulaaniittut
oqaatigineqartunik oqarasuaatit normutallit oqarasuaammi ataatsimi ikkoqqasimasut imatut Imei normulimmik.:
[…]
Taannalu paasissutissat malillugit tassaavoq Nokia 5130 XpressMusic.
…
Qulaaniittunik akuersissuteqarluni nalunaarutip atsiorneqarneranut atatillugu U1
ilisimatinneqarpoq qulakkiikkat 6, 7, 8, 19 aamma 20 tamarmik oqarasuaammut
angallattakkamut Nokia-mut […]-imik imei normulimmut ikkoqqasimasut, taamaattumillu Lebaramut, OiSTERimut aamma Tele Greenland Imei normunik telekkut paasissutissanik piniarusuttugut. U1 akuersilluni atsiorusunngilaq ilisimatitsissutigaalu Nokiamik oqarasuaateqarani angallattakkamik taamaattumillu
atsiorusunnani.
…ˮ
U1-ip Esbjergimi najugaqarfiani uppernarsaatissanik ujarlernermut atatillugu nassaarineqarpoq Samsung oqarasuaat angallattagaq […]-imik imeinormulik tigummiaraa. Taanna
pillugu misissuinermik nalunaarusiamit 20. juli 2016-imeersumit ilaatigut ersersinneqarpoq:

9

ˮ…
Telekkut paasissutissat Imei normumut […]-imut tunngasut, pasisamit U1-imit
pigineqartoq, mailikkut 4. juli 2016 tiguneqartut. Paasissutissanit ersersinneqarput
makku:
Normu
[…]
[…]
[…]
…ˮ

Nalunaarsuineq siulleq
25–09–2015 nal. 09:57:12
11–02–2016 nal. 13:58:56
13–05–2016 nal. 10:30:21

Nalunaarsuineq kingulleq
29–09–2015 nal. 14:01:34
30–03–2016 nal. 10:47:41
19–05–2016 nal. 22:48:22

U1-ip inuit ilagisartagaasa angalasarneri pillugit paasissutissatut nalunaarusiamit 5. august
2016-imeersumit pisimasoq 2-mut 6-imullu tunngatillugu ilaatigut ersersinneqarpoq, X30
Københavnimiit Nuummukarsimasoq 18. juli 2015 utersimasorlu 23. juli 2015 aamma Nuummukarsimasoq 15. september 2015 utersimasorlu 28. september 2015.
X30-ip aningaasaqarnera pillugu aningaaserivimmit paasissutissanik nalunaarusiamit 25. juli
2016-imeersumi:
ˮ…
Facebookikkut allaqqatigiinneq pillugu oqaatigineqarpoq X30 5. oktober 2015-imi
kreditkortimi assinganik nassiussisimasoq, kontomi normua ilanngullugu:
…
Grønlands Banken aqqutigalugu nuussinerit pasitsannartut pillugit nalunaaruteqarnernit takuneqarsinnaavoq X23, katillugit kr. 28.000-nik U1-ip kontoanut
nuussisimasoq, X30-ip kontoanut kr. 10.000-inik nuussisimasoq 3. juni 2015.
…
Facebookikkut allaqatigiinnernit takuneqarsinnaavoq U1 X30-lu 2. juni 2015-imi
minutsini 36-ni sekuntinilu 6-ini oqaloqatigiissimasut, tassa kr. 10.000-it
ikineqarnissaat aqaguttoq.
…
Nuussinerit pasitsannartut pillugit nalunaarutinit allanit maluginiarneqarpoq X30
nammineq kontominut kr. 17.000-inik 22. juli 2015-imi ikisisimasoq. Facebookikkut allaqatigiinnernit takuneqarsinnaavoq X30 taamanikkut Nuummiissimasoq,
tassami Nuup assinginik U1-imut nassiussisimavoq.
…
Danmarkimi Told og Skat ilisimatitsivoq X30-ip mailikkut saaffigininnerata kingunerisaanik:
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A–isertitat 2015-imoortut:
(SU ikiorsiissutillu).
A–isertitat 2016-imoortut 30. juni 2016:
(SU og sociale ydelser).
…ˮ

106.336 kr.

71.562 kr.

Ikisinerup 3. juni 2015-imeersup kopiianit ersersinneqarpoq X23 ulloq taanna bopælsattestimik takutitsinermigut kr. 10.000-inik X30-ip kontoanut ikisisimasoq.
X30-ip Sydbankimi kontoani nikerarnerit, (taakku tassaallutik Sydbankip nassiussai ilanngullugit ataatsimut allattuinerit) pillugit politiit nalunaarusiaannit 18. august 2016-imeersumit
ilaatigut ersersinneqarpoq:
ˮ…
Ulloq
Oqaasertai
Ikisat
Tigusat
02.02.2015
X43
5.000,00
02.02.2015
MCD 0831 7701
5.000,00
03.06.2015
X23[…]
10.000,00
04.06.2015
MCD 1007 7701
5.000,00
04.06.2015
Tigusat
5.000,00
07.07.2015
Ikisat
4.800,00
13.07.2015
MCD 01010 148746767
3.701,00
23.07.2015
X30
17.000,00
23.07.2015
MCD 01013 14876767
5.954,00
23.07.2015
Til […]
12.138,00
07.09.2015
Ikisat 0149 2078
3.700,00
10.09.2015
MCD 01181 14876767
3.704,00
07.10.2015
[…] X33
10.960,00
07.10.2015
MCD 1251 7701
5.000,00
07.10.2015
Tigusat
5.900,00
21.10.2015
X33
10.500,00
21.10.2015
MCD Aningaasanngorlugit tigusat
5.000,00
21.10.2015
Tigusat
5.500,00
…
Ikisinerit tigusinerillu qulaaniittut pillugit apeqqutinnut Sydbank s/[…] mailikkut
akissuteqarpoq. Paasissutissat makku akissummit ersersinneqarput:
…
3. marts 2015 aamma 4. marts 2015
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Kr. 10.000-inik Nuummi ikisineq, 2 x 5.000 kr.-inik Esbjergimi tigusineq,
7. juli 2015
Kr. 4.800-nik Esbjergimi ikisineq.
13. juli 2015
Aningaasat 3.701 kr. Air Greenlandimit ilanngaatigineqarput.
23. juli 2015
Kr. 17.000-inik Nuummi ikisineq aningaasallu kr. 5.955 Air Greenlandimit
ilanngaatigineqarput.
7. september 2015
Kr. 3.700-nik Esbjergimi ikisineq.
10. september 2015
Aningaasat 3.704 kr. Air Greenlandimit ilanngaatigineqarput.
7. oktober 2015
Kr. 10.960-inik Nuummi ikisineq, kr. 5.000-inik aamma kr. 5.900-nik Esbjergimi
tigusineq,
21. oktober 2015
Kr. 10.500-nik Nuummi ikisineq, kr. 5.000-nik aamma kr. 5.500-nik Esbjergimi
tigusineq.
11. februar 2016
Kr. 8.000-inik Nuummi ikisineq, kr. 5.000-inik aamma kr. 3.000-inik Esbjergimi
tigusineq.
…ˮ
I1-ip Grønlandsbankenimi kontoani nikerarnerit, taakku tassaallutik Grønlandsbankip nassiussai ilanngullugit ataatsimut allattuinerit, pillugit politiit nalunaarusiaannit 25. juli 2016imeersumit ilaatigut ersersinneqarpoq:
ˮ…
Ulloq
28.05.2015
29.05.2015

Oqaasertai
Ikisat X23/Bilens.
Kortimik tigusat 02105551

Ikisat
16.000,00

Tigusat
5.000,00
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29.05.2015
Kortimik tigusat 02105551
5.000,00
29.05.2015
Kortimik tigusat 02105551
4.900,00
29.05.2015
Kortimik tigusat 02105551
100,00
29.05.2015
Kortimik tigusat 02105551
500,00
26.06.2015
Ikisat
10.000,00
30.06.2015
Kortimik tigusat 02105551
10.000,00
31.08.2015
akileraarutit utertoorutit
11.549,00
31.08.2015
Kortimik tigusat 02105551
11.000,00
Katillugit
37.549,00 36.500,00
…
Grønlands Banken s/kunderådgiver […] mailikkut saaffiginninnermi ilisimatitsivoq, 2015-imi 29. majimi 31. augustimilu aningaasat tunniunneqartut Danske
Bankimit, Torvet, 6700 Esbjerg, tunniunneqarsimasut kiisalu 30. juni 2015-imi
aningaasat tunniunneqartut Danske Bankimi, Nørreport, 1358 København K, tunniunneqarsimasut.
…ˮ
I1-ip Danske Bankimi kontoani nikerarnerit, taakku tassaallutik Danske Bankip nassiussai
ilanngullugit ataatsimut allattuinerit, pillugit politiit nalunaarusiaanni 15. august 2016-imeersumi ilaatigut ersersinneqarpoq:
ˮ…
Ulloq
22.07.2015

22.07.2015
23.07.2015
24.07.2015
25.07.2015
27.07.2015
Katillugit
…ˮ

Oqaasertaa
Ikisat
Tigusat
U1
24.000,00
Nassiussisoq ima oqaasertaliisimavoq:
Kalaallisuut+assigiinngitsut
Automatudb. 4657–80 1429
1.000,00
Automatudb. 4630–61 8563
5.000,00
Automatudb. 4630–84 0610
6.000,00
Automatudb. 4630–60 4838
6.000,00
Automatudb. 4630–61 9161
5.000,00
24.000,00 23.000,00

Tele-Postip mailianit 10. juni 2016-imeersumit ersersinneqarpoq, pisimasoq 7-imut tunngatillugu allakkanik X8-imukartunik […]-meersunik 22. september 2015-imi tikittoqarsimasoq,
pisimasoq 9-mut tunngatillugu allakkanik X8-imukartunik X1-imeersunik 7. december 2015-
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imi tikittoqarsimasoq, pisimasoq 11-mut tunngatillugu allakkanik X8-imukartunik X44-imeersunik 25. januar 2016-imi tikittoqarsimasoq aamma pisimasoq 16-imut tunngatillugu
poortukkamik X8-imukartumik X9-imeersumik 27. april 2016-imi tikittoqarsimasoq.
Pisimasoq 2, 6, 7, 9, 11, 12, 15 aamma 18 pillugit ersersinneqarpoq X18-ip kontoanut inuit
arlallit ikisisarsimasut, aningaasallu tamatuma kingunitsiangua tiguneqartarsimasut.
X18-ip Grønlandsbankimi kontoani nikerarnerit, taakku tassaallutik Grønlandsbankip nassiussai ilanngullugit ataatsimut allattuinerit, pillugit politiit nalunaarusiaannit 21. juli 2016imeersumit ilaatigut ersersinneqarpoq:
ˮ…
Ulloq
04.06.2015
08.06.2015
15.06.2015
15.06.2015
16.06.2015
19.06.2015
23.06.2015
25.06.2015
01.07.2015
02.07.2015
02.07.2015
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
22.12.2015
27.01.2016
27.01.2016
03.02.2016
04.02.2016
09.02.2016
09.02.2016
01.04.2016
05.04.2016
05.04.2016

Oqaasertaa
X45
Kortimik tigusat 02105551
MADPAKKEN
Kortimik tigusat 02105551
Kortimik tigusat 02105551
MADPAKKEN
X45
Kortimik tigusat 02105551
Aasianni Nerissutiss
Kortimik tigusat 02105551
Kammamik
MADPAKKEN
Kortimik tigusat 02105551
Kortimik tigusat 02105551
Kortimik tigusat 02105551
Kortimik tigusat 02105551
X46
X20
Kortimik tigusat 02105551
Ikisat X21
Kortimik tigusat 02105551
Ikisat U4
Kortimik tigusat 02105551
MADPAKKEN
Ikisat X47
Kortimik tigusat 02105551

Ikisat
1.000,00

Tigusat
1.000,00

2.500,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00
12.100,00
11.800,00
2.000,00
5.000,00
4.800,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
10.500,00
10.500,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00
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12.04.2016
MADPAKKEN
2.000,00
18.04.2016
MADPAKKEN
800,00
18.04.2016
Kortimik tigusat 02105551
800,00
19.04.2016
MADPAKKEN
500,00
19.04.2016
Kortimik tigusat 02105551
500,00
20.04.2016
MADPAKKEN
4.500,00
20.04.2016
Kortimik tigusat 02105551
4.500,00
25.04.2016
MADPAKKEN
800,00
26.04.2016
x19
20.000,00
26.04.2016
Kortimik tigusat 02105551
19.000,00
10.05.2016
x21
10.000,00
10.05.2016
Kortimik tigusat 02105551
10.000,00
13.05.2016
Ikisat x48
3.000,00
17.05.2016
Kortimik tigusat 02105551
3.000,00
18.05.2016
Ikisat x22
8.500,00
19.05.2016
Kortudbetaling 02105551
4.500,00
23.05.2016
Kortimik tigusat 02105551
3.500,00
30.05.2016
MADPAKKEN
1.000,00
30.05.2016
Kortimik tigusat 02105551
1.000,00
30.05.2016
X23
10.000,00
31.05.2016
Kortimik tigusat 02105551
10.000,00
Tamakkerlugit
132.700,00 132.900,00
…
Grønlandsbanken s/[…] mailikkut apeqqutilliisoqarnerata kingorna ilisimatitsivoq, ikisat ˮMADPAKKENˮ-imik oqaasertallit aningaaserivikkut nuussinerusup una nuussisuulluni
X45, PNR […]–…., Skoleparken […], 6705 Esbjerg Ø.
…
Qalunaat Nunaanni automatini tigusinerit ˮKortudbetaling 02105551ˮ-imik
oqaasertallit takusinnaallugu nalunaarsueriasseq 4630 tassaasoq Danske Bank
Torvet immikkoortotqarfik 6700 Esbjerg.
…ˮ
[…], U1-imit atorneqarsimasoq pillugu telemit paasissutissanut tunngatillugu politiit nalunaarusiaannit 25. juli 2016-imeersumit ersersinneqarpoq, taanna pisimasoq 2-mi allaaserineqartup nalaani 19. juli 2015 nal. 19.28, […]-imut X30-ip atortagaanut sianersimasoq,
oqaloqatigiissimasullu sekuntini 32-ni aamma X30-imit 20. juli 2015 nal. 10.43 sianerfigi-
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neqarsimasoq sekuntini 6-ini oqaloqatigiillutik kiisalu nal. 11.35 aamma 11.49 sianerfiginiarneqarsimasoq, tamatumalu kingorna nal. 18.49 pissarsiarineqarsimasoq, tassani sekuntini
67-ini oqaloqatigiittoqarsimalluni. X30 sianeqqissimavoq nal. 21.20, tassani sekuntini 82-ini
oqaloqatigiittoqarsimalluni aamma taanna nal. 22.02 sianersimasoq, tassani sekuntini 53-ini
oqaloqatigiittoqarsimalluni.
[…], U1-imit atorneqarsimasoq pillugu telemit paasissutissanut tunngatillugu politiit nalunaarusiaannit 25. juli 2016-imeersumit ersersinneqarpoq, taanna pisimasoq 6-imi 7-imilu allaaserineqartut nalaanni 25. september 2015 nal. 12.39, […]-imut U5-ip atortagaanut sianersimasoq, sekuntinilu 17-ini oqaloqatigalugu, U5 ulloq taanna nal. 18. 51 U1-imut sianersimasoq sekuntinilu 35-ni oqaloqatigiissimasut, U1 nal. 19.14 sianersimasoq sekuntinilu 11-ni
oqaloqateqarluni, U5 nal. 23.13 sianersimasoq sekuntinilu 30-ni oqaloqateqarluni, aamma U1
nal. 22.30 sianersimasoq sekuntinilu 50-ini oqaloqateqarluni, nal. 22.32 sekuntini 10-ni
oqaloqateqarluni aamma U1 nal. 22.40 sianersimasoq sekuntinilu 13-ini oqaloqateqarluni.
Aammattaaq ersersinneqarpoq U1 ulloq taanna nal. 16.14, […]-imut, X30-imit atorneqartumut, sianersimasoq sekuntinilu 92-ini oqaloqateqarsimasoq. Paasissutissiissutitut nalunaarusiamit 26. juli 2016-imeersumit ilaatigut ersersinneqarportaaq:
ˮ…
Ulloq 26. september 2015 U5-imut kiisalu X25-imut attaveqartoqarsimavoq normumi […].
Ulloq 27. september 2015 U5-imut, X25-imut, X49-imut attaveqartoqarsimavoq
normumi […], X50 normumi […], X51 normumi [..] kiisalu X30, oqaloqatigiinneq
sekuntini 485-ini nal. 22.09.35.
Ulloq 28. september 2015 attaveqartoqarsimavoq X51-mut, Vejle Rejser normumut […], X30-imut, X52-mut, U5-imut, X25-imut aamma X50-imut.
…ˮ
[…], U1-imit atorneqarsimasoq pillugu telemit paasissutissanut tunngatillugu politiit nalunaarusiaannit 14. juli 2016-imeersumit ersersinneqarpoq, taanna pisimasoq 11-mi 12-imilu
allaaserineqartut nalaanni 11. februar 2016 nal. 14.21, U4-imit sianerfigineqarsimasoqattaveqatigiittoqaranilu ullorlu taanna nal. 15.53 akilluni sianertoqarsimasoq sekuntinilu 17-ini
oqaloqatigiittoqarsimasoq.
Pisimasoq 16-imut tunngatillugu qulakkiikkat pillugit nalunaarusiamit 27. april 2016-imeersumit ersersinneqarpoq nussuinermut karsimi Bilkameersimi, angissusulik 36 x 33 x 58 cm,
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nassiussami nassaarineqartoq katillugu hashi 3.993 gram, ima aggulunneqarsimasoq 997
gram, 1.000 gram, 999 gram aamma 997 gram.
Poortukkap Danmarkimi nassiussanngortinneqarluni tunniunneqarnera, ilanngunneqarsimallutik Esbjergimi Føteximi assiliissummit nakkutilliissummiit naqitanngortitat, pillugu nalunaarusiamit 20. maj 2016-imeersumit ersersinneqarpoq U2 adresselabelimik immersuisoq,
U3 aamma X37 tunuani nikorfallutik.
Takutinneqarput mappe nussuinermi karsip ammarneqanngitsup ammarneqarsimasullu assinginik, 27. april 2016-imi assilisaasunik, imalik kiisalu hahsi nassaarineqartoq aamma adresseip allassiamffia, ersersinneqarluni tigusisussaq tassaasussaasoq X8, Nuniarfik […] i Nuussuaq. Aammattaaq mappe assinik imalik 2. maj 2016-imeersoq takutinneqarpoq, takutinneqarluni hashi nassaarineqartoq, puuiarneqarnissaa sioqqullugu puuiartinnagulu aamma oqimaalutarneqarnerani.
U1-ip facebookua pillugit politiit nalunaarusiaannit 20. juli 2016-imeersumit pisimasoq 18imi 19-imilu piffissaq allaaserineqartoq pillugu ilaatigut ersersinneqarpoq:
ˮ…
X40, U1
U1 8. maj 20016 kl. 21:06 UTC+02
Bare ringˮ
X40 8. maj 2016 kl. 20.59 UTC+02
ˮR du på?ˮ
U1 8. maj 2016 kl. 12:49 UTC+02
ˮ[…]ˮ
U1 8. maj 2016 kl. 12:48 UTC+02
ˮHej igen  her er et nr. du kan ringe til…ˮ
X40 8. maj 2016 kl. 00:00 UTC+02
ˮOkay ˮ
U1 7. maj 2016 kl. 23:56 UTC +02
ˮJeg køber lige en ny nr i morgen, så skriver jeg i morgen ˮ
X40 7. maj 2016 kl. 23:51 UTC+02
ˮBare giv mig et nr så ringer jeg ˮ
U1 5. maj 2016 kl. 13:14 UTC+02
ˮHej mester. Har du et nr. jeg kan ringe til??ˮ
…ˮ
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Pisimasoq 19 pillugu qulakkiikkanik nalunaarusiamit 4. juni 2016-imeersumit ersersinneqarpoq U2-ip najugaqarfiani, Nuummi H. J. Rinksvej […]-imi, U5-ip tassaniiffiani tassaniittarfianilu, uppernarsaatissanik ujarlernermi ilaatigut nanineqarsimasut:
”…
1. 48 gram hashi pasisamit takutinneqartoq
2. 32 gram hashi qerititsivimmi skaavimmi naneqartoq
3. 301 gram hashi qerititsivimmi naneqartoq
4. 301 gram hashi qerititsivimmi naneqartoq
5. 299 gram hashi qerititsivimmi naneqartoq
6. 303 gram hashi qerititsivimmi naneqartoq
7. 302 gram hashi qerititsivimmi naneqartoq
8. 911 gram hashi qerititsivimmi naneqartoq
9. 604 gram hashi qerititsivimmi naneqartoq
10. 805 gram hashi qerititsivimmi naneqartoq
11. 705 gram hashi qerititsivimmi naneqartoq
12. aningaasat kr. 15.000,- kr. 200-nikkaartut mersorfimmi nanineqartut pakke
…
20. OBH nordic vacuum poortuut.
…”
Mappe assinik, Nuummi H. J. Rinksvej […]-imi uppernarsaatissanik ujarlernermi assilisanik,
imalik, takutinneqarlutik haship sinnera nillataartitsivimmi/qerititsivimmi nassaarineqartoq,
vacuum poortuut aningaasallu mersorfiup amusartortaani nassaarineqartut, hashi qerititsivimmi nassaarineqartoq aamma haship nassaarineqartup tamarmiusup oqimaalutarneqarnera.
Inussat ipaannik misissuineq pillugu kriminaltekniskimik nalunaarummit 18. juli 2016-imeersumit ersersinneqarpoq KT 27 tassaasoq inussap ipaa mellemlægspappiaqqamiit qulakkiigaq, U3-ip tikianit talerperlianeersoq, KT 29-mi, 31-mi aamma 32-mi, mellemlægspappiaqqanit marluusunit aappaaniit qulakkiikkamit nassaarineqarsimasoq U3-ip itumaata talerperliup inaa.
Qerisunut puussianik mellemlagspappiarartalinnik misissuinermut tunngatillugu kriminaltekniskimik nalunaarusiamit 5. august 2016-imeersumit, qulakkiigaq 3-mit, 5-imit aamma 6-imit
tiguneqarsimasunit, KT 12-imiippoq puussiap sinaani silarlermi U2-ip mikileraata inaa, KT
14-imiippoq puussiap sinaani silarlermi U2-ip assaata saamwerliup inaa aamma KT 15-imiippoq puussiap naqqani silarlermi U2-ip quterliata talerperliup inaa.
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U1-ip Esbjergimi najugaqarfiani, Nørvang 9, 1. th.-imi uppernarsaatissanik ujarlerneq pillugu
Syd- og Sønderjyllands Politivisa nalunaarusiaanni 5. juni 2016-imeersumi ilaatigut ersersinneqarpoq:
”…
Kalaallit Nunaanni Politiit Sermersuumi politiit uppernarsaatissanik ujarleqqusillutik aamma U1-imik, pnr. […]-…., Nørvang […], 6700 Esbjerg, tigusarinneqqusillutik noqqaassutaat malillugu biilerlunga U1-ip najugaqarfianukarpunga
ka. […] aamma pa. […] ilagalugit.
…
Pa. […]-ip apeqqutigimmagu angut U1-imik ateqarnersoq, angut angerpoq kingornatigullu politiit kinaassutsiminnik uppernarsaataannik takutitsivigineqarpoq.
Qinnuigineqarpoq inissiamukaqataassasoq, tassanilu nal. 1638 tigusarineqarpoq
ilisimatinneqarlunilu najugaqarfia, toqqorsiviii biilerisinnaasaalu uppernarsaatinik
misissuiffigerusukkigut.
…
Uppernarsaatissanik ujarlernissaq ajorinngilaa, isiginnaarusupporlu ilisimannittunik aggersaanngikkaluarluni. Ilisimatitsissutigaa inissiamut atasumik kældereqartoq aamma biileqarani, kisianni renault Megane qaqortoq silami
uninngasoq sisamanngormalli ulluni 12-ini attartorsimallugu, ikinngutini I2 tikeraarmat biileqarniassagami. Taamatuttaaq knallerteqarpoq illuutip tunuani garagiamiittumik.
…
Qinnuigineqarpoq kaasarfini imaassagai qaqippaalu Samsung oqarasuaat angallattagaq Galaxy S5 qaqortumik coveritalik, Renault biilinut matuersaat aamma kr.
5.600. Qulakkiikkatut ukunatut
Nr. 1: Samsung oqarasuaat angallattagaq, emeinr. 356765065970681.
Nr. 2: BA 60 731-imut –Renault Clio qwaqortumut matuersaat.
Nr. 3: Aningaasat 5.600 kr. (4x1.000, 3x500 og 2x50) pasisaq ilgalugu kisinneqartut.
…
Igaffimmi nassaarineqarput – nassaarfiusoq ()-imik nalunaaqutserneqarpoq – uku
suliamut qulakkeerneqarput
Nr. 4: Triton allakkanut oqimaalutaavik puuiminiittoq – annerp. Oqimaalutaasinnaanera 300 g (sikaavimi qullermi)
Nr. 5: Kontop assigileqarnera Danske Bankimeersoq u. 3/6-16. Aningaasat tigoriaannaat 379.127,64 kr. (skålimi kissarsuutip talerpiatatungaaniittumi)
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Nr. 6: Lebara Simkort […] (ilisivimmi akuutissaasivimmi)
Nr. 7: Lebara Simkort […] (ilisivimmi akuutissaasivimmi)
Nr. 8: Lebara Simkort […] (ilisivimmi akuutissaasivimmi)
Nr. 9: Lebara Simkortholder […], mobilnr. […] (ilisivimmi akuutissaasivimmi)
Nr. 10: …
Sinittarfimmi nassaarineqarput– nassaarfik ()-imik nalunaaqutserneqarpoq – ukulu
qulakkeerneqarput
Nr. 11: 10.000 kr. plastikki imusaq celofanimut assingusoq –7x1.000 aamma
6x500 (reolimi atisat akornanni) pasisaq ilagalugu kisinneqartut
Nr. 12: Faktura/ordrenr. 80463 d. 13/5-16 Tele-Postimeersoq Startpakke oqa.nr.
299-227956 pasisap passiata normuanut aqqanullu allataq (North Face taske)
Nr. 13: Tele-Post simkortholder 89299011615024189080, oqa.nr. […]
Nr. 14: Lebara Simkortholder 8945020186842048093, oqanr. […] (North face
taske)
…
Nr. 16: Lebara Simkortholder […], oqanr. […] (amusartuussivimmi amusartumi)
Nr. 17: Lebara Simkortholder […], oqanr. […] (amusartuussivimmi amusartumi)
Nr. 18: Lebara Simkortholder […], oqanr. […] (amusartuussivimmi amusartumi)
Nr. 19: Lebara Simkortnr. […] (amusartuussivimmi amusartumi)
Nr. 20: Simkort […] attaveqaasiisartoq ilisimaneqanngitsoq (amusartuussivimmi
amusartumi)
Nr. 21: Oister Simkortholder […] (amusartuussivimmi amusartumi)
Nr. 22: Tele-post Simkort […] (amusartuussivimmi amusartumi)
Nr. 23: Tele-post Simkortholder […] Mobilnr. […] (amusartuussivimmi amusartumi)
…
Renault Clio-mi, BA 60 731 (qulak. 2 atorlugu ammaneqarluni) nassaarineqarpoq
– nassaarfik ()-imik nalunaaqutserneqarpoq – ukulu qulakkeerneqarput:
Nr. 26: Samsung oqarasuaat angallattagaq, emeinr. […] (qaatiguumi aquttup issiavita tunuaniittumi)
…
Kælderimi (nr. 100) ilisivimmi matup eqqannguaniittumi makku nassaarineqarput
qulakkeerneqarpullu:
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Nr. 29: Puussiaq plastikki H.W. Larsen Knivskarpt køkkengrej ilisarnaatitut allagartalik – imaralugit vacuumpuussiat (20x30) (kisinneqanngillat) mrk. Lacor
kiisalu vacuumpuussiat meqqitaqanngitsut.
Nr. 30: Puussiaq plastikki VIKTOR-imik ilisarnaatitut allagartalik imaralugit
OBH vacuum poortuut, karsit marluk OBH vacuumpuussiat aamma vacuumpuussiat allat.
…”
Kriminaltekniskimik oqaaseqaami 15. august 2016-imeersumi ersersinneqarpoq vakuumimik
poortuutip U1-imi nassaarineqartup vakuumpuussiallu pisimasoq 16-imut tunngatillugu allakkerivimmi nassaarineqartut misissorneqarneranni vakuumpuussiat nipitinneqarneri vakuumpoortuutip kissartuutaaneersuusorinissaat tunngavissaqanngitsoq, tassami vakuumpuussiani annikitsualuit nassaarineqarput poortuutip kissartortaanut naapertuutinngillat.
U1-ip oqarasuaataanik […]-imik IMEI-normulimmik misissuineq pillugu nalunaarisamit 28.
juli 2016-imeersumit ersersinneqarpoq X18-ip Grønlandsbankenimi kontoa […] pillugu notat-imik 25. maj 2016-imi ilanngussisoqarsimasoq.
Track and trace-mit pisimasoq 19-imut tunngasumit ersersinneqarpoq, poortugaq Københavnimi Internationalt Pakkecenterimut apuussimasoq 11. maj 2016, Nuummut apuussimasoq 18. maj 2016 U5-imillu aaneqarsimasoq 20. maj 2016, allagartamik uppernarsaammik
takutitsisoqarsimalluni.
[…] U1-ip atorsimasaa pillugu telemi paasissutissat pillugit politiit nalunaarusiaannit 12. juli
2016-imeersumit ersersinneqarpoq taanna pisimasup 18-ip 19-illu 13. maj 2016-imi nal.
15.07 pinerisa nalaanni […]-mit, U2-imit atorneqartumit, sianerfigineqarsimasoq sekuntinilu
29-ni oqaloqatigiittoqarsimasoq, taannalu nal. 15.25 U2-imit sianerfigeqqinneqarsimasoq
sekuntinilu 58-ini oqaloqatigiittoqarluni. Aammattaaq ersersinneqarpoq taanna (angut) 19.
maj 2016-imi […]-imut, U5-ip atugaanut, sianersimasoq sekuntinilu 36-ni oqaloqatigiittoqarsimasoq.
[…] pillugu telemi paasissutissat pillugit politiit nalunaarusiaannit 9. august 2016-imeersumi
ersersinneqarpoq normu U2-imit atorneqarsimasoq taannalu pisimasoq 16-imi 19-imilu allaaserineqartut nalaanni […]-imut, U1-ip atugaanut, sianertarsimasoq ima:
ˮ…
Uannga
…
[…]

Uunga

Ulloq

Nal

Sivisussuseq

[…]

02–05–2016 11:13:13

26 sek.

Qanoq
GSM
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[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
…
[…]
…
[…]
[…]
[…]
[…]
…
[…]
…
[…]
…
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

02–05–2016
02–05–2016
03–05–2016
03–05–2016
03–05–2016
03–05–2016
03–05–2016

[…]

[…]
[…]
…
[…]
…
[…]
…
[…]
[…]
[…]
…
[…]
[…]

17:52:44
17:53:03
14:48:18
14:48:55
14:38:18
14:41:25
14:41:25

4 sek.
154 sek.
–
–
6 sek.
8 sek.
8 sek.

GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM

03–05–2016 14:54:00

26 sek.

GSM

[…]
[…]
[…]
[…]

05–05–2016
05–05–2016
05–05–2016
05–05–2016

4 sek.
3 sek.
6 sek.
4 sek.

GSM
GSM
GSM
GSM

[…]

06–05–2016 09:57:30

46 sek.

GSM

[…]

06–05–2016 11:05:24

24 sek.

GSM

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

06–05–2016
06–05–2016
06–05–2016
06–05–2016
06–05–2016

14:11:28
14:48:41
14:51:50
14:54:44
15:16:44

56 sek.
–
41 sek.
34 sek.
45 sek.

GSM
GSM
GSM
GSM
GSM

[…]
[…]

07–05–2016 12:19:00
07–05–2016 12:34:20

35 sek.
31 sek.

GSM
GSM

[…]

07–05–2016 12:37:42

78 sek.

GSM

[…]

08–05–2016 11:53:51

62 sek.

GSM

[…]
[…]
[…]

08–05–2016 12:41:22
08–05–2016 12:41:47
08–05–2016 17:36:58

9 sek.
329 sek.
289 sek.

GSM
GSM
GSM

[…]
[…]

08–05–2016 19:05:14
08–05–2016 21:50:29

52 sek.
17 sek.

GSM
GSM

15:47:09
15:47:56
15:48:22
15:49:07
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…
[…]
[…]
[…]
…
[…]
…
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
…
[…]
…
[…]
…
[…]
[…]
…
[…]
[…]
…
[…]
[…]
…
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
…ˮ
Nassuiaatit

[…]
[…]
[…]

09–05–2016 12:57:17
09–05–2016 14:03:53
09–05–2016 14:47:36

105 sek.
53 sek.
20 sek.

GSM
GSM
GSM

[…]

09–05–2016 16:22:32

98 sek.

GSM

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

10–05–2016
10–05–2016
10–05–2016
10–05–2016
10–05–2016
10–05–2016
10–05–2016

13:02:57
13:05:35
13:09:09
13:33:15
13:34:16
14:15:44
15:06:59

83 sek.
22 sek.
modt.
36 sek.
67 sek.
21 sek.
57 sek.

GSM
GSM
SMS
GSM
GSM
GSM
GSM

[…]

10–05–2016 18:39:57

51 sek.

GSM

[…]

11–05–2016 16:15:43

80 sek.

GSM

[…]
[…]

11–05–2016 16:47:36
11–05–2016 16:48:01

9 sek.
104 sek.

GSM
GSM

[…]
[…]

12–05–2016 12:18:55
12–05–2016 12:29:42

72 sek.
6 sek.

GSM
GSM

[…]
[…]

12–05–2016 12:53:42
12–05–2016 13:38:11

113 sek.
71 sek.

GSM
GSM

[…]
[…]
[…]
[…]

12–05–2016
12–05–2016
12–05–2016
12–05–2016

11 sek.
10 sek.
79 sek.
167 sek.

GSM
GSM
GSM
GSM

[…]

13–05–2016 07:42:58

10 sek.

GSM

19:12:11
19:15:52
19:16:19
22:38:35
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Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani nassuiaatinneqarput unnerluutigineqartut U1, U4, U5, kiisalu ilisimannittut I1, X23, U2, U3, X33 aamma politiassistent I3.
U1 eqqartuussisoqarfimmut nassuiaatigisimasaminut ilassutitut nassuiaavoq, pingaarnersai
taamaannerarlugit, pisimasuni 2 aamma 6-mi nassuiaalluni, eqqaamanagu ulluni 19. – 23. juli
2015 Nuummi sussanerluni. Eqqaamavaa X30 naapillugu, taamaaliortaramik illoqarfimmiikkaangamik. Isumaqatigiissutiginikuunngilaat hashimik nassarnissartik. Namminerlu Kalaallit
Nunaannut marloriarluni hashimik 150 gramimik anngiortumik eqqussivoq, julimi septemberimilu 2015-imiugunarpoq. Hashi pooqattamut Great Greenlandimeersumut toqqorpaa.
Hashilu Christianimi pisiarisimallugu, naluaalu kimit pisiarinerlugu.
Nuummi hashi tuniniarpaa, ilaatigut illoqarfimmi tuniniaasarfinni nalunnginneqartuni, ilaannilu ataatsikkut annertuumik pisisinnaasumut tunisisarluni. Grammimut 300 kr.-ilersittarpaa,
kisiannili piffissap ilaa annikinnerusumik akilersittarsimallugu haship panerpallaarnera pissutigalugu. Nammineerluni akigititani aalajangernikuuai, taamaalilluni naatsorsuutigigamiuk
sukkanerpaamik tunisinnaallugit.
Tunisinermi isertitat assigiinngitsutigut nammineq X30-lu kontoinut ikineqartarput. X30-p
kontoata atortarneranut pissutaavoq, taamaalillugu erseqqarlussisinniarlugu nammineq aningaasaatigineri. Aningaasanik atorfissaqartitsigaami nammineq kontominut nuusseqqusarpaa,
nalinginnaasumik 1.000 kr.-imik akilerlugu. X30-p Kalaallit nunaannut angalaneri nammineq
akilernikuunngisaannarpai. Unnerluutigineqartoq X23-imit ikiorneqarnikuuvoq X30-p kontoanut ikisinermi, taakkualu unnerluutigineqartup aningaasaatigai. Arlaleriarluni X23-p aningaasanik ikisissunnikuuaa. 23. juli 2015 17.000 kr.-inik X30-p kontoanut ikisineq nammineq
attuumassuteqarfiginngilaa. X33-p X30-ap kontoanut ikisinera 10.960 kr.-inik unnerluutigineqartup aningaasaataaneersupput. Eqqaamanngilaa tamatuma kingorna aningaasat qanoq
pineqarnersut, taamaallaalli kingorna aningaaserivimmiit tiguneqarsimassallutik. Ullorlu 21.
oktober 2015 X33-p ikisinera 10.960 kr.-inik unnerluutigineqartuminngaaneersuussimassaaq.
Taamaallaat nammineq X30-illu kontoi atortarpai, eqqaamasaqanngilaq allap kontoinik atuisimanerminik. Kisiannili I1-ip kontoa pingasoriarluni atornikuuaa, aningaasallu ikineqartut
tamarmik namminermukartuupput. Ulloq 28. maj 2015 aningaasat 16.000 kr.-it ikineqarsimasut suminngaaneersuuneri oqaatigisinnanngilai, kisiannili namminermininngaaneersuusimassapput, eqqaamanngilaali aningaasat suminngaaneersuunersut. Aamma ulloq 26. juni 2015
aningaasanik ikisineq namminermininngaaneersuupput, eqqaamanngilaali aningaasat suminngaaneernersuunersut. Ulloq 22. juli 2015 ikisimavai 24.000 kr.-nit, taakkualu hashimik tuniniaanerminngaaneersuupput, taamaallaallu taakkua tassunga atassuteqartut. Eqqaamanngilaa X21-ip juli 2015-nimi ikisisimanera, aningaasallu suminngaaneersuunersut, kisiannili qatanngutini hashimit tunisaneersunik aningaasanik ikiseqqunikuuaa. Ikineqartut aningaasanngorlugit ikineqarput. X21 noqqaaviginikuuaa inunnik naapitsinissaanik aningaasanik
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tunniussisussanik. Oqaatigisinnaanngilai kikkuunersut. Kalaallit Nunaannut aningaasanik qimatsisimavoq annilaangagigamiuk annertuallaartunik Danmarkimut aningaasanik nassataqarnissaminik. X33 oktober 2015-nimi 21.000 kr.-inik ikisisimaneranut atatillugu taakkua hashimik tunisisimanerminngaaneersuupput. Aningaasat tunniunneqarneri X21-ip iliorneratut
pipput. Aningaasallu atorneqarlutik assut mianersuaatsumik.
I1-ip nassuiaanera nammineq X30-lu oqaloqatigiinnermik tusaasimalluni eqqortuunngilaq.
Tamannalu taamaallaat nassuiarsinnaavaa I1-p X30 ningarfigimmagu. Imaassinnaavoq hashimik eqqartuisunik tusaasaqarsimasoq, kisiannili sukumisuumik anngiortumik eqqussinissamut tunngasumiunngitsoq. Nalaatsornerinnaavoq nammineq X30-lu marloriarlutik ataatsikkut Nuummeeqatigiinnerat, tamannalu sioqqullugu attavigiinnikuunngillat. X30 ikinngutigilluartuuaa aappariinngillallu, takullattaartarllutilli. I1 aapparinikuuaa, immaqalu taassuma
X30-mik ikinnguteqarnini nuannarivallaarsimanngilaa. Imaassinnaavoq X30-p nalunngikkaa
aningaasaatini suminngaaneersuunersut, kisiannili nammineerluni oqaluttuunnikuunngilaa.
Namminerlu hashimik anngiortumik eqqussineri marloriarluni 150 gramminik X30-p ilisimasaqarfiginngilai.
Pisimasuni 7, 9 aamma 11-mi oqaatigineqartut hashimik anngiortumik eqqussinerit nammineq akuuffiginngilai. U4 kinaasoq nalunngilaa, taanna U2-ip anaanaata inaani najugaqarmat.
Nammineq U2-u aappariikkunnaareerlutik, nammineq U4 U2 avaqqullugu attavigisarnikuunngilaa ikiortarnikuunngilaanilu. Taamaammallu nammineq U4-imut inuttut uungaaraq
attaveqartuunani.
Februarmi 2016-imi inimik attartorpoq angajumi ikinngutai aqqutigalugit. Nillataartitsiveqanngilaq tv-eqanngilaq saagoqaranilu. U2 tassaniissorinngilaa, taamaattumik inaanut
blok 3-mukarpoq tassanilu U5 aperivaa saagunik atortissinnaaneraani. Taasumalu oqarfigivaa
U4-mut aasinnaagai U4-illu normua tunniullugu. 11. februar 2016-milu taanna pillugu
oqaloqatigiissimassapput. Saagut tiguai, taakkualu suli X53-ip inaaniissimassapput.
Nammineq U4 hashimik anngiortumik eqqussinermi akuutinnikuunngilaa, kisiannili inuusukkallaramilli tassunga pulaarajunnikuupput, tassanilu aalakoorlutillu ikiaroortarsimallutik. Isumaqarporlu U4 hashimik atuisuusoq. U4-ilu hashimik anngiortumik eqqussuinermut
akuusorinngilaa.
Naluaa sooq U4 politiinut nassuiaanermisut nassuiaasimanersoq. U4-p politiinut oqaluttuaa
salluneruvoq. Tusarnikuuaalu U4 pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiinnermini oqaluttuarsimasoq oqarfigineqarsimalluni nassuiaanermisut nassuiaassasoq. Naluaa kiap
taamatut nassuiaaqqusimaneraa. Imaassinnaavoq U2-p, taamatullu ilimagiinnarpaa. Nassuiaatissaqartinngilaa sooq suliami atini akulerunneqarsimanersoq.
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2015-ip ukiaani aningaasarpassuarnik atuisimavoq, aamma Kalaallit Nunaannukarnermini.
Ilaatigut angalaneri september 2015-imi aamma februar 2016-imi. Angalanera hashimik tuniniaanerup aningaasalersorsimavaa, tamannalu nassuerutiginikuuaa. Eqqaamanngilaa marts
2016-imi angalanini aamma taamatut pisimanersoq.
U2 aapparinikuua erneqarfigalugulu, X37 17-inik ukiulik. Maannakkullu taassuma aapparivaa U3 Esbjergimi najugalik. Taannalu nammineq ilisarisimanngilaa. Tusarnikuua taakkua
Gl. Vardevejimi imminnut naapinnikuusut, tassani kalaallit atugarliornerusut najugaqarput.
U2 Esbjergimut pisimagunarpoq marts 2015-mi, iluamilli tamanna oqaatigisinnaanngilaa,
Esbjergimulli tikinnermini ukiup affaa siulleq imersimavoq. Aappaqarsimagunarlunilu X13imik atilimmik. Suliami matumani taaneqarsimanersoq naluaa. U2 taassumalu ilagisartagai
Esbjergimi nammineq attavigineq ajorpai, kisiannili ullut ilaanni takusimallugit bussertilluni.
X37 blok 3-mi najugaqarpoq U5-illu paarsarivaa. Nuummiikkaangami attavigisarnera nikerartuuvoq. X37 inuusuttuaraavoq, namminerlu sianerfigikulaartarpaa, aamma pissutigalugu U2 Danmarkimiimmat X37 qimallugu. Tamannalu pissutigalugu U5-mut akulikitsumik attaveqartarluni. Ilaannikkooriarluni U2 sianertarpoq, nalinginnaasumik aalakoortilluni,
aningaasanik qinulluni imaluunniit qaninniarluni. Pisuutittarpaanilu Danmarkimiinnerminik
Kalaallit nunaannullu uterniarluni ikioqqusarluni. Tupigivallaanngilaa U2 anngiortumik hashimik eqqussuinermi akuulersimanera, eqqarsarsimanngikkaluarlunili taamatut annertutiginissaanik.

Pisimasuni 16 aamma 19-imi nassuissinernut nammineq atassuteqanngilaq, aamma U2 U3-lu
eqqaamasani malillugit anngiortumik eqqusseqatiginikuunngilai. Tamatuma nalaani nammineq U2-lu U5 aqqutigalugu attaveqartorujussuupput. Eqqaamasani malillugit april 2016-mi
sianerfigitippoq oqaluttuunneqarlunilu U2 aamma X37 Danmarkilialersut, biilinillu Go-More
aqqutigalugu attartoqqusaalluni. X37-imut Kastrupimi aaqquvoq akilerlugu, eqqaamasaqanngilarli allakkut attaveqarnerminik, tassanilu kingullermik takuai. Kisiannili ikiortariaqaleraangamik attaveqarniallaqqissorujussuupput. Unuutillu arnaaniillutik taannalu assut
hashimik atuiffiuvoq, taamaattumillu nammineq akuleruffigineq ajorpai. Kalaallit Nunaannut
hashimik anngiortumik eqqussinissaq pillugu eqqartueqatigineq ajorpai, pilersaarutaallu ilisimasaqarfiginagit. Aammalu taama annertutigisut akuerisimassanngikkaluarpai.
Taamatullu aamma maj 2016-mi, ilimanarpoq takusimassagai. Pisarnermissut atorfissaqartitsipput. FitnessWorld-illu eqqaani Kongensgademi utaqqipput. Namminerlu Nuummiissimavoq ulluni 13.-20. maj 2016-imi. Tassunga pissutaavoq U6 hashimik nassarluni Nuuliarsimammat, namminerlu malissimavaa. Eqqaamanngilaa U2 attavigisimanerlugu, kisiannili
X37 inuuissiungajalerpoq. Tamannalu sioqqullugu nammineq Danmarkiliarpoq, inissaqarni-
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arnini pissutigalugu inuuianut peqataasinnaannginnami qatanngutimini X32-mi najugaqarluni, nuannarisimanaguli illusisimasuunissani. Eqqaamasaqarfiginngilaa U2 oqarasuaatikkut
attavigisimanerlugu, taamaassinnaavorli. Kisiannili blok 3-mukarsinnaasimanngilaq tassani
assut pujortaattoqartarmat, taamaattumillu X37 attavigerusuppiarnagu. U5 aqqutigalugu atassuteqartarsimassaaq, taanna aqqutigalugu Johnip inuuneranut malinnaagami, pingaartumik
piffissami U2-p imerajuffigisaani.
Nammineq U2-illu maj 2016-mi oqarasuaatikkut sooq attavigiittarsimanerminnut suna pissutaanersoq eqqaamanngilaa, kisiannili X37-imut tunngasimassaaq, nammineq blok 3-liarsinnaannginnami. Tamanna eqqaamanngilaa. Kisiannili attavigiinnikuupput X37-ip inuuianut atatillugu.
Annertussusileriikkamik ikiorsiissutinik pisartagaqarpoq inuussutigisinnaasaminik. Taakkualu 49.000 kr.-it X21-ip ikisimasai annerpaartai hashimik tuniniaanerminngaaneersuupput.
Kisiannili aamma ataataminit kingornussinikuuvoq. Aningaasat annerpaartaasa hashimik tuniniaanerminngaaneersuuneranut pissutaavoq, eqqartuussisoqarfimmi nassuiaasimagami inunnik atii taarusunngisaminit aningaasanik attartorsimalluni. Tamanna eqqortuunngilaq aningaasanik attartornerarsimanera.
Nassaarineqartut 10.000 kr.-it misissuiffigineqarnerminngaaneersut hashimik tuniniaanerminngaaneersuunngillat. Nammineerlunilu aningaasat taakkua sivisuumik tassaniissimasut
ilisimatitsissutigitivai. Aningaasaateqartarpoq. Nassuiarsinnaanngilaali sooq aningaasat
poortoqqanersut.
Telefonnormorpassuaateqarsimaneranut pissutaavoq taletidskortinik nutaanik pisisarsimagami nutaanngitsut nungukkaangata. Marlunnik telefoneqarpoq, aappaa Oister taanna atorlugu Kalaallit Nunaannut sianersinnaanngilaq. Aappalu Lebara. Nutaanik sim-kortisisarpoq
Kalaallit Nunaannut sianeriataassagaangami taletidskortit akikinnerummata. Taamaattumik
tamanna eqqarsaatigivallaarsimanngilaa.
X40 tassaavoq suleqataa taxanik ingerlatsisartoq. Facebookillu oqaloqatigiinnermik issuaaffigineqarluni 8. maj 2016-imeersumik naluaa sooq normu nutaaq atortussaasimanerlugu aammalu sooq normut allat atorsimannginnerlugit. X40 hashilereqatiginikuunngilaa. Tusarnaarneqarsinnaaneq eqqarsaatigisimanngilaa. Hashi pineqartoq taama annikitsigisoq annilaanngatigisimanngilaa.
Eqqaamanngilaa qasseriarluni U2 Københavnimut aaqqusarsimanersoq marlunnilli amerlanerupput. Aamma U2-p nammineq kortini atornikuuaa. Aningaasat taarsertarpai, taamatullu
aamma neriniartarfimmiinnitik akilertarpai, U2 aningaasaateqartuaannarpoq.
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Pisimasut 12 aamma 15-imut tunngatillugu unnerluutigineqartoq nassuiaavoq, hashi tikikkaangat sianerfigitittarluni, taava Kalaallit Nunaannukartarpoq agguaakkiartorlugu isumagisassallu sinneri isumagiartorlugit, amerlanerpaatigut imaattarpoq, nammineq isumagerusuttarlugit tunisinermi aningaasartai.
X18 nalunngilaa kinaanersoq, taanna Esbjergimi U2 aqqutigalugu naapinnikuuaa. U2-p tikkuarnikuuaa oqarlunilu taanaanerarlugu aningaasanik aallertoq. Taanna X37-ip U2-illu
kissaateqarneratigut aningaasanik X18 U2-mut aallertarsimavoq. X18 FitnessWorldimiit
aningaaseriviliarpoq, tassanilu marluullutik aningaasanik tigusipput. X18 aperivoq pissarsissutigissanerlugu. Namminerlu tusarnikuuaa X18 1.000 kr.-ninnassasoq. 19.000 kr.-it
tiguneqarput kingorna tunniunneqarlutik, kisiannili eqqaamanngilaa ulloq taanna aqaguaniluunniit tamanna pinersoq. Tamanna pivoq Den Danske Bankimi Esbjergimiittumi. Naluaai
taakkua 19.000 kr.-it suminngaaneersuunersut, taamaallaat oqarfigineqarnikuuvoq aningaasat
taakkua tigussagai. Kingorna X18 aperinikuuaa aningaasanik 9.000 kr.-inik aamma 10.000
kr.-inik ikisisinnaanersoq, nammineq aningaasanik amigaateqarami. Tassalu Kalaallit Nunaanniit Danmarkimut aningaasanik nassitsinera kingulleq.
I2 Nuummi koncertetoqartillugu naapippaa taassuma nammineq aleqani ilagigaa. Taassuma
bilitsia akilerpaa, tassa ”taanna sammigamiuk”. Akilerumasimavaa tikeraarusuppani. Ilumoorsinnaavoq 10.000 kr.-iusut. Aamma 10.000 kr.-inik ikisiffiginikuuaa tikeraarnerani. Eqqaamasinnaasani malillugit taamaallaat ullormut 2.000 kr.-it tiguneqarsinnaapput. Allat taassuma
kontoanut ikisitittarpai, Rudolfiugunarporlu taamaaliortoq.
Pooqattaq Great Greenlandimeersoq tassaavoq qarasaasiamut pooqattaq. Naluaa taanna immikkuullarissuteqarnersoq, kisiannili U6 ilagalugu taanna Esbjergimi Torvegademi ameerniarfimmi nassaarivaa juullilersoq 2015-inimi. U6-ilu oqarsimavoq pooqattaq assingusoq atorlugu hashimik anngiortumik eqqussisimalluni. Taamaattumik kingusinnerusukkut atugassanngorlugu pooqattaq pisiarivaa. Imaassinnaavoq U2-p atortagaatut isikkoqartoq, kisiannili
allaavoq.
Nammineq Johnnalu hashimik pujortaqatigiittarnikuupput, inuusunnerugallaramik hasheernialaartarnikuullutik nammineq atugassartik akissaqartinniarlugu. Hashi taanna Kalaallit nunaanni pisiarisarpaat. Taamanikkullu namminiunerusoq tuniniaasarpoq.
Inuunera allanngorpoq Danmarkimut nuutsinnani. Naalaatsornerinnarmik hashimik anngiortumik eqqussuisalerpoq. Ilinniagaqalerniarluni marts 2012-imi Danmarkimut nuuppoq,
Kvaglundimilu initaarluni. Inimut akiliutikkaarujussuuvoq, taamaallaallu ikiorsiissutinik an-
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nertussusileriikkanik pisartagaqarluni. Ilinniarnini unitsippaa SU inuussutigisinnaannginnamiuk. Annertussusileriikkamik ikiorsiissutinik pisarnerminut atatillugu suliffimmi misilitinnikuuvoq.
Juni 2016-imi tigusarineqarpoq inigisaminiit arnamik ingerlaqateqartilluni, arnaq taanna immini pulaartoq. Tigusarineqarami assut tupassimavoq. Esbjergimi killisiorneqarpoq illersuisumik najuuttoqartoq. Hashilu annertooq pasilliutigineqartoq miserratigivaa. Aatsaalliuna
kingusinnerusukkut nassueruteqartalersoq, tassami mississuinerit suliami uppernarsaasiiffigineqarmata. Toqqaannartumik pisimasut nassuerutigisai pillugit killisiorneqanngilaq. Nuummullu tikereernermi kingorna ataasiarluni killisiorneqarpoq. Siullerpaamillu nassuiaaqqaarpoq eqqartuussisoqarfimmi. Imaanngitsoq siusinnerusukkut nassuiaarusunngunnami, illersuisorli piffissaqanngimmat.
Nammineq telefonnormumisut […] nalunngilaa. Oqaloqatigiinnerillu ulloq 12. maj 2016
eqqaamarpiarsinnaanngilai. Isumaqarporlu U2 aamma X37 Danmarkimiittut, tassanilu
oqaloqatigiissimassapput X37 pillugu biilimik attartornissaq pillugu. Tamatuma nalaani
pingasunik normuuteqarpoq, aammalu piffissap ilaani telefonini X37-imut atukkiussimallugu; kingorna X37-ip taanna Kalaallit Nunaannut nassarsimavaa taannalu assimi takusimavaa inissiami blok 3-miittoq. Sim-kortini tigoqqinnikuunngilaa. X37-iusimassaaq oqaluussinikoq.

Telefonnormu […] Telemi pisiarinikuuaa. Tassanngaaniillu U2 oqaloqatigisarlugu eqqaamavaa, tamannalu pivoq X37-ip inuuiata nalaani, tassungalu atassuteqarsimassaaq tamanna pillugu.
Nammineq nalinginnaasumik Oisterimi normorisaa tassaavoq 4267 7271. Taannalu taamaallaat Danmarkimi atorneqarsinnaavoq, eqqaamasaqanngilarlu ulloq 22. maj 2016-imi normumi tassanngaaniit oqaluussisimanerluni. Imaassinnaavoq X37-ip inuianut 26. maj 2016
atatillugu taamaaliorsimasoq. U5-mut sianertarpoq U2 X37-iluunniit pissarsiarineq saperaangamigit. Kalaallit Nunaannut sianissutigisani normu eqqaamanngilaa. […] eqqaamanngilaa atornikuunerlugu. Taanna normu Kalaallit Nunaannut sianeraangami atortakkani sivikitsuinnarmik piginikuuaa.
Oqaloqateqarnini ulloq 26. maj 2016 sekundit 384-it eqqaamanngilaa sianerfigitissimanini,
X37-iusimassaarli oqaloqatigisaa. Aamma U2-simasinnaavoq.
Ukiorpassuit U2 najugaqatiginikuuaa, ajunngittarsimavoq aammali ajunngittarsimanngilaq,
ilaatigut oqqakkajussimallutik. U2 assut inuusussimavoq, allanik aappaqartarsimalluni,
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tamakkua allanit tusartarsimavai. U2 nammineerluni oqamisaarnikuuvoq X13 X37-imut ataataanerarlugu, tamannalu arlallit sianerlutik oqaluttuarisarpaat taamatut U2 oqaluttarsimasoq.
U4 pisimasoq 16-mut ilassutitut nassuiaavoq, nammineq poortukkanik tigusisuusarsimalluni.
Naluneq ajorpaa poortugaq tikittussanngoraangat, tassami U2-ip akuersisissimammani tigusisussatut. Nammineq U1 attavigisimanngisaannarpaa hashi pillugu; taamaallaat inissiamut
saagunullu atatillugu. U2-minngaaniit attavigineqarpoq. Hashi ilisimasaqarfiginngilaa,
aatsaallu eqqartuussisoqarfimmi tamanna tusarsimavaa. Siusinnerusukkut allatut nassuiaanikuunngilaq. Issuaaffigineqarluni politiinut ulloq 4. juni 2016 nassuiaatigisimasimasaminut, tassani nassuiaasimagami, ”pasilliutigineqartunut nassuerpoq, aallarniutigalugu nassuiaavoq A-p tassa U1-ip qangarsuarli aperisimagaani apersorneqartoq adressetut hashimik
nassiussinermi atorsinnaanerlugu”, tamanna eqqaamanngilaa, taamatullu aamma pisoqanngilaq. Immaqa tamatumunnga pissutaasimassaaq nammineq isumaqarsimagami U1 tamatumunnga peqataasimasoq. Killisiuinermik tamatuminnga aamma issuaaffigineqarluni, tassani
nassuiaasimagami ”nassiussinissaq qaammammik sioqqullugu oqarasuaatikkut U1-imit
oqarasuaatikkut attavigineqarsimalluni. U1-ip apersorneqartoq aperivaa hashimut nassiussassamut adressiliisinnaanersoq. Apersorneqartoq ussernartorsiulerpoq adressiliiumallunilu akuersilluni. Aperineqarluni apersorneqartoq nassuiaavoq, eqqaamanagu qanoq annertutigisumik
akilerniarneqarnerluni, kisiannili kisiannili procentisissaluni. Qanorlu procentisinissani apersorneqartup eqqaamanngilaa, taamatullu aamma naluaa hashi qanoq annertutigisoq nassiunniarneqarnersoq”, taamatut nassuiaanikuunnginnerarpoq. Oqarasuaatikkut U1 hashi pillugu
oqaloqatiginikuunngilaa. Eqqaamanngilaa taamaattoqarsimassappat. Naluaalu qanoq ililluni
politiit nalunaarusiaanni taamatut allaqqalersimanersoq nammineq nassuiaanini.
Politiinut ulloq 13. juni 2016 nassuiaatiminik issuaaffigineqarluni, imatut nassuiaasimagami
”U2 U3-lu imaluunniit U3 apersorneqartup atii iluamik eqqaamasinnaanngisai, suleqatigiipput Nuummut Hashimik anngiortumik eqqussiniarlutik. Tassunga atatillugu pasineqartoq
nassuiaavoq, U2 aamma U3 U1-i suleqatigigaat Nuummut nassiussassamut”, taamatut nassuiaasimavoq issuarneqarporlu. Nassuiaataalu tamarmik apersorneqarneranut atatillugu allattorneqarsimapput. U1-ip atia eqqaasimassavaa ilaqutarigamiuk. Danmarkimi kalaallinik allanik ilisarisimasaqanngilaq. Nassuiaanerminillu tamatuminnga issuaaffigineqaqqilluni, imatut
nassuiaasimagami ”aperineqarluni sooq U1-ip pasineqartoq attavigineraa, pasineqartoq
akivoq, U1 pasineqartumut sianikulaartartoq pasineqartup adressia atorniarlugu poortukkanillu tigusisussatut, kalerriisarlunilu poortukkat nassiunneqaraangata. Taamatullu aamma U1
paasiniaasarpoq, paaserusuigaangami poortukkat nassiunneqartut tigusisussamut apussimanersut paasianiaalluni”, immaqa taamatut nassuiaasimassaaq. Oqaloqatigiissimaneri marluk
tassatuaapput inissiamut saagunullu tunngasut; sinneri taamatut pisimanngillat, taamaallaat
U2. Tuparujussuaqqasimassaarlu. Nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqaqqilluni, imatut
nassuiaasimagami ” U1-ip pilersaarusiornerit Esbjergimiit ingerlappai aammalu U2 aamma
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U3 Esbjergimiit nassitsisartuupput, kisiannili Nuummi najugaqarlutik, namminerlu tigusisartuullutik” taamatut nassuiaanikuunngilaq, tassami nammineq tigusisartuugami. Taamatut
issuarneqarnermisut oqarsimassaaq tuparujussuaqqalluni.
Pisimasuni 7, 8, 9 aamma 11-mi nassiussat pillugit, tassani pineqarput allakkat pingasut, kingulliit januar 2016-imeersut hashimik imallit. Ilisimaarivaa allakkat januar 2016-mi tikittussaasut, tassami taakkua sianermata. ”Taakkua” tassaapput U2 aamma U3. U1 tassani akulerusimanngilaq. Nassiussat blok 3-mut tunniukkiartortussaavai. Naluaalu poortugaq angineq
kiap tigusassarineraa. Naluaalu januar 2016-mi allakkani hashi qanoq annertutiginersoq. Politiinut ulloq 4. juni 2016 nassuiaatigisaminik issuaaffigineqarluni, nassuiaasimagami, ”apersorneqartoq issuaaffigineqarpoq allakkat X8-imut januarimi 2016 nassiunneqarsimasut.
Apersorneqartoq tassunga atatillugu nassuiaavoq nammineerluni poortugaq allakkerivimmut
aasimallugu. U1 isumaqatigisimavaa poortugaq hashimik imalik apersorneqartumut nassiunneqassasoq. Apersorneqartup naluaa poortugaq qanoq annertutigisumik hashimik imaqarnersoq. Apersorneqartup poortugaq hashimik imalik aareermagu, taanna angutinit marlunnit
apersorneqartup najugaqarfianut aaneqarpoq. Angut hashimik tigusisoq B kalaalerpaluttoq
angivallaanngitsoq, pualasooq, atia ukiuilu naluai. Apersorneqartoq 25.000 kr.-inik adressiliinerminut akilerneqarpoq”, taamatut nassuiaasimassaaq, aamma ilumoorpopq 25.000 kr.-inik
akilerneqarami. Eqqaamanngilaa qanoq annertutigisumik katillugu akilerneqarnerluni. U1-ilu
isumaqatigiissutaareersimanngilaq nassiussap nassiunneqarnissaa. Allamik U1 pillugu taassumalu eqqaaneqarsimanera nassuiaatissaqartinngilaa, taamaallaat U1 Danmarkimi najugaqarnera.
Poortugaq december 2015-mi taamatut aamma tiguneqarpoq. Politiinut nassuiaatigisimasaminik ulloq 4. juni 2016 issuaaffigineqarluni, tassani nassuiaasimagami, ”apersorneqartoq allakkat decemberimi 2015-nimi nassiunneqarsimasut pillugit issuaffigineqaqqippoq. Apersorneqartoq nassuiaaqqippoq poortugaq aamma taanna U1-ip isumaqatigineratigut pisuusoq.
Apersorneqartup nammineerluni poortugaq aavaa allakkerivimmut, kingorna apersorneqartup erneranit D-mit apersorneqartup inaanut aaneqarpoq. Maannakkut toqukkut
qimagutereersimasup X13-ip erneranit Sisimiormioq atia naluaa. Apersorneqartoq aningaasanik 30.000 kr.-inik akilerneqarpoq. Apersorneqartup naluaa poortugaq qanoq annertutigisumik hashimik imaqarnersoq”, taamatut nassuiaasimavoq. Neriorsorneqarsimavoq 30.000 kr.nik akilerneqarnissaminik kisiannili akilerneqarsimanani. Pisimasumi tamatumani U1 attuumassuteqanngilaq. Naluaa sooq U2 aamma U3 eqqaasimannginnerlugit, uffa taakkua
poortukkamik nassitsisuusut. Taamatullu aamma poortukkat september 2015-imeersut. Politiinut nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni 4. juni 2016-imeersumik, tassani nassuiaasimagami, ”apersorneqartoq nassiussamut september 2015-imeersumut issuaffigineqarpoq. Apersorneqartorlu tassunga atatillugu nassuiaavoq inuit aamma taakkuusut, U1 ilaalu
poortugaq hashimik nassissimagaat. Apersorneqartoq nassuiaavoq taamaallaat nammineq
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U1-imut sulisuulluni. Apersorneqartup nammineerluni poortugaq allakkerivimmiit aavaa,
taavalu poortugaq apersorneqartup nalusaanit angummit aaneqarpoq. Nassiussamut tassunga
atatillugu apersorneqartoq 20.000 kr.-inik akissarsivoq. Apersorneqartup naluaa poortugaq
hashimik qanoq annertutigisumik imaqarnersoq”, taamatut nassuiaasimavoq. Neriorsuutigineqartut 20.000 kr.-it tigusimanngilai. Nassuiaasimaneralu nammineq taamaallaat U1 sullillugu, siusinnerusukkut nassiuaanermisut nassuiaannarsinnaavaa. Politiinut nassuiaatiminik
ulloq 19. september 2016 issuaaffigineqarluni, nassuiaasimagami ”U1-ip attavigisaraani mobiltelefonikkut. Apersorneqartoq nangaasimagaluarpoq, piniinnarfigitikkamilu tunniutiinnarsimalluni. Apersorneqartup iluamik eqqaamalluanngilaa oqarasuaatikkut qanoq
oqartoqarnersoq”, taamatut nassuiasimavoq. U1-ili peqataaffeqarsimanngilaq, nammineq
taamatut isumaqaannarsimavoq.
X18-imut nuussisimavoq 10.000 kr.-inik sianerfigitikkami taamatullu noqqaavigineqarluni.
U2 ilaalu taamatut sianerput, allakkalu puuat blok 3-minngaaniit tiguvaa. U5 taassuminnga
tunniussisuuvoq. Kontonormulu tassani allaqqalluni. Naluaa aningaasat suminngaaneernersut.
Ilisimannittoq inissiami Nuniaffik 10-mi najugaqarpoq, aammalu taamanikkut tassani najugaqarsimavoq. U5-p uia 70-ikkunni angalaqatigisarnikuuaa. U2 inunngorneraniilli nalunngilaa. U2 ilisarisimalluarpaa imminullu najatut ippoq.
4. juni 2016 U2 pillugu sooq nassuiaasimannginnini nassuiaatissaqartinngilaa, aammalu imaassimanersoq illersuiniarsimanerluni. Nalunngilaa ulloq 4. juni 2016 U2 peqataasoq, naluaalu
sooq atia taasimannginnamiuk. Politiinut ulloq 4. juni 2016 nassuiaatigisimasaminik issuaaffigineqarluni aammalu nassiussaq september 2015-imeersoq pillugu issuaaffigineqarluni nassuiaasimagami ” inuit taakkua, U1 ilaalu, hashimik poortukkamik nassitsisuusimasut. Apersorneqartup oqaatigivaa taamaallaat U1 sullillugu. Apersorneqartup nammineerluni poortugaq allakkerivimmut aavaa, kingornalu poortugaq taanna angummit nalusaminit inimini
aanneqarluni. Nassiussinermi tamatumani 20.000 kr.-it aningaasarsiaqaatigivai, apersorneqartullu poortukkap iluaniittoq hashi qanoq annertutiginersoq naluaa”, taamatut nassuiaasimassaaq. U1 Danmarkimi naapinnikuunngilaa. Issuaaffigineqarluni ” U1 siullerpaamik Rishospitalimi januar 2014-imi naapissimallugu” taamatut nassuiaanikuunngilaq, Rigshospitalimi allanit pulaarneqarpoq kisiannili U1-imiunngitsoq. Rigshospitalimiitilluni hashimik tunngasumik sianigisaqanngilaq. X13 ilisarisimavaa U2-ap aappakuatut, taannalu Nuummi takunikuuaa.
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U1 oqaloqatiginngilaa, kisiannili taakkua najugaqatigiit sianertut. U2-simassaaq. Naluaa
qanoq ililluni angut akulerunnersoq, kisiannili oqaloqatiginikuuaa, Unuutiusimassaaq. Siusinnerusukkut ilisarisimasarinngilaa. Aatsaalli Unuuti illoqarfimmut pimmat paasivaa kinaanera.
Suliamut atatillugu U1 taasarneranut tunngatillugu, taava immaqa U1-ip ernera X37
eqqarsaatigisarsimassavaa. Taannalu akuusarsimanersoq ilisimasaqarfiginngilaa.
Taakkua aningaasat tigusimasai blok 3-minngaaniit tigusarpai, U2-p inaani, tassaniittarluni
U5.
U5 ilassutitut nassuiaavoq, suli blok 3-mi najugaqarluni, tassanilu ernuttani paaralugu, U2-ip
aamma U1-ip ernerat, X37. Pisortatigoortumik najugarivaa Nuniaffik 10, tassani U4 najugaqarpoq. Ernutaa kisimiissanngilaq. Inini U4-imut atukkiunnikuuaa taanna kræftimik suliaritereermat. Eqqaamanngilaa qanoq sivisutigisumik inini U4-ip attartorsimaneraa.
Pisimasoq 16-mut atatillugu poortugaq majimi 2016-mi aasani pillugu, U2-minngaaniit sianerfigineqarpoq taannalu oqarsimavoq, najukkamut poortukkamik nassitsisoqartoq. U2minngaaniit hashi pillugu attavigineqarnikuunngilaq. Poortugarlu taanna nammineq aassussaavaa. Assigiinngitsunik nassitsisoqarpoq. Eqqaamanngilaa U2 sianernersoq oqarluni poortugaq tikissimanerarlugu. U2 sianerpoq, taava kingorna nammineq allakkeriviliarpoq poortugaq apeqqutigiartorlugu. Taannalu U2-p sinittarfianut ilivaa nammineq susassarinnginnamiuk. Naluaalu poortugaq sumik imaqarnersoq. Poortugarlu pillugu tusagaqaqqinngilaq,
aammalu nammineerluni apeqquteqarfiginngilaa susassarinnginnamiuk. Naluaa U2-p suna
inuussutigineraa, kisiannili sianillattaasarpoq kaakkaangami. Suliffeqanngilaq. Inissiaq blok
3-miittoq nammineq hasheerniarfittut taarusunngilaa, namminerli U2 Nuummiikkaangat tassani najugaqarneq ajorpoq. Taava nammineq ikinngutimini najugaqartarpoq kalaallisuulioqatigisartakkamini. Maluginiartarsimassavaa arlaannik isortuunneqarluni, kisiannili
oqaatigisinnaanngilaa qanoq annertutigisumik pisoqartarnersoq. Ineeraq mersortarfittut atortarpaa.
Taakkua 15.000 kr.-it mersorfimmi nassaarineqartut nammineq pigivai, ameerniarnermininngaaneersuullutik, Aningaasanik uninngatitaqarpoq assigiinngitsunik pisisarnerminut,
pingaartumik ammit. Ameq ataaseq alersinut atugassaq 600 kr.-eqarpoq. Aningaasat silaannaakkanut poortorneq ajorpai, taamaallaallu silaannaakkanik poortuisarpoq ammit qerattarseraangamigit. Aningaasallu mersorfimmi ittujaarsimasarpai.
U1 imatut attavigisarpaa, tassa ernuttani Erlingimut sianersinnaaniassammat. Ilaannikkut U1i aperisarpoq ernini qanoq innersoq. Sukkulluunniit U1-imiit aningaasanik pinikuunngilaq.
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Eqqaamanngilaa U1-ip ulloq 19. maj 2016 sianerfigineraani. Namminerlu naluaa U1 poortukkamut attuumassuteqarnersoq. Taamaallaat U2 oqarnikuuvoq nassatat oqimaappallaannginnissaat pissutigalugu nassitsisimalluni. Poortugarlu sumik imaqarnersoq sukkulluunniit
takunikuunngilaa. Eqqaamanngilaa qanga paasinerlugu hashiunera, aatsaat tigusaanerminut
atatillugu paasivaa. Angerlamut apuulluni Nuuk fm bingortitsinissaanut ikiuutereernikuulluni
misissueqqissaarneq pivoq. Qerititsivik misissornikuunngilaa. Aatsaalli tassani iluamik
paasilerpaa susoqarnera.
Nalunngilaa U2 hashiik pujortartartoq, tamatumali saniatigut ilisimasaqarani. U2 U1-ilu inuusuttuaraagallaramik 90-ikkut aallartinneranni hashimik tuniniaasarnikuupput.Taamanikkut
ilungersorluni U2 paariniarsimavaa, kisiannili aappariinnerat ajorisimanerlugu toqqaannartumik oqaatigisinnaanagu. Aappariikkunnaarput 2000 missaani, nammineq Uummannaniilluni. Naluaa qimannerat qanoq oqaaseqarfigisinnaanerlugu, kisiannili najorunnaarnerat nammineq pitsaanerutillugu.
U2-p noqqaassuteqarneratigut nammineq marloriarluni X17-imut aningaasanik tunniussinikuuvoq. Tamatigut oqarfigineqartarpoq allakkap puua tunniunneqartussaq pillugu,
oqartoqarnerli ajorpoq allakkap puua sunik imaqarnersoq. Aperinikuuvoq suunersut
paasitinneqarlunilu U3-ip aningaasaatigigai. U2-illu oqarfigisarpaani X17 100 kr-ialunnik tunissagini. U4-ip aningaasat pillugit suliami nassuiaatai eqqaamasaqarfiginngilai.
Ilaannikkut blok 3 qimaannarusuttaraluarpaa X37-ip innarluutaata oqimaarsaatiginera pissutigalugu.
U2 U1-illu qimannerisa kingorna U1 atassuteqarfigisarsimanngilaa, kisiannili X37 oqaluuttarsimallugu U1 iluamik pissagaa. Kisiannili U1 pillugu ajortumik oqaasissaqarani. Naluaa
U2 U1-ilu qanoq imminnut atassuteqartigiittarsimanersut. Naluaalu qanoq ililluni U1-ip atia
suliamut taputartuunneqarsimanersoq, tamannalumi tupaallannartuuvoq tassami hashimik
eqqartuisoqanngimmat. Tamanna aatsaat tusarfigivaa eqqartuussivimmi.
I1 ilisimannittutut ilassutitut nassuiaavoq, nammineq U1-ilu aappariissimallutik majip
qeqqaniit julip, immaqaluunniit augustip tungaanut 2015-imi. Nammineq qimatsisuusimavoq, isumaqatigiinngissutigigamikkut kiap suna misissortassaneraa.
Taakkua 16.000 kr.-it X23-imit nammineq kontominut ikineqartut ulloq 28. maj 2015 U1
peqatigalugu aningaaserivimmit tiguai tunniullugillu. Nalunngilaa hasheerniarnermeersuusut, tamannali oqaatigineqanngilaq. Taamatullu aamma aningaasat ikisat 10.000 kr.-it
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aamma 24.000 kr.-it junimi julimilu ikineqartut pipput, taamatullu aamma aningaaserivimmiit
tiguneqarlutik arlaleriarluni tigusinikkut.
Unnerluutigineqartup aappariileramik sapaatit akunneri pingasut qaangiuttut oqaluttuuppaani
hashimik anngiortumik eqqussuisarneq pillugu Nuummiitillutik. Sukumiisumik oqaluttuanngilaq qanoq ingerlattarnerinik. Ulloq 28. juli 2016 politiinut nassuiaatigisimasaminik
issuaaffigineqarluni,
tassani
nassuiaasimagami,
”U1-ip
Nuummiinnermini
oqaluttuussimagaani ikiaroornartuerniartuulluni, inuillu allat anngiortumik eqqussuitittarnerarlugit. U1 oqaluttuarsimavoq nammineerluni hashimik anngiortumik eqqussinikuunani”, taamatut nassuiaasimavoq, aammalu tassa taamatut nassuiaaffigineqarsimanerarpoq. Danmarkimi najugaqatigiilereerlutik aperivaani anngiortumik hashimik eqqusserusunnerluni namminerlu piumasimanngilaq. Atisanik akisuunik pisiortortarpoq, illoqarfimmi nerigajuttorujussuulluni aammalu biilinik attartortarluni. Tamakkualu tamaasa
annerpaamik aningaasanik akilertarlugit.
X30 aamma Esbjergimi najugaqarpoq, nalunngilaalu kinaanersoq. Namminerlu unnerluutigineqartoq X30-mi fiistertillutik naapinnikuuvaa. Namminerlu nalunngisani naapertorlugit X30
marloriarluni anngiortumik eqqussinikuuvoq, tamannalu eqqartornikuuvaat. Unnerluutigineqartullu aamma X30 Københavnimut imaluunniit qimuttuitsunut biileruttarnikuuvaa, tusarnikuuvaalu pilersaarusiortut X30-p sunissaanik. Paasitinneqarkuuvoq taakkua iissagai Nuummilu tunniutissagai. Hashi unnerluutigineqartuminngaaneersuuvoq. Naluaa hashi Nuummi
qanoq iliorneqassanersoq. Taamatut U1-ip X30-illu oqaloqatigiinnerat tusaanikuuvaa Esbjergimi nooqatigeereerlutik junip naanerani 2015-mi. Qaammatip aappaata affaata ingerlanerani marloriarlutik taamatut oqaloqatigiittut tusaanikuuvai. Pinerillu tamaasa periuseq
taannaasarluni. Ingerlassinerata aappaata nalaani U1-ilu qimapput. Oqaloqatigiipput X30-p
Nuummiinnerata nalaani U1-i Esbjergimiittoq.
Nalunngilaa X30 U1-ilu ikinngutigiittut, tamannalu nammineq ajorinngilaa, imaassinnaavoq
nammineq immannguaq ningalaartoq. Aappariinnerat immaasimavoq tamatuma kingorna
oqaloqatigiittarsimanngillat pissutigalugu assigiinngitsorpassuarnik pisoqarfiummat.
X23 ilisimannittutut ilassutitut nassuiaavoq, eqqaamanagu qanoq ililluni U1 attavigeqqaarsimanerlugu. Ilaanni U1-ip aperivaani aningaasanik aningaaserivimmut akisissussinnaaneraani, tamannalu nammineq akuersaarsimavva. Naluaa U1-ip tamanna pillugu eqqartuisimanersoq, kisiannili nammineq siulliusimagunarpoq taamaaliortoq.
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Eqqaamanngilaa ikisinini kingulleq X30-ip kontoanut ulloq 30. maj 2016 10.000 kr.-inik.
Eqqarsarsimanerminut aningaasat hashimik tuniniaanerminngaaneersuunerinik peqquteqarpoq U1 aamma X24 suleqatigiimmata. Naluaa qanoq annertutigisumik suleqatigiinnersut,
kisiannili taakkua marluullutik oqarfiginikuuaat aningaasanik ikisissasoq.
Issuaffigineqarluni ulloq 23. marts 2016 unnerluutigineqartumut ikisisimanerminik 19.000
kr.-inik, taanna eqqaamasaqarfiginngilaa, aammalu ikisisarnerit ataasiakkaat eqqaamasaqarfiginngilai. Eqqarsaasersuutigineq ajorpai aningaasat suminngaaneersuuneri, nalullugulu
hasheerniarnermeersuuneri. Taamaallat qinnuigineqartarpoq aningaasanik ikisissasoq. Naluaalu ilisimannittup sooq aningaasanik ikisisarnerluni. U1-ip Nuummi aningaasanik ikiseqqusarpaa, taamaanngikkaangat X24-mit oqarfigineqartarpoq.
U1-ip atassuteqarfigisarnikuuvaa Nuummiikkaangami. Taakkuujuaannarpullu imminut atassuteqartut.
U2 ilisimannittutut ilassutitut nassuiaavoq, pisimasoq 16-mi poortugaq pineqartoq U4-imut
adressilerneqarsimasoq, taannalu tikinnikuunngilaq. Nassiussinissarlu nammineq U3-illu allatut ajornartumik taamaaliorsimapput pisiffimmi hashi utertikkusunngimmassuk, taamatullu
aamma namminneq taama annertutigisumik suliaqarsimanikuunatik Hashi nunasisuniit pissarsiarinikuuvaat niiveqatigisaminnit. Isumaqatigiissimagaluarput 1 kilop tungaanut, kisiannili oqaatsit pissutigalugit 9 kilotut paasineqarsimavoq, taannalu tunniukkusuvissimavaat.
Poortukkat taakua marluk katillugit 9 kilonik oqimaassuseqarsimallutik. Kisiannili oqimaalutarneri eqqortuaannarsimanngillat aamma pladeni 100 grammikkaani.
Nunasisut taakkua Esbjergimi ilisarisimavaat. Imerajuttunit tusarpaat hashimik pissarsiniaraanni attavigissaarlutik. Taakkualu telefonnormuminnik allanngortitsikulaartuussimapput. Ullumikkut normut tamakkua eqqaamanngilai. Hashi aqqusinerni assiginngitsuni aaneqartarpoq isumaqatigiissuteqartarnermikkut. Taavalu ajunngitsorsiassatut 1
½ kilo pissarsiarusussaallugu namminneq. Eqqaamanngilaa qanoq akiliisussaanerlutik. Hashi
pisiffiisa utertikkusussimanngilaat. Taannalu Nuummi aassussaavaat, Taakkualu atii Nuummi aallersussaat nammineq nalusimavai. Taannalu 1 ½ kilo piumanagu utertitsiniarsimagaluarput. Hashi taanna qerititsivimmiitissimavaat nalugamikku qanoq iliussallugu.
Nunasisut ilisimannittoq sianerfigisussaavaat Nuummi aasinnaanngorpagu. Namminiunerusorlu taakkua nunasisut oqaloqatigisarpai U3 qallunaatut iluamik oqalussinnaanngimmat.
Namminneq hashi silaannaarlugu poortorpaat, sunerlutilli sukumiinerusumik eqqaamanngilaa. Tamanna pivoq sommerhusimi.
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U1 poortukkat taakua ilisimasaqarfiginngilai, taakkuninnga isortuuppaat, tassami ernermi
ataatagimmagu. Tusaraluarunigillu nuannarinavianngilaa; allanullu kalerriutigerusussimanngilaat. Attavigisarsimavaa soorlu biiliuteqqugaangami assigisaanilluunniit. Hashimillu
atuisuunini kanngugisimallugu.
Nammineq U1-ilu hashimik anngiortumik eqqusseqatigiinnikuunngillat, aammalu ilimaginngilaa U1-i anngiortumik eqqussinermut peqataanikuusoq. Naluaalu U1-ip suna inuussutigineraa. U1-ilu sivisujaamik tusarfigisimanngilaat, nammineq paasinninnini malillugu
U1 peqqissumik aningaasartorfiuvallaanngitsumik inuuneqarpoq, inuttullu peqqissutut nammineq isigivaa. Utoqqaat illuanni napparsimmavimmiunngikkuni 2014-ip naanerani imaluunniit 2015-ip aallartinnerani sulisarpoq. Namminnerlu aappariinnikuupput 1992-imiit 2002-up
tungaanut. Aappariikkunnaarnikuuppullu aaqqiagiinngissuteqaramik soorlu perorsaanissamut tunngasut pillugit. Aammalu aappariinnerat nakuuserfiusarsimalluni, kisiannili tamanna pissutaanngilaq qimannerannut.
Hashimik tuniniaanerminngaaneersunik aningaasanik X21-imut tunniussaqarnikuuvoq.
Tamatuma nalaani nammineq U3-lu annertuumik imigassamik atuisuupput. Taamaattumillu
tamanna pillugu annerusumik eqqartuussisoqarfimmi oqaatigeeqqami saniatigut oqaasissaqarpaallaanngilaq. Aningaasat katillugit qassit pineqarnersut eqqaamanngilai. Aamma
eqqaamanngilaa aningaasat kimut nuunneqassanersut. Naluaalu X21 nuussisimanersoq X18imut. Eqqaamanngilaa U4 aningaasanik nuusseqqusaasimanersoq. Namminerlu isumaqanngilaq U1-ip kontoanut ikisinikuulluni. Namminerlu isumaqanngilaq Erling aningaasarsiaqarpallaalersinnaasoq kontanthjælpernissaminut. Namminerlu U1 akilertarsimavaa biilinik
atussukkaangani. Aammalu hotelimi unnuinissaminik ikiortaraangani.
Namminerlu U1 qinnuiginikuuaa Ebjergimi aningaasanik aalleqqullugu. Aningaasallu
nunasisunut tunniunneqassasut. Paasitinneqanngilarlu aningaasat hashimik tuniniaanermeersuunerinik. Esbjergip qeqqani X18 naapillugu aaneqartussaapput. Aningaasallu annertussusaat ullumikkut qaasiunersoq eqqaamasinnaanngilaa. U1 aningaasanik aallikulaanngilaq
taamaallaat biilinik atussagaangami hotelimilu inississagaangami.
Danmarkimiissimavoq aappani ilagiartorlugu. Taassuma bilitsini akilerpaa, aammalu nammineq hashimut taamanikkut attuumassuteqanngilaq.
Aningaasat nammineq X18-p kontoanut ikinikuusani hashimik tuniniaanermeersuupput. 5.
september 2015-imi X18-p facebookikkut oqaloqatiginerani pineqartut tassaapput U1-ip Esbjergip qeqqani aningaasat aasassai. Tamanna ataasiaannarluni pinikuuvoq taamanikkullu
nammineq Blåvandimi sommerhusemiippoq. U1 paasitinneqanngilaq suna pineqarnersoq.
Naluaalu U1-ip nalunnginneraa. Imaasinnaavoq X13 pissutigalugu pasitsaassisimassasoq
hashimik tigusinikuummat. Nammineq X13-illu aappariinnerat paatsiveqarsimanngilaq.
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X13-ilu decemberimi 2015-imi toqukkut qimaguppoq sivisuumik napparsimareerluni. 2012mi pujortartilluni ummalliulerpoq, tamatumalu kingorna hashimik attuisimanngilaq. Naluaalu
Rigshospitalimi uninngasimanersoq.
U4 tassaavoq anaanaata illusisimasua tassaniittuaannarnikuuvorlu. Qanigisatut nammineq
taanna isigivaa naak ilaqutariivinngikkaluarlutik.
Aprilimi 2016-mi U4 akuersisippaa 400 grammimik nassitsiguni tigusisussatut. Tassungali
paarlaallugu 4 kilomik nassippaa. U4 oqaluttuutinngilaa qanoq ililluni hashi pissarsiarisimanerlugu, taassumalu aamma naluai kikkut akuunersut. Qanoq ililluni U4 U1-i pillugu
politiinut nassuiaasimanersut naluaa, kisiannili tupaqqasimassaaq. U4 taannatuaavoq aperisaa
hashimik tigusisussatut. U1-imut tunngatillugu immaqa nammineq isumassarsiarisimassavaa.
Naluaa U4-ip ilisimaneraani Esbjergimiinnermini, kisiannili U1-ip nalusimassanngilaa. U1
ersiginngilaa. Aamma U4 oqarfiginikuunngilaa U1 suliamut akulerutissagaa. U4 aperinikuua
U1 ineqartissinnaaneraa, kisiannili U4 taamaasiorumasimanngilaq taamaattumillu U1 Danmarkimut utersimavoq suli ernertik inuuissiunngitsoq.
Tamanna annerusumik U4-imut ilisimatitsissutiginngilaat, Anaanilu U5 sianigisaqanngilaq.

U3 ilisimannittutut ilassutitut nassuiaavoq, U2 aappariillutik ukiullu marluk aappariissimallutik. Nalunngilaa U1-ilu erneqartut. U1 ilassinikuuvaa, kisiannili taamaallaat U2
aqqutigalugu U1-i nammineq ilisarisimavaa; taamaalillutillu tassa ikinngutigiinngillat.
April 2016-mi nammineq U2-lu hashi 4 kilo missaani U4-imut nassiuppaat. U4 isumaqatigivaat 400 gram nassiussarsiarissagaa, aammalu tigoreerunigit akilerneqarumaartoq.
Hashi pissarsiarivaat nunasisuninngaaniit kalaallit allat aqqutigalugit attavigilersimasatik.
Nammineerlutik hasheerniamik pissarsisinnaannginnamik kalaallit akornanni apersuisimapput. Katillugu 9 kilo pissarsiarivaat tassannga nammineq 1 ½ kilo pissaralugu. Hashi Nuummi
inunnit aanneqartussaavoq nammineq ilisiarisimanngisaminit. Isumaqatigiissutaavoq nammineq U2-lu sianerfigineqassallutik. Nunasisut taakkua ilisarisimasarivaat sianertussat. Nammineq U2-lu taamaallaat tamatumunnga akuutinneqarput. Oqaruni ”uagut” taava nammineq
U2-lu pivai.
X33 ilisimannittutut ilaassutitut nassuiaavoq, aalajangersimasumik nammineq U1 aningaasanik nuussissuttarlugu. Aningaasat U1-imiit taassumalu nalunngisaaniit tigusarpai. Aningaasallu U1-imukartuullutik. Nuussisarnerit imatut aaqqinneqartarput, U1-ip ikinngutaasa
ilaat sianertarluni aningaasallu tigusarpai konto normulu, taamaalilluni aningaasat ikisin-

38

naallugit. Periuseq pillugu U1 oqaloqatiginikuuvaa. Eqqartornikuuvaat aningaasat U1-ip tunisaaneersuusut. Hemmelig normut sianertarput taamatut nuutsisoqassagaangat. Namminerlu
taamaaliortuusarpoq taamaaliornissaminut akuersinikuugami. Nalusimavaalu aningaasat
hashimik tuniniaanerminngaaneersuuneri. Tamanna taamaallaat U1-ilu eqqartortarsimavaat.
X30 kinaasoq naluaa. Isumaqaranilu X24 akuunikuusoq.
Politiassistent I3 ilisimannittut nassuiaavoq, nammineq Nuummi politiini ikiaroornartulerisuni silisuulluni. Ukiuni 9-ni atorfeqarnikuuvoq.
Ullormi 4. juni 2016 nammineq U4-imik killisiuisuuvoq, taannalu eqqaamasaqarfigivaa.
Aamma killisiuinini ulloq 4. juni 2016 eqqaamavaa.Ilisimannittoq aggersarneqarsimavoq
tigusarinninnissamut U4-imik. U4 tigusarineqarami silappaarippoq nalunngilaalu sooq tigusarineqarluni, taamaattumillu apeqqusiinani. Tigusarinnereernermi, ilisimannittup oqaatigisinnaanngilaa qanoq sivisutigisoq qaangiunnersoq, ilisimannittup killisiorpaa. Killisiuineq
pivoq politeeqarfimmi allaffimmi. Najuupput ilisimannittoq U4-lu. U4 killisiorneqarnermi
nalaani eqqissisimavoq. Ilisimannittullu maluginianngilaa U4 uippakajaarnersoq tupaqqanersorluunniit pisimasoq pillugu, malunnaatinillu takusassartaqarani uippakajaaruteqarnersoq.
Nassuiaaneralu nammineq ilumoorpasissutut paasivaa.
Aamma eqqaamavaa killisioqqikkamiuk ulloq 19. september 2016. Pisut tassani aamma taamaapput, siullermik killisiorneqarneratut, taamaallaat assigiinngissutigivaa illersuisumik
najuuttoqarnera. Ilisimannittumullu immikkut maluginiagassartaqarani.
Ilisimannittup eqqaamanngilaa tigusarinninnermiit killisiorneqarneqarneranut piffissaq
qanoq sivisutiginersoq. Allami misissueqqissaartoqarpoq, taannalu aallaaviuvoq aalajangerneqarmat U4 tigusarineqassasoq.
Ilisimannittup maluginnissinnaanera malillugu U4 paatsiveeruteqqanngilaq.Siusinnerusukkut
U4 suliaqarfiginikuunngilaa aatsaavillu takullugu.
Inuttut atukkat
U1 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, tigusarineqaramili inissiisarfimmi tigummigallagaanikuulluni. Esbjergimi inini suli inigaa, iperagaagunu uterfigeqqitassani. Imannak siunissamut pilersaaruteqanngilaq. Atornerluinermik ajornartorsiuteqanngilaq aamma peqqissusaa nalinginnaasumik ajunngilaq.
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U4 pillugu Kalaallit Nunaanni Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup misissuisimaneranit 14.
februar 2017-imeersumit ersersinneqarpoq, taanna inuiaqatigiinni sulisitaasussanngortinneqarluni eqqartuussaanissaminut imaluunniit isumassugassanngortinneqarluni eqqartuussaanissaminut piukkunnartoq.
U4 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, kræfternerminut pilatsinnermi kinguneranik ilaannikkut merianngusarluni meriartarlunilu.
U5 pillugu Kalaallit Nunaanni Pinerluttunik Isumaginnittoqarfiup misissuisimaneranit 13.
februar 2017-imeersumit ersersinneqarpoq, taanna inuiaqatigiinni sulisitaasussanngortinneqarluni eqqartuussaanissaminut, naak taamaaliorusunngikkaluartoq, imaluunniit isumassugassanngortinneqarluni eqqartuussaanissaminut piukkunnartoq.
U5 nassuiaavoq, aamma qinigaaffimmi ilagiit sinniisaannut ilaasortaasimalluni.
Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu:
Pisuuneq
Pisuunermik apeqqut kisiat pillugu eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa U1-ip suliareqqitassanngortissimavaa.
Nalinginnaasumik oqaaseqaatit
Uppernarsaasiineq pillugu nalinginnaasumik oqaatigineqarpoq malunnartoq ilisimannittut
nassuiaataat tulluarsagaasut, nassuiaatinilu U1 sapinngisamik annertunerpaamik suliamit
akuutinnaveersaartinneqartoq. Tassani immikkut pingaartinneqarpoq U4 tigusarineqarsimatsiaannarluni kingusinnerusukkullu politiini killisiorneqarnermini ataasiaannarani, arlaleriarlunili, sukimiisumik nassuiaasarsimasoq nammineq akuunini piinnarnagu aammali qanoq U1
suleqatigisarsimallugu, kisingajammilu taanna hashimik tigusaqarnissaq pillugu taamaaliornerminullu akissarsinissaq pillugu attaveqarfigisarsimallugu.
U4-ip nassuiaatigisimasani suliareqqitassanngortitsinerup nalaani assortunngilai aamma sooq
issuarneqartutut nassuiaasimanerminik nassuiaataa isumassarsiaralugu aaqqissuussatut, taamaalilluni uppernanngitsutut, tunuartinneqarpoq.
U4-ip nassuiaataa aamma I1-ip nassuiaataanit taperserneqarpoq, taanna nassuiaammat U1-ip
aappariileqqaarnerminni oqaluttuussimagaani hashimik anngiortumik eqqussisarluni hashi allanut eqqutsillugu, taamatuttaaq hashimik Kalaallit Nunaannut anngiortumik eqqussitinniarsarisimagaluaraani.
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U4-ip politiinut nassuiaatigisimsai aamma I1-ip eqqartuussivimmi nassuiatai U1-ip aningaasatigut atugai pillugit paasissutissanut sanilliunneqassapput, ingammillu eqqarsaatigalugu ikiorsiissutit isertitarisartagarisimagai. Isertitatigut pissutsit taakku U1-ip Kalaallit
Nunaannut angalasarnerinut kisissaanngitsunut naapertuutinngillat, tassami 2015-imi januaarimiit 2016-imi maajimut taamaliornerinnarminut kr. 71.092-it atorsimavai, saniatigullu
katillugit kr. 28.320,75 unnuinermut atorsimallugit. Piffissami tamatumani kr. 52.760-it atorsinnaasaralugit tamanna qanoq akilersinnaasimallugu U1 ataqatigiissumik nassuiaateqarsinnaasimanngilaq. U1 aamma ataqatigiissumik nassuiaasinnaanngilaq sooq aningaasat
X18-ip, X23-ip, X30-ip, I1-ip aamma U2-ip kontoinut ikineqarnissaat isumagisarsimanerini
kiisalu sooq ikisat tamakku ikisinerup kingunitsianngua tigoqqinneqartarsimasut. Taakkuli
ataasiakkat pillugit nassuiaavoq aningaasat hashimik tuniniaanermeersuusut.
Pisimasut ataasiakkaat
Pisimasoq 2 aamma 6.
U1 pisimasut taakku pillugit nassuerpoq 2015-imi julimiugunartoq aamma septembarimi
hashimik taskip puisip amianik sanaap iluanut ikisamik anngiortumik eqqussisimalluni,
kingornatigullu hashi Nuummi gram-imut kr. 300-lersillugu tuniniarsimallugu. Taamaaliornermi iluanaarutit nammineq kontoanut imaluunniit X30-ip kontoanut ikineqarnerusarsimapput, tamatumalu kingorna taakku tigusarsimavai.
Uppernarsaasiinerup kingorna eqqartuussinissamut naammattumik uppernarsarneqanngilaq
U1 piffissani taakkunani hashimik 150 gramimik annertunerusumik pinerit tamaasa
eqqussisarsimasoq, taamaalillunilu katillugit 300 gramimik.
Taamatut allannguuserlugu U1-ip pisimasuni 2-mi 6-imilu pisuutinneqarnera isumaqataaffigineqarpoq.
Pisimasoq 7, 9 aamma 11.
U4-ip politiinut nassuiaateqarnerata kingorna tunngaviutinneqarpoq taanna nassiussanik
hashimik 200 gramimik, 300 gramimik aamma 250 gramimik imalinnik 2015-imi septembarimi, 2015-imi decembarimi aamma 2016-imi januaarimi tigusaqarsimasoq. Aamma tunngaviutinneqarpoq taanna nassiussanik tigusisussatut atorneqarnerminut ilaatigullu haship
tuniniarneqarnerani iluanaarutit ilaannik ingerlatitseqqiisarnerminut akissarsiassanik kr.
75.000-inik tigusaqarsimasoq.
U4 politiini arlaleriarluni killisiorneqarnermini sukumiisumik nassuiaasimavoq qanoq U1imit attaveqarfigineqartarsimalluni hashimik nassiussanut tigusisussatut atorneqarnissani si-

41

unertaralugu aamma qanoq nassiussanut ataasiakkaanut atatillugu taassumannga attaveqarfigineqartarsimalluni kiisalu hashimik ingerlatitseqqiinermi qanoq periuseqartoqartarsimasoq. U4 eqqartuussisuuneqarfimmi eqqartuussinerup nalaani nassuiaavoq hahsimik U1imiit tigusaqartarsimanani, kisianni U2-ikkunniit allaniillu tigusaqartarsimalluni, kisiannili
atatqatigiissumik uppernartumillu nassuiaasinaanngilaq sooq politiini arlaleriarluni killisorneqarnermini sukumiisumik nassuiaasimanerlugu hashi U1 isuamqatigiissuteqarfigalugu
tigusarsimagini.
Aammattaaq tunngaviutinneqarpoq piffissani taakkunani, qulaani oqaatigineqartuni, aningaasat amerlasuut inuit, kontominnik U1-imut atuisitsisut, kontoinut ikineqartarsimasut aningaasallu pineqartut kingunitsianngua tiguneqartarsimasut, Esbjergimiunerusoq; periuseq
U1-ip atortarsimallugu pisimasoq 2-mi 6-imilu nassuerutigisaa.
Pissutsinik tamakkuninnga ataatsimut naliliinerup kingorna aamma Danmarkimiit nassiussat
X8-imut ingerlasut Telemi nalunaarsorneqarsimanerat tunngavigalugu nunatta eqqartuussisuuneqarfianut uppernarsaasiinerup kingorna tunngaviutinneqarportaaq U4 nassiussanik
pisimasoq 7-imi, 9-mi aamma 11-mi eqqaaneqartunik tigusisuusimasoq aamma U1 nassiussat
taakku nassiunneqarnissaannik isumaginnittuusimasoq.
Tamakku pissutigalugit U1-ip pisimasuni taakkunani unnerluussummut eqqartuussisoqarfiup
eqqartuussutaanitut pisuutinneqarsimanera isumaqataaffigineqarpoq.
Pisimasoq 16 aamma 19.
Tunngaviutinneqarpoq poortugaq hashimik 3.993 gramimik imalik U2-imit, U3-imit aamma
X37-imit Esbjergimi Føteximi tunniunneqarsimasoq Kalaallit Nunaannut nassiunneqartussanngorlugu. Poortugaq X8-imut, Nuussuarmi Nuniarfik 10, ingerlatitaavoq. Pimasoq
7-imi, 9-mi aamma 11-mi nassiussanut, tamarmik aamma X8-imukartitanut U4-illu
tigusimallugit nassuerutigisimasaanut, assingunera tunngavigalugu tunngaviutinneqarpoq
nassiussaq, Nuummi ilanngaaserisunit 27. april 2016-imi tiguneqartoq, U4-imut nassiussaasoq.
Tamanna toqqammavigalugu aamma pissutaasut pisimasoq 7-imi, 9-mi aamma 11-mi
oqaatigineqartut pissutigalugit, ingammik U4-ip politiinut nassuiaataa oqarluni hashimik
tigusinissaq pillugu taamaaliornerminullu U1 kisiat isumaqatigiissuteqarfigisimallugu
akissarsiassaminillu tigusiffigisarsimallugu, tunngaviutinneqarpoq nassiussaq U4-imut nassiunneqarsimasoq U1 isumaqatigalugu, taamaalillunilu tunngaviutinneqarpoq U1-ip taamaaliortitsineratigut U2-ip, U3-ip aamma X37-ip poortugaq nassiussimagaat.
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Taamaattumik eqqartuussisuuneqarfimmut uppernarsaateqareerneruttaaq kingorna uppernarsarneqarpoq U1 pisimasoq 16-imi unnerluussummut pisuusoq.
Pisimasoq 16-imi 19-imilu nassiussani haship annertussusaa naapertorlugu U2-ip nassuiaataa
oqarluni hashi ataasiarluni ataatsikkut pisiarineqarsimasoq tunngaviutinneqarpoq, qanoq
haship piniarneqarsimasoq pillugu nassuiaataa uppernanngitsutut tunuartinneqarluni.
Tunngaviutinneqarportaaq U1 aamma U2 12. maj 2016-ip nalaani annertuumik oqaloqatigiittarsimasut aamma U1 aamma U5 ulloq 20. maj 2016 oqaloqatigiissimasut sekuntinik 36-nik
sivisussusilimmik, ulloq taannarpiaq U5-ip poortugaq hahsimik, kingusinnerusukkut Nuummi H. J. Rinksvej […]-imi nassaarineqartumik, imalik aasimallugu.
Tamanna U1-ip 13. – 20. maj 2016-imi Nuummiinneranut sanilliunneqarpat tamatumalu saniatigut pisimasoq 7-imi, 9-mi aamma 11-mi pissutaasut sanilliunneqarpata unnerluutigineqartup pisimasoq 19-imi pisuutinneqarsimanera eqqartuussisuuneqarfimmut uppernarsaasiissuteqarnerup kingornatiguttaaq isumaqataaffigineqarpoq.
Pisimasoq 12, 15 aamma 18.
Unnerluutigineqartup nassuernera, paasissutissanik pigineqartunit allanit taperserneqartoq,
tunngavigalugu unnerluutigineqartup katillugit hashimik 880 gramimik anngiortumik
eqqussinermut eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaanitut pisuutinneqarsimanera isumaqataaffigineqarpoq.
Pineqaatissiissut
U1-imut tunngatillugu pineqaatissiinermi pingaartinneqarpoq haship anngiortumik eqqunneqarsimasup annertussusaa, katillugu 10.534 gramimik oqimaassuseqarsimalluni, tamatumunngalu pisuutinneqarsimavoq, pingaartinneqarportaaq taamaaliornerup aaqqissuulluagaarpasinnera aammalu hashimik anngiortumik eqqussuinermut atatillugu pingaarutilimmik inissisimaffeqarsimanera kiisalu taamaaliornermi annertuumik iluanaaruteqartoqarsimanera. Tamakku pissutigalugit pineqaatissiissut eqqartuussisoqarfiup aalajangersarsimasaa tulluartuusorineqarpoq.
Haship tunineqarsimasutut tunngaviutinneqarsinnaasup annertussusaa toqqammavigalugu
hashimik 1.930 gramimik tuniniaanermi iluanaarut arsaarinnissutigineqarpoq, taannalu kr.
575.000-inik annertussusilerneqarpoq, naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 1.
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Suliap suliarineqarnerani naammattumik uppernarsarneqanngilaq pigisat tiguneqartut, MacBook Pro 15, Sony Playstation 4, JVC HD LED TV 32” aamma Logitech PC højttalerit, aningaasat hashimik tunininaarnermeersut atorlugit pisiarineqarsimasut, ingammik
eqqarsaatigineqarami isumaqatigiissutigineqartoq U1 tigusarineqarnissani sioqqullugu ataatagigaluarminit kingornussassaminik tigusaqarsimasoq. Taamaattumik U1 arsaarinissuteqarnissamik piumasaqaatip taakkutsitartaanut pinngitsuutinneqarpoq, tassami pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 1 naapertorlugu arsaarinnissuteqarnissamut piumasaqaatit
naammassineqarsimanngillat.
U4-imut tunngatillugu pineqaatissiinermi aappaatigut pingaartinneqarpoq unnerluutigineqartoq anngiortumik eqqussinernut atatillugu nammineerluni inissisimaffeqarsimanngitsoq
aappaatigullu pingaartinneqarpoq anngiortumik eqqussinerit U4-ip peqataaffigisimasai
aaqqissuulluagaarpasittuusut kiisalu haship 4.743-mik oqimaassusillip anngiortumik eqqussueqataaffigisimasaata annertussusaa. Pissutsit oqaatigineqartut pissutigalugit aamma U5-ip
inaani ineqarnera imaluunniit inuttut atugai allatut inerniliinermik kinguneqartitsisinnaanngimmata eqqartuussisoqarfiup eqqartuussuta allanngortinneqarpoq imaalillugu, pineqaatissiissut ukiumi ataatsimi qaammatinilu sisamani inissiisarfimmiittussanngortitsinermut
aalajangersarneqarluni.
U4-imi arsaarinnissuteqarnissaq pillugu eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera atuuttussanngortinneqarpoq.
U5-imut tunngatillugu pineqaatissiinermi pingaartinneqarpoq taassuma ilimagivissimassagaa
poortukkanik aningaasanillu tigusisuulluni peqataaffini hashimik anngiortumik eqqussinermut ataassuteqartuusut aamma hashimik anngiortumik eqqussinermut peqataanermini hashi
anngiortumik eqqusseqataaffigisaa katillugu 5.911 gramimik oqimaassuseqartoq, ilanngullugu ataasiarluni nassiussaq 4.611 gramimik oqimaassusilik. Pissutsit taamaatsillugit
aamma U5-p inuttut atugai pillugit paasissutissat allatut inerniliinermik kinguneqartitsisinnaanngimmata pineqaatissiissut ukiumi ataatsimi qaammatinilu arfinilinni inissiisarfimmiittussanngortitsinermut aalajangersarneqarpoq.
U5-imi arsaarinnissuteqarnissaq pillugu eqqartuussisoqarfiup aalajangiinera atuuttussanngortinneqarpoq.
Unnerluutigineqartut eqqartuussisoqarfimmi eqqartuussisuuneqarfimmilu suliamut aningaasartuutit naalagaaffiup karsianut taarsissavaat, imaalilluguli U4-imut aamma U5-imut
tunngatillugu eqqartuussisuuneqarfimmi suliamut aningaasartuutit 2/3-ii naalagaaffiup
karsianit naggataatigut akilerneqassapput, naleqq. Eqqartuussisarnermik inatsimmi § 563,
naleqq. § 480, imm. 2.
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TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ:
Eqqartuussisoqarfiup Sermersuup U1-imut eqqartuussutaa allanngortinneqarpoq imaalillugu,
taassumani arsaarinnissutigineqassallutik kr. 575.000, U1-ilu MacBook Pro 15-mik, Sony
Playstation 4-mik, JVC HD LED TV 32”-imik aamma Logitech PC højttalerinik arsaarinissuteqarnissamut pinngitsuutinneqarpoq. Tamatuma saniatigut eqqartuussisoqarfiup
eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq.
Eqqartuussisoqarfiup Sermersuup U4-imut eqqartuussutaa allanngortinneqarpoq imaalillugu,
pineqaatissiissut aalajangersarneqarluni ukiumi ataatsimi qaammatinilu sisamani inissiisarfimmiittussnangortitsinermut. Tamatuma saniatigut eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
atuuttussanngortinneqarpoq.
Eqqartuussisoqarfiup Sermersuup U5-imut eqqartuussutaa allanngortinneqarpoq imaalillugu,
pineqaatissiissut aalajangersarneqarluni ukiumi ataatsimi qaammatinilu arfinilinni inissiisarfimmiittussnangortitsinermut. Tamatuma saniatigut eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa
atuuttussanngortinneqarpoq.
Unnerluutigineqartut eqqartuussisoqarfimmi eqqartuussisuuneqarfimmilu suliamut aningaasartuutit naalagaaffiup karsianut taarsissavaat, imaalilluguli U4-imut aamma U5-imut
tunngatillugu eqqartuussisuuneqarfimmi suliamut aningaasartuutit 2/3-ii naalagaaffiup
karsianit naggataatigut akilerneqassallutik.
----

Den 7. maj 2017 blev af Grønlands Landsret i sagen
sagl.nr. K 025/17
(Sermersooq Kredsrets sagl.nr.
SER-NUU-KS-0939-2016)

Anklagemyndigheden
(J.nr. 5505-98610-00145-16)
mod
T1
Født den […]
(advokat […], Odense
j.nr. 12771)

45

og
T4
Født den […]
(advokat […], Nuuk
j.nr. 1-102)
og
T5
Født den […]
(cand.jur. […], Nuuk
j.nr. K025-17)

afsagt sålydende
D O M:
Kredsrettens dom
Dom i første instans blev afsagt af Sermersooq Kredsret den 1. december 2016.
Ved dommen blev T1 anset skyldig i overtrædelse af bekendtgørelse af euforiserende stoffer
§ 27, jf. § 2, og herfor idømt anbringelse i anstalt i 3 år. Hos T1 blev endvidere konfiskeret
669.000 kr. samt en MacBook Pro 15, Sony Playstation 4, JVC HD LED TV 32” og PC
højttalere af mærket Logitech. Ved dommen blev det bestemt, at T1 skal betale sagens omkostninger, der tilfalder landskassen.
Ved dommen blev T4 anset skyldig i overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer
§ 27, jf. § 2, og herfor idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder. Hos T4 blev endvidere konfiskeret 3.993 gram hash samt 75.000 kr. Ved dommen blev det bestemt, at T4 skal betale
sagens omkostninger.
Ved dommen blev T5 anset skyldig i overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende stoffer
§ 27, jf. § 2, og herfor idømt anbringelse i anstalt i 3 måneder samt efterfølgende tilsyn af
Kriminalforsorgen i 2 år. Hos T5 blev endvidere konfiskeret 120.500 kr. Ved dommen blev
det endvidere bestemt, at T5 skal betale sagens omkostninger.
Anken
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Dommen er af T1 anket til landsretten med påstand om frifindelse i det ikke erkendte omfang
samt formildelse. Anklagemyndigheden har påstået kredsrettens dom stadfæstet.
Dommen er af anklagemyndigheden i forhold til T4 og T5 anket til landsretten med påstand
om skærpelse.
Både T4 og T5 har påstået kredsrettens dom vedrørende dem stadfæstet.
Sagen har for landsretten i forhold til T1 været behandlet som en bevisanke, og i øvrigt som
en udmålingsanke.
Tilbageholdelse
T1 har været frihedsberøvet siden den 5. juni 2016, og således også under ankesagens behandling ved landsretten.
T4 har været frihedsberøvet under sagen fra den 4. juni 2016 til den 1. december 2016.
Domsmænd
Sagen har været behandlet med domsmænd.
Sagsbehandlingstid
Sagen er modtaget i landsretten den 26. januar 2017.
Supplerende sagsfremstilling
Det fremgår vedrørende sagen som helhed, af oversigt over T1s rejseaktiviteter, at han er rejst
til Grønland den 27. februar 2015 med returrejse den 6. marts 2015, at han er rejst til Danmark
den 29. juni 2015, at han er rejst til Grønland den 19. juli 2015 med returrejse den 23. juli
2015, at han rejst til Grønland den 25. september 2015 og retur den 29. september 2015, at
han er rejst til Grønland den 11. februar 2016 og retur den 18. februar 2016, at han er rejst til
Grønland den 17. marts 2016 og retur den 30. marts 2016, og at han er rejst til Grønland den
13. maj 2016 og retur den 20. maj 2015.
Om T1s økonomiske forhold fremgår af oplysningsrapport af 1. juli 2016 på baggrund af
kontroloplysninger for 2015 fra Skat blandt andet:
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ˮ…
Af oplysningerne fremgår følgende:
A–indkomst 2015:
A–skat:

kr. 118.373
kr. 29.557

Af oplysningssedler fremgik det at ovenstående kr. 118.373 var sociale ydelser.
A–indkomst efter skat: 118.373 – 29.557 = kr. 88.816
Månedlig rådighedsbeløb før husleje m.v.: 88.816/12 = kr. 7.401,33.
…ˮ
Af rapport af 21. juli 2016 vedrørende gennemgang af posteringsoversigt for T1s konto i
Danske Bank fremgår blandt andet:
ˮ…
Posteringsoversigt fra T1s konto i Danske Bank, 1551 – […], modtaget den 19.
juli 2016 pr. post for perioden 1. januar 2015 til 1. juli 2016.
Oplysningerne blev tastet ind i et excel ark (bilag I–11–3) opdelt i følgende kategorier:
– faste indtægter og faste udgifter månedligt
– rejseudgifter til Air Greenland
– hotel udgifter
– transport udgifter, herunder til billeje, parkeringsbøder, DSB og taxa
– forbrug med større beløb samt
– indsættelser og hævninger på konto.
Faste indtægter og faste udgifter:
Eneste fast indtægt sås at være sociale ydelser fra Esbjerg kommune udover enkelt
udbetaling af feriepenge som blev udbetalt juni 2015. Af faste udgifter sås T1 af
have husleje, elregning, mobiltelefoni/internet/tv kanaler, udgifter til fitness samt
forsikring til scooter.
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På baggrund af ovennævnte oplysninger blev gennemsnitlig månedlig rådighedsbeløb over 18 måneder, når faste udgifter var blevet betalt, udregnet til at være:
2.932,83 kr.
…
Udgifter til rejser, hotel og transport med bil, tog m.v. i løbet af 18 måneder:
135.339,04 kr.
…
Indsættelser og hævninger på konto:
Indsættelser til konto i alt:
232.580,00 kr.
Hævninger fra konto i alt:
138.200,00 kr.
Overførsler til andre konti i alt:
1.500,00 kr.
Indsættelser/hævninger difference:
+92.880,00 kr.
…
Danske Bank v/[…] oplyste d.d. pr. mail at alle indsættelser med teksterne ˮKundekort 4630 xxxxˮ og ˮAutomatindb. Torvet Afd.ˮ var indbetalt af T1 selv.
…ˮ
Oversigten i excelarket over indsættelser og hævninger på T1s konto fra januar 2015 til juni
2016:
ˮ…
Indsættelser og hævninger
Indbetaler

jan–15

feb–15

mar–15

T5

3.100,00

2.500,00

5.000,00

ˮMøblerˮ

apr–15

maj–15

jun–15

jul–15

7.600,00

X21

8.000,00

X23

12.000,00
9.000,00

T1

13.000,00

14.000,00

X32

3.000,00

X39

5.000,00

X24

3.500,00

X33
X41
X42
Total indsættelser

3.100,00

Hævninger

8.000,00

V1

8.000,00

7.000,00

10.500,00

13.500

12.000,00
1.500,00
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Ind/ud difference

–4.900,00

2.500,00

4.600,00

1.000,00

–1.500,00

–500,00

24.000,00

dec–15

jan–16

feb–16

Indsættelser og hævninger
Indbetaler

aug–15

sep–15

okt–15

nov–15

T5
ˮMøblerˮ
X21

49.960,00

X23
T1

1.500,00

2.000,00

3.000,00

1.000,00

3.000,00

X32
X39
X24
X33

21.460,00

8.000,00

X41

2.500,00

X42
Total indsættelser
Hævninger

1.500

23.460,00

2.000,00

3.500,00

17.000,00

–2.000,00

–2.000,00

6.460,00

3.000,00

1.000,00

63.460,00

2.500,00

1.000,00

4.700

26.500,00

–2.500,00

2.000,00

–3.700,00

36.960,00

jun–16

Total

V1
Ind/ud difference

Indsættelser og hævninger
Indbetaler

mar–16

T5

3.000,00

apr–16

maj–16

13.600,00

T5

7.600,00

ˮMøblerˮ

84.460,00

X21

28.000,00

X23

54.460,00

T1

X32

3.000,00

X32

X39

5.000,00

X39

3.500,00

X24

X33

29.460,00

X33

X41

2.500,00

X41

1.000,00

1.000,00

X42

8.000,00

5.960,00 232.580,00

Total indsættelser

1.000,00 138.200,00

Hævninger

1.500,00

V1

92.880,00

Ind/ud difference

ˮMøblerˮ
X21

14.500,00

X23

19.000,00

T1

50.000,00
4.000,00

7.000,00

X24

5.960,00

80.000,00

X42
Total indsættelser

36.500,00

Hævninger

21.000,00

4.000

V1
Ind/ud difference

ˮ

15.500,00

4.000,00

8.000,00

4.960,00
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Der er enighed mellem parterne om, at indsættelsen af henholdsvis 50.000 kr. og 80.000 kr. i
juni 2016 er udeholdt af opgørelsen af totalbeløbet, da det er beløb relaterende sig til en arv.
Det fremgår af kontoudtog af 24. august 2016 fra Kommuneqarfik Sermersooq, at T1 har
skyldigt børnebidrag m.v. for i alt 99.369,50 kr.
Af oplysningsrapport af 30. august 2016 fremgår blandt andet:
”…
Efter anmodning fra T1 blev der den 1. august foretaget indkøb i forskellige virksomheder, herunder El-giganten i Nuuk Center, hvor T1 købte elektronik som
Playstation 4 og højtalere af ukendt mærke. Derudover købte han tøj i Torrak Fashion til en større værdi.
Den 21. august var der endnu en anmodning fra T1, som blev modtaget af Driftscentret i Nuuk. Her var han til indkøb hos Matas, hvor han købte personlige ting
op til kr. 1.000,-. Derefter var han taget med til Nota Bene, hvor han købte den nye
Mac og en 32” fjernsyn til omkring 20.000,-. Derefter tog han til Pikkori Sport,
hvor han igen brugte penge på 4.000,-.
Den 26. august har han anmodet om at tage til privattandlæge, uagtet at der var
ordning med mulighed for tidsbestilling hos de offentlige.
Den 29. august var der endnu en anmodning fra T1, hvor han ønskede at handle
varmt tøj og sko, men på grund af hastende opgaver blev han afvist.
…”
Af kosterrapport af 30. august 2016 fremgår, at der hos T1 er taget en Macbook pro 15” med
serienummer […], Playstation 4 med serienummer […], et JVC HD TV 32” med serienummer
LT-[…] samt PC højttaler af mærket Logitech i bevaring med henblik på konfiskation.
Ved beslutning af 30. august 2016 traf Sermersooq Kredsret bestemmelse om beslaglæggelse
af de nævnte genstande, jf. retsplejelovens § 418, stk. 1, nr. 2 og stk. 2, nr. 2.
I forbindelse med fundet af 5 simkort uden tilknyttet telefonnummer ved ransagningen af T1s
bopæl i Esbjerg den 5. juni 2016 blev der gennemført undersøgelse med henblik på at fastslå
de tilknyttede telefonnumre. Af politirapport af 26. juli 2016 fremgår blandt andet herom:
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”…
I forbindelse med ransagning på T1s bopæl i Esbjerg blev der fundet 5 simkorts
(koster nr. 6, 7, 8, 19 og 20) hvor telefonnumrene ikke fremgik af simkortene, kun
simkort numre.
…
Specialservice v/[…] oplyste pr. mail til ka. […] følgende:
Koster nr. 6 har telefonnummer:
Koster nr. 7 har telefonnummer:
Koster nr. 8 har telefonnummer:
Koster nr. 19 har telefonnummer:
Koster nr. 20 har telefonnummer:

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Af samme oplysninger fremgik det også at alle ovenstående simkorts med de anførte telefonnumre har været isat samme mobiltelefon med følgende Imei nr.:
[…]
som ifølge oplysningerne skulle være en Nokia 5130 XpressMusic.
…
I forbindelse med underskrivning af samtykkeerklæringer af ovenstående blev T1
oplyst at kosterne 6, 7, 8, 19 og 20 alle har været indsat på en Nokia mobiltelefon
med Imei nr. […], hvorfor vi også ønskede samtykkeerklæring til indhentning af
telemæssige oplysninger på Imei nr. til Lebara, OiSTER og Tele Greenland. Hertil
nægtede T1 at skrive under på samtykkeerklæringerne og oplyste, at han ikke har
en Nokia mobiltelefon og derfor ikke ønskede at skrive under.
…ˮ
Ved ransagningen af T1s bopæl i Esbjerg blev han endvidere fundet i besiddelse af en Samsung mobiltelefon med imeinummer […]. Af undersøgelsesrapport af 20. juli 2016 vedrørende denne fremgår blandt andet:
ˮ…
Telemæssige oplysninger vedr. Imei nr. […], tilhørende sigtede T1, modtaget pr.
mail den 4. juli 2016. Af oplysningerne fremgik følgende:
Nummer
[…]
[…]
[…]
…ˮ

Første registrering
25–09–2015 kl. 09:57:12
11–02–2016 kl. 13:58:56
13–05–2016 kl. 10:30:21

Sidste registrering
29–09–2015 kl. 14:01:34
30–03–2016 kl. 10:47:41
19–05–2016 kl. 22:48:22

52

Det fremgår vedrørende forhold 2 og 6 af oplysningsrapport af 5. august 2016 vedrørende
rejseaktiviteter i T1s omgangskreds blandt andet, at X30 har rejst fra København til Nuuk den
18. juli 2015 og retur den 23. juli 2015, og at hun er rejst til Nuuk den 15. september 2015 og
retur den 28. september 2015.
Af rapport vedrørende bankoplysninger af 25. juli 2016 om X30s økonomi af rapport af 25.
juli 2016 blandt andet:
ˮ…
Af Facebook korrespondance bemærkedes det at X30 den 5. oktober 2015 havde
sendt et billede af sit kreditkort, herunder hendes kontonummer:
…
Af indberetninger om mistænkelige overførsler via Grønlands Banken sås at en
X23, som i øvrigt har overført i alt 28.000 kr. til T1s konto, har overført 10.000 kr.
til X30s konto den 3. juni 2015.
…
Af Facebook korrespondance sås det at T1 og X30 havde haft en samtale på 36
min. og 6 sek. den 2. juni 2015, dagen før indsættelsen af 10.000 kr.
…
Af yderligere indberetninger om mistænkelige overførsler bemærkedes det at X30
den 22. juli 2015 havde indsat 17.000 kr. på sin egen konto nr. Af Facebook korrespondancerne sås det at X30 på tidspunktet var i Nuuk, idet hun havde sendt
billeder fra Nuuk til T1.
…
Told og Skat i Danmark oplyste følge om X30 ved henvendelse pr. mail:
A–indkomst for 2015:
(SU og sociale ydelser).
A–indkomst for 2016 pr. 30. juni 2016:
(SU og sociale ydelser).
…ˮ

106.336 kr.

71.562 kr.

Det fremgår af kopi af indsættelse af 3. juni 2015, at X23 denne dag ved forevisning af bopælsattest indsatte 10.000 kr. på X30s konto.
Af politirapport af 18. august 2016 om kontobevægelser på X30s konto i Sydbank, hvilket er
en sammenskrivning af det af Sydbank fremsendte, fremgår blandt andet:
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ˮ…
Dato
Tekst
Indsat
Hævet
02.02.2015
X43
5.000,00
02.02.2015
MCD 0831 7701
5.000,00
03.06.2015
X23 […]
10.000,00
04.06.2015
MCD 1007 7701
5.000,00
04.06.2015
Udbetaling
5.000,00
07.07.2015
Indbetaling
4.800,00
13.07.2015
MCD 01010 148746767
3.701,00
23.07.2015
X30
17.000,00
23.07.2015
MCD 01013 14876767
5.954,00
23.07.2015
Til […]
12.138,00
07.09.2015
Indbetalt 0149 2078
3.700,00
10.09.2015
MCD 01181 14876767
3.704,00
07.10.2015
X33
10.960,00
07.10.2015
MCD 1251 7701
5.000,00
07.10.2015
Udbetaling
5.900,00
21.10.2015
X33
10.500,00
21.10.2015
MCD Kontanthævning
5.000,00
21.10.2015
Udbetaling
5.500,00
…
Sydbank v/[…] svarede pr. mail vedr. mine spørgsmål om ovenstående indsættelser og hævninger. Følgende oplysninger fremgik af svaret:
…
3. marts 2015 og 4. marts 2015
Indsættelse af 10.000 kr. foretaget i Nuuk, hævning af 2 x 5.000 kr. foretaget i
Esbjerg,
7. juli 2015
Indsættelse af 4.800 kr. foretaget i Esbjerg.
13. juli 2015
Beløbet 3.701 kr. trukket af Air Greenland.
23. juli 2015
Indsættelse af 17.000 kr. foretaget i Nuuk og beløbet 5.955 kr. trukket fra Air
Greenland.
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7. september 2015
Indsættelse af 3.700 kr. foretaget i Esbjerg.
10. september 2015
Beløbet 3.704 kr. trukket fra Air Greenland.
7. oktober 2015
Indsættelse af 10.960 kr. foretaget i Nuuk, hævningen af 5.000 kr. og 5.900 kr.
foretaget i Esbjerg,
21. oktober 2015
Indsættelse af 10.500 kr. foretaget i Nuuk, hævning af 5.000 kr. og 5.500 kr. foretaget i Esbjerg.
11. februar 2016
Indsættelse af 8.000 kr. foretaget i Nuuk, hævning af 5.000 kr. og 3.000 kr. foretaget i Esbjerg.
…ˮ
Af politirapport af 25. juli 2016 om kontobevægelser på Heidi Møllers konto i Grønlandsbanken, hvilket er en sammenskrivning af det af Grønlandsbanken fremsendte, fremgår blandt
andet:
ˮ…
Dato
Tekst
Indsat
Hævet
28.05.2015
Indsat X23/Bilens.
16.000,00
29.05.2015
Kortudbetaling 02105551
5.000,00
29.05.2015
Kortudbetaling 02105551
5.000,00
29.05.2015
Kortudbetaling 02105551
4.900,00
29.05.2015
Kortudbetaling 02105551
100,00
29.05.2015
Kortudbetaling 02105551
500,00
26.06.2015
Indsat
10.000,00
30.06.2015
Kortudbetaling 02105551
10.000,00
31.08.2015
Overskydende skat
11.549,00
31.08.2015
Kortudbetaling 02105551
11.000,00
I alt
37.549,00 36.500,00
…
Grønlands Banken v/kunderådgiver […] oplyste ved henvendelse pr. mail at udbetalingerne den 29. maj og den 31. august 2015 var foretaget i Danske Bank,
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Torvet, 6700 Esbjerg samt udbetalingen den 30. juni 2015 var foretaget i Danske
Bank, Nørreport, 1358 København K.
…ˮ
Af politirapport af 15. august 2016 om kontobevægelser på V1s konto i Danske Bank, hvilket
er en sammenskrivning af det af Danske Bank fremsendte, fremgår blandt andet:
ˮ…
Dato
22.07.2015

22.07.2015
23.07.2015
24.07.2015
25.07.2015
27.07.2015
I alt
…ˮ

Tekst
T1
Afs. har sendt følg. tekst:
Nationaldragt+div.ting
Automatudb. 4657–80 1429
Automatudb. 4630–61 8563
Automatudb. 4630–84 0610
Automatudb. 4630–60 4838
Automatudb. 4630–61 9161

Indsat
24.000,00

Hævet

1.000,00
5.000,00
6.000,00
6.000,00
5.000,00
24.000,00 23.000,00

Det fremgår af mail fra Tele-Post af 10. juni 2016, at der den 22. september 2015, svarende
til forhold 7, ankom et brev fra X54 til X8, at der den 7. december 2015, svarende til forhold
9, ankom en et brev fra X1 til X8, at der den 25. januar 2016, svarende til forhold 11, ankom
et brev fra X44 dk til X8, og at der den 27. april 2016, svarende til forhold 16, ankom en
pakke fra X9 til X8.
Det fremgår vedrørende forhold 2, 6, 7, 9, 11, 12, 15 og 18, at der på X18s konto har været
flere indsættelser fra personer, hvorefter beløbene er hævet kort tid efter.
Af politirapport af 21. juli 2016 om kontobevægelser på X18s konto i Grønlandsbanken, hvilket er en sammenskrivning af det af Grønlandsbanken fremsendte, fremgår blandt andet:
ˮ…
Dato
04.06.2015
08.06.2015
15.06.2015
15.06.2015
16.06.2015

Tekst
X45
Kortudbetaling 02105551
MADPAKKEN
Kortudbetaling 02105551
Kortudbetaling 02105551

Indsat
1.000,00

Hævet
1.000,00

2.500,00
1.000,00
1.000,00
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19.06.2015
23.06.2015
25.06.2015
01.07.2015
02.07.2015
02.07.2015
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
01.10.2015
22.12.2015
27.01.2016
27.01.2016
03.02.2016
04.02.2016
09.02.2016
09.02.2016
01.04.2016
05.04.2016
05.04.2016
12.04.2016
18.04.2016
18.04.2016
19.04.2016
19.04.2016
20.04.2016
20.04.2016
25.04.2016
26.04.2016
26.04.2016
10.05.2016
10.05.2016
13.05.2016
17.05.2016
18.05.2016
19.05.2016
23.05.2016
30.05.2016

MADPAKKEN
X45
Kortudbetaling 02105551
Aasianni Nerissutiss
Kortudbetaling 02105551
Kammamik
MADPAKKEN
Kortudbetaling 02105551
Kortudbetaling 02105551
Kortudbetaling 02105551
Kortudbetaling 02105551
X46
X20
Kortudbetaling 02105551
Indsat X21
Kortudbetaling 02105551
Indsat T4
Kortudbetaling 02105551
MADPAKKEN
Indsat X47
Kortudbetaling 02105551
MADPAKKEN
MADPAKKEN
Kortudbetaling 02105551
MADPAKKEN
Kortudbetaling 02105551
MADPAKKEN
Kortudbetaling 02105551
MADPAKKEN
X19
Kortudbetaling 02105551
X21
Kortudbetaling 02105551
Indsat X48
Kortudbetaling 02105551
Indsat X22
8.500,00
Kortudbetaling 02105551
Kortudbetaling 02105551
MADPAKKEN

1.000,00
1.000,00
1.000,00
5.000,00
3.000,00
1.500,00
12.100,00
11.800,00
2.000,00
5.000,00
4.800,00
1.000,00
20.000,00
20.000,00
10.500,00
10.500,00
10.000,00
10.000,00
2.000,00
4.000,00
5.000,00
2.000,00
800,00
800,00
500,00
500,00
4.500,00
4.500,00
800,00
20.000,00
19.000,00
10.000,00
10.000,00
3.000,00
3.000,00
4.500,00
3.500,00
1.000,00
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30.05.2016
Kortudbetaling 02105551
1.000,00
30.05.2016
X23
10.000,00
31.05.2016
Kortudbetaling 02105551
10.000,00
Total
132.700,00 132.900,00
…
Grønlandsbanken v/[…] oplyste på forespørgsel via mail, at indsættelser med teksten ˮMADPAKKENˮ var af bankoverførsel foretaget af
X45, PNR […]–…., Skoleparken […], 6705 Esbjerg Ø.
…
Kortudbetalingerne ved det danske automater med teksten ˮKortudbetaling […]ˮ
kunne hun se, at registreringstype 4630 var Danske Bank Torvet afdeling i 6700
Esbjerg.
…ˮ
Det fremgår af politirapport af 25. juli 2016 angående teleoplysningerne vedrørende 232387,
der blev benyttet af T1, at denne omkring tidspunktet for det i forhold 2 beskrevne den 19.
juli kl. 19.28 2015 ringede til […], benyttet af X30, og førte en samtale på 32 sekunder, at
han blev ringet op fra X30 den 20. juli 2015 kl. 10.43, hvor der blev ført en samtale på 6
sekunder, og at han blev forsøgt ringet op kl. 11.35 og 11.49, hvorefter der opnåedes kontakt
kl. 18.49, hvor der var en samtale på 67 sekunder. X30 ringede yderligere op kl. 21.20, hvor
der var en samtale på 82 sekunder, og han ringede op kl. 22.02, hvor der blev ført en samtale
på 53 sekunder.
Det fremgår af politirapport af 25. juli 2016 angående teleoplysningerne vedrørende […], der
blev benyttet af T1, at denne omkring tidspunktet for det i forhold 6 og 7 beskrevne den 25.
september 2015 kl. 12.39 ringede til […], benyttet af T5, og førte en samtale på 17 sekunder,
at hun samme dag kl. 18. 51 ringede ham op og førte en samtale på 35 sekunder, at han ringede
op kl. 19.14 og førte en samtale på 11 sekunder, at hun ringede op kl. 23.13 og førte en samtale
på 30 sekunder, og at han ringede op kl. 22.30 og førte en samtale på 50 sekunder, kl. 22.32
og førte en samtale på 10 sekunder og at han kl. 22.40 ringede og førte en samtale på 13
sekunder. Det fremgår ligeledes, at han samme dag kl. 16.14 ringede til 229691, der blev
benyttet af X30, og førte en samtale i 92 sekunder. Af oplysningsrapporten af 26. juli 2016
fremgår endvidere blandt andet:
ˮ…
Den 26. september 2015 var der kontakt til T5 samt X25 på nummeret […].

58

Den 27. september 2015 var der kontakt til T5, X25, X49 på nummeret […], X50
på nummeret […], X51 på nummeret […] samt X30, en samtale på 485 sekunder
kl. 22.09.35.
Den 28. september 2015 var der kontakt til X51, Vejle Rejser på nummeret […],
X30, X52, T5, X25 og X50.
…ˮ
Det fremgår af politirapport af 14. juli 2016 angående teleoplysningerne vedrørende […], der
blev benyttet af T1, at denne omkring tidspunktet for det i forhold 11 og 12 beskrevne, at der
den 11. februar 2016 kl. 14.21 blev ringet op af T4 uden at der blev opnået forbindelse, og at
der samme dag kl. 15.53 blev ringet tilbage og ført en samtale med en varighed på 17 sekunder.
Det fremgår vedrørende forhold 16 af kosterrapport af 27. april 2016, at der i forsendelsen
bestående af en flyttekasse fra Bilka, målende 36 x 33 x 58 cm, blev fundet i alt 3.993 gram
hash, fordelt på henholdsvis 997 gram, 1.000 gram, 999 gram og 997 gram.
Af rapport af 20. maj 2016 vedrørende indleveringen af pakken til forsendelse i Danmark med
tilhørende print fra overvågningskamera i Føtex i Esbjerg fremgår, at T2 udfylder adresselabel, mens T3 og X37 står i baggrunden.
Der er forevist fotomappe med foto optaget den 27. april 2016 af flyttekassen uåbnet og åbnet,
samt af den fundne hash og af adressesedlen hvoraf fremgår, at modtageren skulle være X8,
Nuniarfik […] i Nuussuaq. Der er endvidere forevist en fotomappe af 2. maj 2016 visende
den fundne hash før og efter udpakning og ved vejning.
Af politirapport af 20. juli 2016 vedrørende T1s Facebookprofil fremgår for perioden omkring
det i forhold 18 og 19 beskrevne blandt andet:
ˮ…
X40, T1
T1 8. maj 20016 kl. 21:06 UTC+02
ˮBare ringˮ
X40 8. maj 2016 kl. 20.59 UTC+02
ˮR du på?ˮ
T1 8. maj 2016 kl. 12:49 UTC+02
ˮ[…]ˮ
T1 8. maj 2016 kl. 12:48 UTC+02
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ˮHej igen  her er et nr. du kan ringe til…ˮ
X40 8. maj 2016 kl. 00:00 UTC+02
ˮOkay ˮ
T1 7. maj 2016 kl. 23:56 UTC +02
ˮJeg køber lige en ny nr i morgen, så skriver jeg i morgen ˮ
X40 7. maj 2016 kl. 23:51 UTC+02
ˮBare giv mig et nr så ringer jeg ˮ
T1 5. maj 2016 kl. 13:14 UTC+02
ˮHej mester. Har du et nr. jeg kan ringe til??ˮ
…ˮ
Det fremgår af kosterrapport af 4. juni 2016 vedrørende forhold 19, at der ved ransagning på
T2s bopæl, H. J. Rinksvej […], i Nuuk, hvor T5 opholder og opholdt sig, blandt andet blev
fundet:
”…
13. 48 gram hash fremvist af sigtede
14. 32 gram hash fundet i fryseskab
15. 301 gram hash fundet i kummefryser
16. 301 gram hash fundet i kummefryser
17. 299 gram hash fundet i kummefryser
18. 303 gram hash fundet i kummefryser
19. 302 gram hash fundet i kummefryser
20. 911 gram hash fundet i kummefryser
21. 604 gram hash fundet i kummefryser
22. 805 gram hash fundet i kummefryser
23. 705 gram hash fundet i kummefryser
24. pengesedler af kr. 15.000,- fordelt i 200 kr. sedler fundet i symaskine pakke
…
20. OBH nordic vacuum pakker
…”
Der er forevist fotomappe med foto, optaget under ransagningen på adressen H. J. Rinksvej
[…], Nuuk, visende blandt andet en funden vægt, hash som forevist på stedet, af den øvrige
hash fundet i køle-/fryseskab, af vakuumpakker og af de fundne penge i symaskinekufferten,
hashen fundet i kummefryseren og opvejningen af den samlede mængde fundne hash.
Af kriminalteknisk erklæring af 18. juli 2016 vedrørende undersøgelse for fingeraftryk fremgår, at der på KT 27, er et fingeraftryk sikret fra et mellemlægspapir, overensstemmende med
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T3s højre pegefinger, at der på KT 29, 31 og 32, der er sikret fra det ene af to stykker mellemlægspapir, er finder et aftryk overensstemmende med T3s højre håndflade.
Af kriminalteknisk erklæring af 5. august 2016 vedrørende undersøgelse af fryseposer med
mellemlagspapir, sikret fra kosterne 3, 5 og 6, er der på KT 12 et aftryk på udvendig side af
posens kant afsat af venstre ringfinger fra T2, at der på KT 14 er et aftryk af venstre hånd
afsat af T2 på udvendig side ved kanten af posen, og at der på KT 15 er et aftryk af højre
mellemfinger afsat af T2 på udvendig side af posen ved bunden.
Af ransagningsrapport af 5. juni 2016 fra Syd- og Sønderjyllands Politi vedrørende ransagning af T1s bopæl, Nørvang […], i Esbjerg, fremgår blandt andet:
”…
Efter anmodning fra Grønlands Politi ved politiet i Sermersooq om ransagning og
anholdelse af T1, pnr. […]-…., Nørvang […], 6700 Esbjerg kørte jeg sammen med
ka. […] og pa. […] til T1s bopæl.
…
På forespørgsel fra pa. […] om han, manden, hed T1, svarede manden ja og han
fik efterfølgende forevist politilegitimation. Han blev bedt om, at følge med op i
lejligheden hvor han kl. 1638 blev anholdt og gjort bekendt med at vi ønskede at
ransage hans bopæl, gemmer og evt. køretøjet.
…
Han havde intet imod den forestående ransagning, som han ønskede at overvære
uden tilkaldelse af vidner. Han oplyste at der var et kælderrum tilhørende lejligheden og at han ikke ejede en bil, men havde lejet den hvide Renault Megane i 12
dage siden i torsdags, da han skulle have noget at køre i når hans veninde V2 var
på besøg, som holdt udenfor. Desuden havde han en knallert som holdt i et garageanlæg bag ejendommen.
…
Han blev bedt om at tømme sine lommer og fremtog en mobiltelefon mrk. Samsung i hvidt cover Galaxy S5, en bilnøgle til en Renault og 5.600 kr. Sikret under
koster
Nr. 1: Samsung mobiltelefon, emeinr. […].
Nr. 2: Bilnøgle til BA […] – hvid Renault Clio.
Nr. 3: 5.600 kr. i kontanter (4x1.000, 3x500 og 2x50) optalt sammen med sigtede.
…
I køkkenet blev fundet – findested anført i () – følgende som blev sikret til sagen
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Nr. 4: En brevvægt mrk. Triton i original æske – maxvægt 300 g (overskab)
Nr. 5: Kontoudtog fra Danske Bank d. 3/6-16. Disp.beløb 379.127,64 kr. (skål til
højre for komfur)
Nr. 6: Lebara Simkort […] (krydderihylde)
Nr. 7: Lebara Simkort […] (krydderihylde)
Nr. 8: Lebara Simkort […] (krydderihylde)
Nr. 9: Lebara Simkortholder […], mobilnr. […] (krydderihylde)
Nr. 10: …
I soveværelset blev fundet – findested anført i () – og sikret følgende
Nr. 11: 10.000 kr. omviklet celofanlign. plastik – fordelt 7x1.000 og 6x500 (reol
ml. noget tøj) optalt sammen med sigtede
Nr. 12: Faktura/ordrenr. […] d. 13/5-16 fra Tele-Post på Startpakke tlf.nr. […] på
ført sigtedes pasnr. og navn (North Face taske)
Nr. 13: Tele-Post simkortholder […], tlf.nr. […]
Nr. 14: Lebara Simkortholder […], mobilnr. […] (North face taske)
…
Nr. 16: Lebara Simkortholder […], mobilnr. […] (skuffe i skuffemøbel)
Nr. 17: Lebara Simkortholder […], mobilnr. […] (skuffe i skuffemøbel)
Nr. 18: Lebara Simkortholder […], mobilnr. […] (skuffe i skuffemøbel)
Nr. 19: Lebara Simkortnr. […] (skuffe i skuffemøbel)
Nr. 20: Simkort […] fra ukendt udbyder (skuffe i skuffemøbel)
Nr. 21: Oister Simkortholder […] (skuffe i skuffemøbel)
Nr. 22: Tele-post Simkort […] (skuffe i skuffemøbel)
Nr. 23: Tele-post Simkortholder […] Mobilnr. […] (skuffe i skuffemøbel)
…
I Renault Clio, BA 60 731 (som blev åbnet ved brug af ks. 2) blev fundet – findested anført i () – og sikret følgende:
Nr. 26: Samsung mobiltelefon, emeinr. […] (i jakke liggende bag ved førersædet)
…
I kælderrummet (nr. 100) på hylde lige inden for døren blev fundet og sikret følgende:
Nr. 29: Plasticpose med logo fra H.W. Larsen Knivskarpt køkkengrej påtrykt –
indeholdende vacuumposer (20x30) (ikke optalt) mrk. Lacor samt flere vacuumposer af ukendt mærke.
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Nr. 30: Plasticpose m. logo VIKTOR indeholdende en OBH vacuumpakker, to
kasser OBH vacuumposer og flere løst liggende vacuumposer.
…”
Af kriminalteknisk erklæring af 15. august 2016 fremgår, at der ved undersøgelse af den hos
T1 fundne vakuummaskine og de vakuumposer hashen fundet på posthuset i sagens forhold
16 var pakket ind i, ikke er fundet anledning til at tro, at svejsesømmene på vakuumposerne
er afsat med vakuummaskinen, idet der i vakuumposerne er fundet overensstemmende detaljer, der ikke forefindes i vakuummaskinens varmelegeme.
Af rapport af 28. juli 2016 vedrørende undersøgelse af T1s telefon med IMEI-nr- […] fremgår
i notatappen, at der den 25. maj 2016 var tilført et notat vedrørende konto […] i Grønlandsbanken, tilhørende X18.
Af track and trace vedrørende forhold 19 fremgår, at pakken den 11. maj 2016 ankom til
Internationalt Pakkecenter i København, at den ankom til Nuuk den 18. maj 2016 og at dem
blev afhentet af T5 den 20. maj 2016, for hvilket der er forevist kvittering.
Det fremgår af politirapport af 12. juli 2016 angående teleoplysningerne vedrørende […], der
blev benyttet af T1, at denne omkring tidspunktet for det i forhold 18 og 19 beskrevne den
13. maj 2016 kl. 15.07 blev ringet op af […], anvendt af T2, og at der blev ført en samtale på
29 sekunder, og at hun igen kl. 15.25 blev ringet op af T2 og førte en samtale på 58 sekunder.
Det fremgår endvidere, at han den 19. maj 2016 ringede til […], anvendt af T5, og at der blev
ført en samtale på 36 sekunder.
Det fremgår af politirapport af 9. august 2016 angående teleoplysningerne vedrørende […],
at nummeret blev benyttet af Johnna Thygesen, og at denne omkring tidspunktet for det i
forhold 16 og 19 beskrevne havde følgende opkald til […], anvendt af T1:
ˮ…
Fra
…
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

Til

Dato

Tid

Varighed

Hvordan

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

02–05–2016
02–05–2016
02–05–2016
03–05–2016
03–05–2016
03–05–2016
03–05–2016

11:13:13
17:52:44
17:53:03
14:48:18
14:48:55
14:38:18
14:41:25

26 sek.
4 sek.
154 sek.
–
–
6 sek.
8 sek.

GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM
GSM

63

[…]
…
[…]
…
[…]
[…]
[…]
[…]
…
[…]
…
[…]
…
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

[…]

03–05–2016 14:41:25

8 sek.

GSM

[…]

03–05–2016 14:54:00

26 sek.

GSM

[…]
[…]
[…]
[…]

05–05–2016
05–05–2016
05–05–2016
05–05–2016

4 sek.
3 sek.
6 sek.
4 sek.

GSM
GSM
GSM
GSM

[…]

06–05–2016 09:57:30

46 sek.

GSM

[…]

06–05–2016 11:05:24

24 sek.

GSM

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

06–05–2016
06–05–2016
06–05–2016
06–05–2016
06–05–2016

14:11:28
14:48:41
14:51:50
14:54:44
15:16:44

56 sek.
–
41 sek.
34 sek.
45 sek.

GSM
GSM
GSM
GSM
GSM

[…]
[…]
…
[…]

[…]
[…]

07–05–2016 12:19:00
07–05–2016 12:34:20

35 sek.
31 sek.

GSM
GSM

[…]

07–05–2016 12:37:42

78 sek.

GSM

[…]

08–05–2016 11:53:51

62 sek.

GSM

[…]
[…]
[…]

08–05–2016 12:41:22
08–05–2016 12:41:47
08–05–2016 17:36:58

9 sek.
329 sek.
289 sek.

GSM
GSM
GSM

[…]
[…]

08–05–2016 19:05:14
08–05–2016 21:50:29

52 sek.
17 sek.

GSM
GSM

[…]
[…]
[…]

09–05–2016 12:57:17
09–05–2016 14:03:53
09–05–2016 14:47:36

105 sek.
53 sek.
20 sek.

GSM
GSM
GSM

[…]

09–05–2016 16:22:32

98 sek.

GSM

…
[…]
…
[…]
[…]
[…]
…
[…]
[…]
…
[…]
[…]
[…]
…
[…]

15:47:09
15:47:56
15:48:22
15:49:07
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…
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
…
[…]
…
[…]
…
[…]
[…]
…
[…]
[…]
…
[…]
[…]
…
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
…ˮ

[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]
[…]

10–05–2016
10–05–2016
10–05–2016
10–05–2016
10–05–2016
10–05–2016
10–05–2016

13:02:57
13:05:35
13:09:09
13:33:15
13:34:16
14:15:44
15:06:59

83 sek.
22 sek.
modt.
36 sek.
67 sek.
21 sek.
57 sek.

GSM
GSM
SMS
GSM
GSM
GSM
GSM

[…]

10–05–2016 18:39:57

51 sek.

GSM

[…]

11–05–2016 16:15:43

80 sek.

GSM

[…]
[…]

11–05–2016 16:47:36
11–05–2016 16:48:01

9 sek.
104 sek.

GSM
GSM

[…]
[…]

12–05–2016 12:18:55
12–05–2016 12:29:42

72 sek.
6 sek.

GSM
GSM

[…]
[…]

12–05–2016 12:53:42
12–05–2016 13:38:11

113 sek.
71 sek.

GSM
GSM

[…]
[…]
[…]
[…]

12–05–2016
12–05–2016
12–05–2016
12–05–2016

11 sek.
10 sek.
79 sek.
167 sek.

GSM
GSM
GSM
GSM

[…]

13–05–2016 07:42:58

10 sek.

GSM

19:12:11
19:15:52
19:16:19
22:38:35

Forklaringer
For landsretten har der været afgivet forklaring af de tiltalte T1, T4, T5, samt vidnerne V1,
X23, T2, T3, X33 og politiassistent V3.
T1 har supplerende til den i kredsretten afgivne forklaring, som han i det væsentlige har vedstået, vedrørende forhold 2 og 6 forklaret, at han ikke husker, hvad han skulle i Nuuk i dagene
fra den 19 til den 23. juli 2015. Han husker, at han mødtes med X30, hvilket han i øvrigt
gjorde, når de begge var i byen. De havde ikke aftalt at tage hash med. Han smuglede selv
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150 gram til Grønland ad to gange, og det skal nok have være i juli og i september 2015. Han
gemte hashen i en sælskindstaske fra Great Greenland. Hashen havde han købt på Christiania,
uden at han ved, af hvem han købte den.
I Nuuk solgte han hashen, nogle gange på kendte salgssteder i byen, og andre gange til en,
der kunne købe det hele eller en større mængde på én gang. Han tog ca. 300 kr. pr. gram, dog
har han fået mindre for hashen på et tidspunkt, hvor den var for tør. Prisen havde han selv
fastsat, også fordi han regnede med, at han på den måde hurtigt kunne komme af med den.
Udbyttet blev på forskellig måde indsat på hans og X30s konti. Grunden til, at X30s konto
også blev anvendt var, at han på den måde kunne sløre, at det var hans penge. Når han skulle
bruge penge, bad han hende om at overføre til hans konto mod betaling af typisk 1.000 kr.
Han har aldrig betalt for X30s rejser til Grønland. X23 har sat penge ind på X30s konto for
tiltalte, og det var tiltaltes penge. Det skete nogle gange, at X23 satte penge ind for ham.
Indsættelsen af 17.000 kr. på X30s konto den 23. juli 2015 har han ikke haft med at gøre.
Indsættelsen af 10.960 kr. fra X33 på X30s konto er penge fra tiltalte. Han kan ikke huske,
hvad der skete med pengene, andet end at de må være hævet efterfølgende. Indsættelsen fra
21. oktober 2015 fra X33 af 10.960 kr. stammer nok også fra tiltalte. Han brugte kun sin egen
og X30s konti; han husker ikke at han skulle have brugt andre konti. Dog har han brugt V1s
konto tre gange, hvor alle pengene indsat på kontoen var til ham selv. Han kan ikke sige, hvor
de 16.000 kr. indsat den 28. maj 2015 stammer fra, men det må være fra ham; uden at han
dog husker, hvorfra pengene stammer. Indsættelsen den 26. juni 2015 stammer også fra ham,
uden at han husker, hvorfra pengene stammer. Han har den 22. juli 2015 indsat 24.000 kr.,
der stammede fra hashsalg, men dette er den eneste, der har forbindelse hermed. Han husker
ikke X21s indsættelse af 12.000 kr. i juli 2015 og husker ikke, hvor pengene stammer fra;
men han har bedt broderen om at indsætte penge fra hashsalg. Pengene blev indsat kontant.
Han bad X21 mødes med nogle personer, der skulle give ham pengene. Han kan ikke sige,
hvem det var. Han havde efterladt pengene i Grønland, da han var bange for at have for mange
penge med til Danmark. X33s indsættelse af 21.000 kr. i oktober 2015 kunne også godt være
penge fra hashsalg. Overleveringen af pengene skete på samme måde som med X21. Pengene
blev brugt temmelig skødesløst.
V1s forklaring om, at hun havde overhørt en samtale mellem ham og X30 er forkert. Han kan
kun forklare dette med, at V1 var jaloux på X30. Hun kan måske have hørt tale om hash, men
ikke detaljeret om indsmugling af hash. Det har været helt tilfældigt, at han og X30 to gange
var i Nuuk samtidig; de havde ikke haft kontakt forud herfor. X30 var da hans gode veninde;
de var ikke kærester, men sås af og til. Han var kæreste med V1, der måske ikke var så glad
for venskabet med X30. X30 vidste måske, hvorfra han havde penge, men det er ikke noget,
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han har fortalt hende. X30 kendte ikke til hans indsmugling af hash ad to gange på hver 150
gram.
Han har ikke med indsmuglingen af hash som beskrevet i forhold 7, 9 og 11 at gøre. Han
kender T4, da han bor i T2s mors lejlighed. Efter han og T2 ikke længere var kærester, har
han ikke haft kontakt til T4 uden om T2, som han plejede at hjælpe. Der er derfor ikke noget
nært personligt forhold til T4.
I februar 2016 lånte han en lejlighed af en af hans storebrors venner. Der var hverken køleskab
eller tv, og der var heller ingen gardiner. Han mener ikke T2 var der, og han tog derfor over
til hendes lejlighed i blok 3, hvor han spurgte T5, om han kunne låne gardiner af hende. Hun
bad ham hente dem hos T4 og hun gav ham T4 nummer. Samtalen den 11. februar 2016 har
nok været den samtale, han efterfølgende førte. Han fik gardinerne, og de må stadig være i
X53s lejlighed.
Han har ikke blandet T4 ind i hashsmugling, men da de var unge, kom de ofte hos ham, hvor
han både var fuld og skæv. Han mener, at T4 bruger hash. Han mener ikke, at T4 skulle have
noget med hashsmugling at gøre.
Han kan ikke forklare, hvorfor T4 til politiet skulle have forklaret som han har gjort. Det, T4
har sagt til politiet, er løgn. Han har hørt noget om, at T4 skulle have fortalt i anstalten, at han
havde fået besked på at forklare, som han har gjort. Han ved ikke, hvem der skulle have givet
ham den ordre. Det kunne være T2; men det er bare en fornemmelse. Han kan ikke give nogen
forklaring på, hvorfor hans navn er i sagen.
Han brugte i efteråret 2015 mange penge, herunder til rejser til Grønland. Det var blandt andet
rejsen i september 2015 og i februar 2016. Pengene til rejserne stammede fra det hashsalg,
han har erkendt. Han husker ikke, om rejsen i marts 2016 var finansieret på tilsvarende vis.
T2 er hans tidligere kæreste, som han har en 17–årig søn, X37, med. Hun er nu kæreste med
T3, der bor i Esbjerg. Det var ikke en han kendte. Han har hørt, at de traf hinanden på Gl.
Vardevej i Esbjerg, hvor der er et sted for udsatte grønlændere. T2 kom nok til Esbjerg i marts
2015, men han er ikke sikker, og efter hun kom til Esbjerg drak hun i omkring et halvt år.
Hun havde vist også da en kæreste, X13. Om han er nævnt i sagen, ved han ikke. Han havde
ingen kontakt med T4 og dem hun færdedes med i Esbjerg, men han så dem på et tidspunkt
fra en bus. X37 boede i blok 3, hvor T5 tog sig af ham. Når han var i Nuuk var kontakten
noget svingende. Da X37 var teenager, ringede han tit når han var bekymret, også fordi T2
var i Danmark uden X37. Af den grund havde han relativt ofte kontakt med T5. Sommetider
ringede T2 til ham, typisk beruset, og bad om penge eller for at være nærgående. Hun mente,
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at det var hans skyld, at hun var taget til Danmark, og at han skulle hjælpe hende tilbage til
Grønland. Han er egentlig ikke overrasket over, at T2 var indblandet i hashsmugling, men
havde ikke tænkt, at det havde et sådant omfang.
Han har intet med forsendelserne i forhold 16 og 19 at gøre, og han har aldrig smuglet hash
med T2 eller T3 som han husker det. I den periode havde han og T2 meget kontakt gennem
T5. I april 2016 blev han, så vidt han husker, ringet op og fortalt, at T2 og X37 skulle til
Danmark, og at han skulle leje en Go–More bil. Hun brugte X37 til at formå ham til at hente
dem i Kastrup mod betaling. Han husker ikke i øvrigt nogen kontakt, og det var der, han så
dem sidst. De var dog gode til at henvende sig, hvis de havde brug for hjælp. De var hos T3s
mor, hvor der blev røget meget hash, og derfor havde han ikke meget med dem at gøre. De
talte ikke om indsmugling af hash til Grønland, og han kendte ikke til deres hensigter. Han
havde heller ikke accepteret det i de mængder.
I maj 2016 var det tilsvarende, så han så dem meget muligt. Det var det sædvanlige, når de
havde brug for det. De ventede på ham på et tidspunkt ved FitnessWorld i Kongensgade. Han
var selv i Nuuk fra den 13 til den 20. maj 2016. Grunden til det var, at T6 var taget til Nuuk
med hash, og han var så rejst efter. Han husker ikke, om han havde kontakt med T2, men det
var lige op til X37s fødselsdag. Han tog dog til Danmark inden, da han ikke på grund af sine
boligforhold ikke kunne deltage i fødselsdagen; han boede hos sin søster, X32, men var ikke
meget for at være logerende. Han husker ikke nogen telefonisk kontakt med T2, men det kan
nok være. Han kan dog ikke komme i blok 3 fordi der bliver røget så meget, og han var derfor
mindre interesseret i kontakten med X37. Han kan nok have haft kontakt til T5, da han gennem hende følger med i X37s liv, særligt i de perioder, hvor T2 drikker meget.
Han husker ikke årsagen til de telefoniske kontakter mellem ham og T2 i maj 2016, men det
må have handlet om X37, og fordi han ikke kunne komme i blok 3. Han husker det ikke. Der
var dog kontakt i forbindelse med X37s fødselsdag.
Han får kontankthjælp, som han kan leve for. De 49.000 kr., der er indsat af X21, er for den
største del stammende fra hashsalg, hvilket også gælder for den størte del af de sammenlagt
232.000 kr. Der er dog også en arv fra sin far. At det meste stammede fra hashsalg var årsagen
til, at han i kredsretten forklarede om lån fra personer, han ikke ville identificere. Det er således ikke rigtigt, at han har lånt penge som forklaret.
De fundne 10.000 kr. ved ransagningen stammer ikke fra hashhandel. Det var ham selv, der
gjorde opmærksom på pengene, der havde ligget længe. Han plejer at have penge på sig. Han
kan ikke forklare, hvorfor de var pakket ind.
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Grunden til han har haft mange telefonnumre er, at han har købt nye taletidskort, når de gamle
er brugt. Han har to telefoner, hvor den ene er hos Oister uden mulighed for at ringe til Grønland. Den anden har et taletidskort fra Lebara. Han køber nye sim-kort, hvis han pludselig
skal ringe til Grønland, fordi taletidskort er billige. Han tænkte derfor ikke så meget over det.
X40 er en kollega fra da han kørte Taxa. Foreholdt Facebooksamtalen den 8. maj 2016 ved
han ikke, hvorfor han skulle bruge et nyt nummer eller hvorfor han ikke brugte et af de andre.
Han har ikke lavet noget med hash med Jakob. Han har ikke tænkt på aflytning. På grund af
de små mængder hash, har han ikke været nervøs.
Han husker ikke, hvor mange gange T2 har bedt ham hente sig i København; det er mere end
et par gange. Hun har også brugt hans kort. Hun betalte pengene tilbage, ligesom hun også
betalte for restaurantbesøg, og altid havde penge.
Vedrørende forhold 12 og 15 forklarede tiltalte, at han blev ringet op, når hashen var kommet
godt frem, hvorefter han tog til Grønland for at fordele det og i øvrigt stå for det videre Det
var for det meste sådan, fordi han selv ville sørge for omsætningen af hashen.
X18 ved han hvem er, han har mødt ham gennem T2 i Esbjerg. T2 udpegede ham og sagde,
at det var en, der hentede penge. Han har, efter ønske fra X37, hentet penge hos X18 til T2.
X18 gik fra FitnessWorld til banken, hvor de sammen hævede pengene. X18 spurgte, om han
skulle have noget for tjenesten. Han havde selv hørt, at X18 skulle have 1.000 kr. Der blev
hævet 19.000 kr., der efterfølgende blev afleveret; han husker ikke, om det var samme dag
eller dagen efter. Det foregik ved Danske Bank i Esbjerg. Han ved ikke, hvorfra de 19.000 kr.
stammede; han var bare blevet bedt om at hæve pengene. Senere spurgte han X18 om, hvorvidt han kunne indsætte 9.000 eller 10.000 kr., fordi han selv manglede penge. Det var sidste
gang han sendte penge fra Grønland til Danmark.
V2 mødte han i Nuuk under en koncert, hvor hun var sammen med hans storesøster. Han
betalte hendes billet, da han havde ”noget kørende” med hende. Han ville betale, hvis hun
ville besøge ham. Det kan nok passe, at det drejede sig om 10.000 kr. Han har også indsat
10.000 kr. til hendes ophold. Som han husker det, kunne der kun hæves 2.000 kr. pr. dag. Han
fik andre til at indsætte pengene på hendes konto, det var vist X21.
Tasken fra Great Greenland er en lille taske til en bærbar computer. Han ved ikke, om den
var speciel, men han fandt den sammen med T6 i en skindbutik i Torvegade i Esbjerg omkring
julen 2015. T6 sagde, at han havde smuglet hash i en tilsvarende taske. Derfor købte han
tasken til senere brug. Det kan være, at den ligner den taske T2 brugte, men det er en anden.
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Han og T2 har røget at ryge hash, og i en periode da de var unge solgte de også lidt for at
betale for deres eget. Det var hash, de købte her i Grønland. Det var mest ham, der solgte.
Hans liv blev ændret før hans flytning til Danmark. Det var ved et tilfælde, at han begyndte
at smugle hash. Da han ville uddanne sig, flyttede han til Danmark i marts 2012, og han fik
en lejlighed i Kvaglund. Huslejen var høj, og han havde kun kontanthjælp at leve for. Han
opgav sin uddannelse, da han ikke kunne leve for SU. I forbindelse med kontanthjælpen har
han været i praktik.
Han blev anholdt i juni 2016 på vej væk fra sin lejlighed sammen med en kvinde, som var på
besøg. Han blev chokeret over anholdelsen. Han blev afhørt i Esbjerg med en forsvarer til
stede. Han nægtede de store mængder hash, han blev sigtet for. Det var først efterfølgende
han begyndte at erkendte noget, da undersøgelserne alligevel ville underbygge sagen. Han
blev ikke direkte afhørt vedrørende de forhold, som han har erkendt. Han blev afhørt en enkelt
gang i Nuuk kort efter sin ankomst. Første gang han forklarede sig, var i kredsretten. Det er
ikke fordi han ikke ville forklare sig tidligere, men forsvareren havde ikke tid.
Han kender nummeret […] som sit telefonnummer. Samtalerne den 12. maj 2016 har han
svært ved at huske. Han mener, at T2 og X37 var i Danmark, og de har nok talt sammen
vedrørende X37 i forbindelse med billeje. Han havde på det tidspunkt tre numre, og han havde
lånt X37 sin telefon i en periode; John tog den efterfølgende med til Grønland Han har set
den på billedet fra lejligheden i blok 3. Han fik ikke sim–kortet tilbage. Det må være X37,
der har ført samtalerne.
Telefonnummeret […] er købt hos Tele. Han kan ikke huske samtaler med T2 fra den telefon,
men det har været omkring X37s fødselsdag, så det nok har været i den forbindelse, og han
regner med, at det var det.
Hans normale nummer er […] hos Oister. Han husker ingen samtaler den 22. maj 2016 til det
nummer, der kun kan bruges i Danmark. Det kan have været i forbindelse med X37s fødselsdag den 26. maj 2016. Han ringede til T5, hvis han ikke har kunnet få kontakt med T2 eller
X37. Det nummer han ringede til Grønland med, husker han ikke. […] husker han ikke, om
han har brugt. De numre han brugte til at ringe til Grønland havde han kort tid.
Han husker ikke en samtale den 26. maj 2016 på 384 sekunder, hvor han blev ringet op, men
det har nok været X37 han har talt med. Det kan måske også være T2.
Han har boet sammen med T2 i mange år, og der har været meget godt, og også mindre godt,
blandt andet, at de tit skændtes. Johnna var meget ung, og havde eller fandt andre kærester,
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hvilket han hørte gennem andre. Det er T2 selv, der har antydet at X13 var far til X37, hvilket
flere ringede til ham og fortalte at hun gik og sagde.
T4 har supplerende om forhold 16 forklaret, at han stod som modtager af pakken. Han vidste,
at pakken var på vej, da T2 havde overtalt ham til at være modtager af den. Han har aldrig
haft forbindelse med T1 om hash; kun om lejligheden og gardiner. Det var T2, der kontaktede
ham. Han har ikke kendskab til hash; det hørte han først om i retten. Han har ikke tidligere
forklaret andet. Foreholdt sin forklaring til politiet den 4. juni 2016, hvorefter han skulle have
forklaret, at han ”erkendte sig skyldig i det ham påsigtede forhold og forklarede indledningsvis, at det var A. T1 der for længe siden havde spurgt, om han ikke kunne bruge afhørte som
adressat for forsendelse af hash” husker han det ikke, og det var heller ikke sådan det foregik.
Grunden var måske, at han troede, at T1 var med. Foreholdt fra samme afhøring, hvorefter
han skulle have forklaret, at ”han ca. 1 måned før forsendelsen blev kontaktet af T1 telefonisk.
T1 spurgte afhørte om afhørte kunne være adressat for forsendelse af hash. Afhørte var fristet
og gik med til at være adressat. Adspurgt forklarede afhørte, at han ikke kunne huske hvor
meget han skulle betales, men det var en vis procentdel de afhørte. Hvor meget i procent
kunne afhørte ikke huske, ligesom han ikke vidste, hvor meget hash skulle sendes”, har han
ikke forklaret sådan. Han har aldrig talt i telefon med T1 om hash. Han kan i hvert fald ikke
huske det. Han kan ikke sige, hvordan det er kommet til at stå i rapporten som om, at han har
forklaret sådan. Foreholdt sin forklaring til politiet den 13. juni 2016, hvorefter han skulle
have forklaret, at ”T2 og T3 eller T3 som afhørte ikke konkret kunne huske navnet på, arbejdede sammen for, at indsmugle hashen til Nuuk. Deri mere forklarede sigtede, at T2 og T3
arbejde sammen med T1 for forsendelserne til Nuuk”, har han nok forklaret som gengivet.
Alle hans forklaringer er skrevet ned i forbindelse med afhøringen. Han må have nævnt T1,
fordi de var i familie med hinanden. Han kendte ikke andre grønlændere i Danmark. Videre
foreholdt fra samme forklaring, hvorefter han skulle have forklaret, at ”adspurgt om hvornår
og hvorfor T1 kontaktede sigtede svarede sigtede, at T1 tit ringede til sigtede for at bruge
sigtedes adresse som modtager af pakken og for, at melde til sigtede når pakken blev sendt.
Samtidigt blev sigtede kontaktet af T1 når T1 vil forhøre sig mere om de fremsendte pakker
var ankommet til modtageren”, har han nok forklaret sådan, det må han have. Det eneste er
to samtaler vedrørende lejligheden og gardinerne; resten har ikke fundet stred; det var kun
T2. Han må have været i chok. Videre foreholdt fra samme forklaring, hvorefter han skulle
have forklaret, ”at T1 stod for planlægningen fra Esbjerg og T2 og T3 var afsendere fra Esbjerg men boende i Nuuk, og selv var modtager” har han ikke forklaret sådan; det var ham
selv, der var modtager. Han må have sagt som gengivet på grund af chok.
Vedrørende forsendelserne nævnt i forhold 7, 8, 9 og 11, er der tale om tre breve, senest januar
2016, som indeholdt hash. Han vidste, at brevet i januar 2016 kom, da han, eller rettede de,
ringede. Det var T2 og T3 der er ˮdemˮ. T1 har ikke været indblandet. Han skulle aflevere
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forsendelserne i blok 3. Han ved ikke, hvem der skulle have den store pakke. Han ved ikke,
hvor meget hash der var i brevet fra januar 2016. Foreholdt sin forklaring til politiet den 4.
juni 2016, hvorefter han skulle have forklaret, at ”afhørte blev foreholdt at der har været sendt
et brev til X8 i januar 2016. Afhørte forklarede hertil at han selv hentede pakken til posthuset.
Det var aftalt med T1 at en pakke skulle sendes til afhørte indeholdende hash. Afhørte vidste
ikke hvor meget hash der var i pakken. Efter at afhørte havde hentet pakken med hashen blev
hashen hentet på afhørtes bopæl af 2 grønlandske mænd. Manden der modtog hashen var B.
Mand, grønlandsk udseende, ikke så høj, tyk, ukendt navn og alder. Afhørte fik 25.000 kr.
som betaling for at være adressat”, må han have forklaret sådan, og det er også rigtigt, at han
fik 25.000 kr. som betaling. Han husker ikke, hvor meget han nåede at få i alt. Det var ikke
aftalt med T1, at forsendelsen skulle sendes. Han har ikke anden forklaring på, at han nævnte
T1, end at T1 jo var i Danmark.
Pakken i december 2015 blev modtaget på tilsvarende måde. Foreholdt sin forklaring til politiet den 4. juni 2016, hvorefter han skulle have forklaret, at ”afhørte blev foreholdt endnu et
brev sendt december 2015. Afhørte forklarede at det igen var en pakke efter aftale med T1.
Afhørte hentede selv pakken i posthuset, hvorefter den blev hentet på afhørtes bopæl af D.
Søn af nu afdøde X13 fra Sisimiut, ukendt navn. Afhørte fik 30.000 kr. i kontanter som betaling. Afhørte vidste ikke hvor meget hash der var i pakken”, har han forklaret sådan. Han blev
lovet 30.000 kr., men fik ikke betaling. T1 var ikke en del af dette forhold. Han ved ikke,
hvorfor han ikke nævnte T2 og T3, når det var dem, der stod bag. Pakkerne i september 2015
var tilsvarende. Foreholdt sin forklaring til politiet den 4. juni 2016, hvorefter han skulle have
forklaret, at ”afhørte blev foreholdt forsendelsen i september 2015. Hertil forklarede afhørte
at det var det samme folk, T1 og dem, der havde sendt pakken med hash i. Afhørte oplyste at
han kun arbejdede for T1. Afhørte hentede pakken selv til posthuset, hvorefter pakken blev
hentet på afhørtes bopæl af for afhørte ukendt mandsperson. Ved denne forsendelse fik afhørte 20.000 kr. i kontanter som betaling. Afhørte vidste ikke mængden af hashen på pakken”
har han forklaret sådan. Han har ikke fået de lovede 20.000 kr. Hans forklaring om, at han
kun arbejdede for T1, kan han kun forklare på samme måde som tidligere. Foreholdt sin forklaring til politiet den 19. september 2016, hvorefter han skulle have forklaret, ”at T1 plejede
at kontakte ham telefonisk via mobiltelefon. Afhørte havde ellers været tvivlende, men de har
været insisterende, hvorfor afhørte havde givet efter sig. Afhørte kunne ikke huske præcist,
hvad der blev sagt over telefonen”, har han forklaret sådan. T1 var dog ikke med i noget, det
er kun noget han har troet.
Han har overført 10.000 kr. til X18 fordi han blev ringet op og bedt om det. Det var T2 og
dem der ringede, og han modtog en kuvert i blok 3. Det var T5, der gav han den. Kontonummeret stod på. Han ved ikke, hvorfra pengene stammede.
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Vidnet bor i en lejlighed Nuniaffik […], hvor han også boede på daværende tidspunkt. Han
har sejlet med T5s mand i 70’erne. T2 har han kendt siden hun blev født. Han kender T2 godt,
og hun er ligesom en søster for ham.
At han ikke den 4. juni 2016 forklarede om T2, kan han ikke forklare, og heller ikke, om det
var for at beskytte hende. Han vidste godt den 4. juni 2016 at T2 var med, og kan ikke forklare,
hvorfor hun ikke er nævnt. Foreholdt sin forklaring til politiet den 4. juni 2016, hvorefter han,
efter forehold af forsendelsen i september 2015, skulle have forklaret, at ”det var de samme
folk, T1 og dem, der havde sendt pakken med hash i. Afhørte oplyste, at han kun arbejdede
for T1. Afhørte hentede pakken selv på posthuset, hvorefter pakken blev hentet på afhørtes
bopæl af for afhørte ukendte mandsperson. Ved denne forsendelse fik afhørte 20.000 kr. i
kontanter som betaling. afhørte vidste ikke mængden af hashen på pakken”, må han have
forklaret sådan. Han har ikke mødt T1 i Danmark. Foreholdt ”at han mødte T1 for første gang
på Rigshospitalet januar 2014” har han ikke forklaret sådan; han fik på Rigshospitalet besøg
af andre, men ikke af T1. Han talte ikke om hash med nogen på Rigshospitalet. Han kender
X13 som T2s ekskæreste, som han har set i Nuuk.
Det var ikke T1 han talte med; det var de samboende, der ringede. Det må have været T2.
Han ved ikke, hvordan der også kom en mand ind i billedet; han har dog talt med ham, der
må have været T3. Det var ikke én han kendte i forvejen. Det var først, da T3 kom til byen,
han fandt ud af, hvem det var.
Når han har nævnt T1 i forbindelse med sagen, har han nok tænkt på T1s søn, X37. Om han
har været indblandet, ved han ikke noget om.
De penge, som han nåede at få, fik han i blok 3, i T2s lejlighed, hvor T5 opholdt sig.
T5 har supplerende forklaret, at hun fortsat bor i blok 3, hvor hun passer sit barnebarn, T2 og
T1s søn, X37. Hendes officielle adresse er Nuniaffik […], hvor T4 bor. Hendes barnebarn
kan ikke være alene. Hun har stillet sin lejlighed til rådighed for T4 efter dennes kræftoperation. Hun kan ikke huske, hvor længe T4 har disponeret over hendes lejlighed.
Omkring pakken hun hentede i maj 2016, forhold 16, var hun blevet ringet op af T2, der havde
sagt, at der var sendt en pakke til en adresse. Hun er aldrig blevet kontaktet vedrørende hash
af T2. Pakken var en hun skulle hente. Der blev sendt forskellige ting. Hun husker ikke, om
T2 ringede og sagde, at pakken var kommet. Det var T2, der ringede, hvorefter hun gik på
posthuset for at spørge efter pakken. Hun lagde den ind i T2s soveværelse, da det ikke vedkom
hende. Hun vidste ikke, hvad der var i pakken. Hun hørte ikke mere til pakken, og hun spurgte
ikke til det, da det ikke vedkom hende. Hvad T2 levede af, ved hun ikke, men hun ringede

73

nogle gange, når hun var sulten. Hun havde ikke noget arbejde. Lejligheden i blok 3 vil hun
ikke kalde en hashbule; når T2 var i Nuuk var hun der imidlertid ikke selv. Så opholdt hun
sig hos venner, som hun syr nationaldragter med. Hun kunne nok fornemme, at noget blev
holdt hemmeligt for hende, så hun kan ikke sige, at der skete meget. Hun brugte et lille værelse
til systue.
De 15.000 kr. i symaskinekassen var hendes, og stammede fra salg af skind. Hun havde en
kontantbeholdning til forskellige indkøb, navnlig skind. Et skind koster omkring 600 kr. til
lange strømper. Hun har ikke vakuumpakket pengene; vakuumpakkeren bruger hun til dragterne for at stive dem af. Det var det eneste, hun brugte vakuumpakkeren til. Pengene plejede
hun at opbevare i symaskinen.
T1 har hun kontakt med på den måde, at barnebarnet kunne ringe til T1. T1 spurgte hende af
og til om, hvordan sønnen havde det. Hun har ikke fået penge af T1 på noget tidspunkt.
Hun husker ikke, om T1 ringede til hende den 19. maj 2016. Hun ved ikke, om T1 havde
noget med pakken at gøre. T2 fortalte alene, at der var tale om en forsendelse for at undgå
overvægt. Hun så ikke i pakken på noget tidspunkt. Hun husker ikke, hvornår hun fandt ud
af, at det var hash, men det var først i forbindelse med anholdelsen. Hun kom hjem efter at
have hjulpet ved Nuuk FM’s bingo, og fandt at ransagningen var gennemført. Hun så ikke i
fryseren. Det er først nu, at hun er blevet fuldt klar over, hvad der skete.
Hun vidste, at T2 røg hash, men ikke mere end det. Da T2 og T1 var teenagere solgte de i
begyndelse af 90'erne hash. Hun gjorde sig i den periode store anstrengelser for at passe på
T1, men om hun direkte var imod forholdet, kan hun ikke sige. Deres forhold stoppede omkring 2000, i en periode, hvor hun selv var i Uummannaq. Hun kan ikke sige, hvordan hun
havde det med deres brud, men hun opfatter det som bedst, at ikke var samme.
Hun har to gange, på T2s foranledning, udleveret penge til X17. Hun fik hver gang at vide, at
der lå en kuvert til udlevering uden at det blev sagt, hvad der var i. Hun spurgte til, hvad det
var, og fik at vide, at det var T3s penge. T2 bad hende give X17 et par hundrede kroner. Hun
husker ikke noget om de penge, T4 under sagen har forklaret om.
Hun ville nogle gange bare væk fra blok 3 på grund af, at det var tungt med X37s handicap.
Efter ophævelsen af T2s og T1s forhold havde hun ikke meget kontakt med T1, men hun har
bedt X37 om at sætte pris på T1. Hun kan dog ikke sige noget dårligt om T1. Hun ved ikke,
hvilken kontakt T2 og T1 har haft. Hun kunne ikke forstå, hvorledes T1s navn er forbundet
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med i sagen, og det var en overraskelse, da ingen talte om hash. Hun hørte først om det i
retten.
V1 har supplerende som vidne forklaret, at hun og T1 var kærester fra midten af maj til slutningen af juli, måske august, 2015. Deres forhold sluttede på hendes initiativ, og skete på
grund af uoverensstemmelser om, hvem der skulle kontrollere hvad.
De 16.000 kr., der af X23 blev indsat på hendes konto den 28. maj 2015, hævede hun sammen
med T1, der fik pengene udleveret. Hun vidste godt, at der var tale om penge fra hashhandel,
men det blev ikke sagt. Indsættelserne på 10.000 kr. og 24.000 kr. i juni og juli 2015 havde
sammen baggrund, og de blev hævet på samme måde af flere gange.
Tiltalte fortalte hende om hans hashsmugleri tre uger efter de indledte deres forhold; mens de
var i Nuuk. Han fortalte ikke i detaljer, hvordan han gjorde. Foreholdt sin forklaring til politiet
den 28. juli 2016, hvorefter hun skulle have forklaret, at ”under opholdet i Nuuk havde T1
fortalt afhørte at han var narkohandler, hvor han få andre personer til at smugle hash og penge
for sig. T1 havde fortalt, at han aldrig selv smuglede hash”, har hun forklaret sådan, og det
var også sådan han forklarede det for hende. I Danmark, efter de var flyttet sammen, spurgte
han, om hun ville smugle hash, men hun sagde nej. Han købte dyrt tøj, spiste meget ude og
lejede meget bil. Det var mest med kontant betaling.
X30 boede også i Esbjerg, og hun ved hvem det er. Hun mødte tiltalte til en fest hos X30. Så
vidt vidnet ved, har X30 smuglet to gange, da de har talt om det. Tiltalte har også enten kørt
X30 til København eller til toget på vej til Grønland. Hun har hørt, at de planlagde, hvad X30
skulle. Hun havde fået at vide, at det skulle sluges og afleveres i Nuuk. Hashen var fra tiltalte.
Hun ved ikke, hvad der skulle ske med hashen i Nuuk. Hun hørte samtalen mellem T1 og X37
efter de flyttede sammen i Esbjerg i slutningen af juni 2015. I løbet af en til halvanden måned
hørte hun to samtaler mellem dem. Det var hver gang samme fremgangsmåde. Omkring den
anden tur ophørte hendes og T1s forhold. De talte sammen mens X30 var i Nuuk og T1 var i
Esbjerg.
Hun ved, at X30 og T1 var gode venner, og det gjorde hende ikke noget; måske var hun lidt
jaloux. Deres forhold har været sådan, at de ikke efterfølgende talte sammen, også fordi der
foregik så meget.
X23 har supplerende som vidne forklaret, at han ikke husker, hvordan han kom i kontakt med
T1. Erling spurgte ham på et tidspunkt, om han ville indsætte penge i banken for sig, hvilket
han accepterede. Han ved ikke, om T1 talte med andre om det samme, men han tror, at han
var den første.
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Han husker ikke den sidste indsættelse af penge på X30s konto den 30. maj 2016 med 10.000
kr. At han tænkte, at pengene havde noget med hashhandel at gøre, hænger sammen med
samarbejdet mellem T1 og X24. Han ved ikke, hvor meget de samarbejdede, men han fik fra
begge besked på at indsætte penge.
Foreholdt overførslen den 23. marts 2016 af 19.000 kr. til tiltalte, husker han det ikke, og han
husker generelt ikke de konkrete overførsler. Han gjorde sig ingen tanker om, hvorfra pengene
stammede, og han vidste ikke noget om, at det stammede fra hash. Han blev bare bedt om at
indsætte pengene. Hvorfor vidnet skulle indsætte pengene ved han ikke. Det var T1 i Nuuk
der bad ham sætte pengene ind, og ellers fik han besked fra X24.
T1 kontaktede ham, når han var i Nuuk. Det var altid dem, der kontaktede ham
T2 har supplerende som vidne forklaret, at pakken omhandlet i forhold 16, adresseret til T4,
aldrig kom frem. Afsendelsen kom i stand, fordi hun og T3 ikke så anden udvej, da sælgerne
af hashen ikke ville tage den tilbage, og da de ikke havde håndteret sådanne mængder før.
Hashen fik de fra indvandrere, som de handlede med. Aftalen var egentlig op til et kilo, men
det har nok af sproglige årsager været oversat til 9 kilo, som de insisterede på at levere. De to
pakker vejede sammenlagt 9 kilo. Det var dog ikke altid vægten passede præcist, heller ikke
på 100-grams plader.
Indvandrerne kendte de fra Esbjerg. Hun hørte fra alkoholikere, at det var en god kontakt til
at få hash. Det var nogle typer, der ofte skiftede telefonnummer. Hun husker ikke numrene i
dag. Hashen blev hentet forskellige steder på gaden efter deres aftale fra gang til gang. De
skulle have 1½ kilo hash som rabat. Hun husker ikke, hvad der skulle gives for det. De ville
ikke tage hashen retur. De ville hente det i Nuuk. Hun kender ikke deres navne eller navnene
på dem, der skulle hente hashen i Nuuk. De ville nok ikke have 1½ kg. og forsøgte at levere
den tilbage. De havde hashen liggende i fryseren, da det ikke vidste, hvad de skulle stille op
med den. Indvandrerne skulle ringe vidnet op, når de i Nuuk kunne hente hashen. Det var
mest hende, der havde kontakten til indvandrerne, da T3 ikke taler så godt dansk. Hashen blev
vakuumpakket af dem selv, uden hun husker detaljer. Det gjorde de i et sommerhus.
T1 kendte ikke til disse pakker; de hemmeligholdt dette overfor ham, da det var hendes søns
far. Han ville ikke blive glad for det; de ville heller ikke lade andre vide noget. Hun havde
kontakt med ham, blandt andet i forbindelse med kørelejlighed og lignende. Hun skammede
sig over sit hashmisbrug.
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Hun og T1 har aldrig smuglet hash sammen, og hun tror ikke, at T1 har deltaget i hashsmugling på nogen måde. Hun vidste ikke, hvad T1 levede af. De havde ikke hørt noget til T1 i en
periode; T1 levede efter hendes opfattelse både sundt og billigt, og hun så ham som en sund
person. Han havde et arbejde på alderdomshjemmet eller sygehuset i slutningen af 2014 eller
starten af 2015. De var kærester fra 1992 til 2002. Forholdet ophørte på grund af deres forskellige opfattelse af blandt andet opdragelse. Der har også været vold i deres forhold, men
det var ikke årsagen til samlivsophævelsen.
Hun har afleveret penge til X21 stammende fra salg af hash. I den periode havde hun og T3
et stort alkohol og hashmisbrug. Derfor kan hun ikke sige så meget om det end det, hun har
forklaret i kredsretten. Hun kan ikke huske det samlede beløb. Hun kan ikke huske, hvem
pengene skulle overføres til. Hun ved ikke, om X21 har overført penge til X18. Hun husker
ikke, om T4 er bedt om at overføre penge. Hun mener ikke, hun har sat penge ind på T1s
konto. Hun tror det ikke, da hun var bange for, at han skulle få for mange penge til at få
kontanthjælp. Hun har betalt T1, når han har lejet bil til hende. Han har hjulpet med at skaffe
dem hotelovernatning.
Hun har bedt T1 hente penge i Esbjerg. Pengene skulle afleveres til indvandrerne. Han fik
ikke at vide, at det var hashpenge. De skulle hentes ved et møde med X18 i Esbjergs centrum.
Det drejede sig om et beløb, hvis størrelse hun ikke husker i dag. T1 hentede ikke penge ofte,
kun i forbindelse med hjælp til billeje og hotel.
Hun var i Danmark for at være sammen med sin kæreste. Denne betalte for billetten, og hun
havde ikke da noget med hash at gøre.
Pengene hun har indsat på X18s konto stammede fra hashsalg. Facebooksamtalen den 5. september 2015 med X18 handlede om de penge, som T1 skulle hente i Esbjerg centrum. Det er
kun sket en gang, og på det tidspunkt var hun i Blåvand i et sommerhus. T1 fik ikke at vide,
hvad det drejede sig om. Hun ved ikke, om T1 vidste noget. Han kunne måske på grund af
X13 have en mistanke, da han havde taget hash. Hendes og X13 forhold var af lidt blandet
karakter, lidt og fra. X13 døde den 26. december 2015 uden forudgående længere sygdom. I
2012 sommeren fik han ved rygning hjerteproblemer, og han rørte ikke efterfølgende hash.
Hun ved ikke, om han har været indlagt på Rigshospitalet.
T4 er hendes mors logerende og har været der altid. Hun opfatter ham som en nær person,
selv om de ikke er i biologisk familie.
Hun overtalte i april 2016 T4 til at modtage en forsendelse med 400 gram hash. Hun sendte
ham i stedet 4 kg. Hun fortalte ikke T4, hvordan hun havde fået hashen, og han vidste ikke,
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hvem der var indblandet i øvrigt. Hvordan T4 til politiet kunne forklare om T1 ved hun ikke,
men han må have været i chok. T4 var den eneste hun spurgte om modtagelse af hash. T1s
rolle var måske noget han sluttede sig til. Hun ved ikke, om T4 vidste, at hun var i Esbjerg,
men T1 må have vidst det. Hun er ikke bange for T1. Hun har ikke bedt T4 forklare om T1
for at få ham indblandet i sagen. Hun har spurgt T4, om T1 kunne bo hos ham, men det ville
T4 ikke, hvorfor T1 tog tilbage til Danmark inden deres søns fødselsdag.
De oplyste ikke om mængden til T4. Hendes mor, T5, vidste ikke noget.
T3 har supplerende som vidne forklaret, at T2 er hans kæreste og har været det i to år. Han
ved, at T1 har en søn med hende. Han har hilst på T1, men det er alene gennem T2 at han
kender T1; de er således ikke venner.
I april 2016 sendte han og T2 omkring 4 kg. hash til T4. Aftalen med T4 var egentlig, at han
skulle modtage 400 gram, som han ville få betaling for ved modtagelsen.
Hashen fik de fra nogle indvandrere, som de gennem andre grønlændere i Esbjerg havde fået
kontakt til. De kunne ikke selv finde nogle, der solgte hash, så derfor havde de forhørt sig
blandt andre grønlændere. De fik sammenlagt 9 kg hash, hvoraf de kunne få 1½ kg. til sig
selv. Hashen skulle i Nuuk blive hentet af nogle personer, som han ikke kendte. Det var aftalen, at han og T2 skulle ringes op. Det var nogle, som indvandrerne kendte, der skulle ringe.
Der er ikke andre end T2 og ham selv indblandet, og når han siger ”vi”, er det T2 og ham,
han mener.
X33 har supplerende som vidne forklaret, at han overførte nogle penge bestemt for T1. Pengene fik han både af T1 og af T1s bekendte. Det var penge bestemt for T1. Overførslerne kom
i stand ved, at én af T1s venner ringede og arrangerede, at han fik udleveret penge og kontonummer, således at han kunne indsætte pengene. Det er T1 han har talt med om fremgangsmåden. De havde talt om, at pengene stammede fra noget T1 havde solgt. Der blev ringet fra
hemmelige numre, når der skulle arrangeres overførsler. At han skulle gøre det skyldtes, at
han havde accepteret det. Han vidste ikke, at det drejede sig om hashpenge. Han talte ikke
med andre end T1 om det. Han kender ikke X30. Han mener ikke, at X24 har været indblandet.
Politiassistent V3 har som vidne forklaret, at han arbejder ved Nuuk politi som politiassistent
i narkogruppen. Han har været ansat i 9 år.
Den 4. juni 2016 afhørte vidnet T4, som han husker. Han husker også afhøringen af ham den
4. juni 2016. Vidnet var blevet tilkaldt til en anholdelse, og det viste sig at være T4, der skulle
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anholdes. Ved anholdelsen virkede T4 afklaret, som om han var klar over årsagen, hvorfor
han heller ikke stillede nogen spørgsmål. Efter anholdelsen, uden vidnet kan sige, hvor lang
tid der gik, afhørte vidnet ham. Afhøringen foregik på et kontor på politigården. Til stede var
vidnet og T4. T4 virkede rolig og fattet under afhøringen. Det er ikke vidnets indtryk, at T4
var stresset og chokeret over det skete; han viste heller ikke synlige tegn på stress. Forklaringen virkede på ham oprigtig.
Han husker også genafhøringen den 19. september 2016. Omstændighederne ved denne afhøring var de samme, som ved den første afhøring han gennemførte bortset fra, at hans forsvarer var til stede. Han virkede ikke i øvrigt påfaldende på vidnet.
Vidnet husker ikke, hvor længe der gik mellem anholdelsen og afhøringen. Der var en anden
ransagning i gang andetsteds, og det var med udgangspunkt i den at det blev besluttet, at T4
skulle anholdes.
T4 virkede ikke forvirret på vidnet. Han havde ikke tidligere haft med T4 at gøre, og det var
første gang han så ham.
Personlige forhold
T1 har om de personlige forhold forklaret, at han har været tilbageholdt i anstalten siden anholdelsen. Han har fortsat sin lejlighed i Esbjerg, hvortil han vil vende tilbage efter løsladelse.
Han har ikke nogen egentlige fremtidsplaner. Han har ikke misbrugsproblemer, og hans helbred er generelt godt.
Af personundersøgelse af 14. februar 2017 vedrørende T4 fra Kriminalforsorgen i Grønland
fremgår, at han er egnet til en dom til samfundstjeneste eller en dom til forsorg.
T4 har om de personlige forhold forklaret, at han nogle gange får kvalme og opkast som følge
af sin kræftoperation.
Af personundersøgelse af 13. februar 2017 vedrørende T5 fra Kriminalforsorgen i Grønland
fremgår, at hun er egnet til en dom til samfundstjeneste, uagtet hun ikke ønsker at medvirke
hertil, eller en dom til forsorg.
T5 forklarede, at hun også i en valgperiode har været medlem af menighedsrådet.
Landsrettens begrundelse og resultat:
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Skylden
Kredsrettens dom er vedrørende skyldsspørgsmålet alene anket af T1.
Generelle bemærkninger
Om bevisførelsen generelt bemærkes, at vidnernes forklaringer har båret præg af at være afstemt, og være det på en sådan måde, at T1 i videst muligt omfang holdes ude af sagen. Hermed er der i særlig grad lagt vægt på, at T4 ikke bare én gang, men flere gange, både umiddelbart efter at være anholdt og ved senere afhøringer hos politiet, har forklaret detaljeret om
både sin egen rolle, om hvorledes han arbejdede sammen med T4, og nærmest alene havde
kontakt med denne omkring modtagelse af hash, og om betalingen for sin ulejlighed.
T4 har ikke under anken fragået de tidligere afgivne forklaringer, og hans forklaring om,
hvorfor han forklarede som gengivet tilsidesættes som konstrueret og dermed utroværdig.
T4s forklaring understøttes også af V1s forklaring om, at T1 i starten af deres forhold fortalte
hende, at han smuglede hash ved at få den indført af andre, ligesom han forsøgte at overtale
hende til at foretage indsmugling af hash til Grønland.
De af T4 til politiet afgivne forklaringer og de af V1 i retten afgivne forklaringer skal sammenholdes med oplysningerne om T1s økonomiske forhold, og navnlig den omstændighed,
at kontanthjælp udgjorde hans legale indkomst. Disse indkomstforhold harmonerer ikke med
navnlig oplysningerne om T1s talrige rejser til Grønland, idet han til dette formål alene i perioden fra januar 2015 til maj 2016 har anvendt 71.092 kr., hvortil kommer overnatning for i
alt 28.320,75 kr. T1 har ikke kunne give nogen sammenhængende forklaring på, hvorledes
dette har kunnet finansieres med et rådighedsbeløb i perioden på 52.760 kr. T1 har ej heller
kunnet give en sammenhængende forklaring på, hvorfor han har foranlediget penge indsat på
konti tilhørende X18, X23, X30, V1 og T2, samt hvorfor disse indsættelser i det væsentlige
umiddelbart efter indsættelsen blev hævet igen. Han har imidlertid forklaret enkelte af disse
med, at der var tale om penge, stammende fra hashhandel.
De enkelte forhold
Forhold 2 og 6.
T1 har vedrørende disse forhold erkendt, at han, nok i juli og september 2015, indsmuglede
hash i en sælskindstaske, og at han efterfølgende solgte hashen i Nuuk for 300 kr. pr. gram.
Udbyttet herved blev i vid udstrækning indsat enten på hans egen eller på X30s konto, hvorefter han fik dem udleveret.
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Efter bevisførelsen er der ikke ført det til domfældelse fornødne bevis for, at T1 ved disse
lejligheder indførte mere end 150 gram hash pr. gang, og dermed sammenlagt 300 gram.
Med den ændring tiltrædes det, at T1 er fundet skyldig i forholdene 2 og 6.
Forhold 7, 9 og 11.
Det lægges efter T4s forklaring til politiet til grund, at han i september 2015, december 2015
og januar 2016 modtog forsendelser med hash, indeholdende henholdsvis 200 gram hash, 300
gram hash og 250 gram hash. Det lægges også til grund, at han modtog 75.000 kr. som betaling for at fungere dels som adressat for forsendelserne, dels som formidler af noget af udbyttet ved salget heraf.
T4 har ved flere afhøringer hos politiet detaljeret forklaret om, hvorledes han blev kontaktet
af T1 med henblik på at lade sig fungere som adressat for forsendelser med hash og om,
hvorledes han i forbindelse med de enkelte forsendelser blev kontaktet af ham, samt om den
praktiske fremgangsmåde ved videreformidlingen af hashen. T4 har under hovedforhandlingen for landsretten forklaret, at han ikke modtog hash fra T1, men fra T2 og andre, men har
ikke kunnet give en sammenhængende og troværdig forklaring på, hvorfor han ved flere afhøringer hos politiet afgav detaljerede forklaringer om, at han modtog hash efter aftale med
T1.
Det lægges endvidere til grund, at der i disse perioder, som ovenfor beskrevet, har været indsat
større beløb på konti tilhørende personer, der har stillet deres konti til rådighed for T1, og at
disse beløb umiddelbart efter er hævet, primært i Esbjerg; en fremgangsmåde, T1 vedrørende
forhold 2 og 6 i øvrigt har erkendt at have benyttet.
Efter en samlet vurdering af disse omstændigheder, og på baggrund af den omstændighed, at
der hos Tele er registreret forsendelser fra Danmark stilet til X8, lægges også efter bevisførelsen for landsretten til grund, at T4 har modtaget de i forhold 7, 9 og 11 nævnte forsendelser,
og at T1 var den, der foranledigede disse forsendelser sendt.
Af de grunde tiltrædes det, at T1 er fundet skyldig i den i disse forhold rejste tiltale som sket
ved kredsrettens dom.
Forhold 16 og 19.
Det lægges til grund, at pakken indeholdende 3.993 gram hash, af T2, T3 og X37 blev indleveret i Føtex i Esbjerg til forsendelse til Grønland. Pakken var stilet til X8, Nuniarfik […] i
Nuussuaq. På baggrund af ligheden med forsendelserne omhandlet af forhold 7, 9 og 11, der
ligeledes alle var stilet til X8, og som T4 har erkendt at være modtager af, lægges til grund,
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at forsendelsen, der blev beslaglagt ved toldkontrol i Nuuk den 27. april 2016, reelt var sendt
til T4.
På den baggrund, og af de ovenfor under forhold 7, 9 og 11 anførte grunde, herunder navnlig
T4s forklaring til politiet om alene at have aftalt modtagelse af hash med og modtaget betaling
herfor fra T1, lægges det til grund, at forsendelsen er sendt til T4 efter aftale med T1, og det
lægges således til grund, at T2, T3 og X37 afsendte pakken på T1s foranledning.
Det er derfor også efter bevisførelsen for landsretten bevist, at T1 er skyldig i den rejste tiltale
i sagens forhold 16.
Efter mængden af hash i forsendelserne i forhold 16 og 19, lægges T2s forklaring om, at
hashen var indkøbt ad én gang, uanset hendes forklaring om, hvorledes hashpartiet var erhvervet tilsidesættes som utroværdig, til grund.
Det lægges endvidere til grund, at T1 og T2 omkring den 12. maj 2016 havde et stort antal
samtaler, og at T1 og T5 den 20. maj 2016 havde en samtale på 36 sekunder, samme dag, som
T5 afhentede pakken med den hash, der efterfølgende blev fundet i lejligheden H. J. Rinksvej
[…] i Nuuk.
Når dette sammenholdes med, at T1 var i Nuuk i tiden fra den 13. til den 20. maj 2016, og i
øvrigt af de ovenfor vedrørende forhold 7, 9 og 11, grunde, tiltrædes det også efter bevisførelsen for landsretten, at tiltalte er fundet skyldig i sagens forhold 19.
Forhold 12, 15 og 18.
Efter tiltaltes erkendelse, der understøttes af de i øvrigt foreliggende oplysninger, tiltrædes
det, at tiltalte er fundet skyldig som sket ved kredsrettens dom vedrørende indsmugling af i
alt 880 gram hash.
Foranstaltningen
Ved fastsættelsen af foranstaltningen vedrørende T1 lægges vægt på omfanget af den indsmugling af hash, der sammenlagt udgjorde 10.534 gram, som han er fundet skyldig i, på det
organiserede præg heraf, og endelig på hans centrale stilling i forbindelse med indsmuglingen
af hash samt den betydelige fortjeneste indvundet herved. Af de grunde findes foranstaltningen, som fastsat af kredsretten passende bestemt.
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På baggrund af den mængde hash, det kan lægges til grund er solgt, konfiskeres fortjenesten
ved salg af 1.930 gram hash, hvilket fastsættes til 575.000 kr., jf. kriminallovens § 166, stk.
1.
Da der ikke under sagen er ført tilstrækkeligt bevis for, at de beslaglagte genstande, bestående
af en MacBook Pro 15, Sony Playstation 4, JVC HD LED TV 32” og PC højttalere af mærket
Logitech, er erhvervet for midler stammende fra hashsalg, navnlig henset til, at der er enighed
om, at T1 i perioden forud for sin anholdelse modtog arv efter sin afdøde far. T1 frifindes
derfor for denne del af konfiskationspåstanden, idet betingelserne for konfiskation i medfør
af kriminallovens § 166, stk. 1, ikke er opfyldt.
Ved fastsættelsen af foranstaltningen vedrørende T4 lægges vægt på, at tiltalte ikke har haft
en selvstændig stilling i forbindelse med indsmuglingen på den ene side, og på den anden side
det organiserede præg den indsmugling, T4 har medvirket til, har haft, samt den mængde
hash, samt 4.743 gram, han har medvirket til indsmugling af. Af de anførte grunde, og da
hverken den omstændighed, at han bor i T5s lejlighed, eller hans personlige forhold i øvrigt,
kan føre til et andet resultat, ændres kredsrettens dom således, at foranstaltningen fastsættes
til anbringelse i anstalt i 1 år og 4 måneder.
Kredsrettens bestemmelse om konfiskation hos T4 stadfæstes.
Ved fastsættelsen af foranstaltningen vedrørende T5 lægges vægt på, at hun i hvert fald må
have anset det for overvejende sandsynligt, at det hun deltog i, ved at stå som modtager af
pakker og af penge, var forbundet med indsmugling af hash, og at den samlede mængde hash
hun har deltaget i indsmugling af udgjorde 5.911 gram, herunder en enkelt forsendelse på
4.611 gram. Under disse omstændigheder, og da oplysningerne om T5s personlige forhold
ikke kan føre til et andet resultat, ændres kredsrettens dom således, at foranstaltningen fastsættes til anbringelse i anstalt i 1 år og 6 måneder.
Kredsrettens bestemmelse om konfiskation hos T5 stadfæstes.
De tiltalte skal erstatte statskassen de dem vedrørende sagsomkostninger for kreds- og landsret, dog således af statskassen endeligt afholder 2/3 af sagsomkostningerne for landsretten
vedrørende T4 og T5, jf. retsplejelovens § 563, jf. § 480, stk. 2.
T H I K E N D E S F O R R E T:
Sermersooq Kredsrets dom vedrørende T1 ændres således, at der hos denne konfiskeres
575.000 kr., og at T1 frifindes for påstand om konfiskation af en MacBook Pro 15, Sony
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Playstation 4, JVC HD LED TV 32” og PC højttalere af mærket Logitech. I øvrigt stadfæstes
kredsrettens dom.
Sermersooq Kredsrets dom vedrørende T4 ændres således, at foranstaltningen fastsættes til
anbringelse i anstalt i 1 år og 4 måneder. I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.
Sermersooq Kredsrets dom vedrørende T5 ændres således, at foranstaltningen fastsættes til
anbringelse i anstalt i 1 år og 6 måneder. I øvrigt stadfæstes kredsrettens dom.
De tiltalte skal betale de dem vedrørende sagsomkostninger for kreds- og landsret, dog således
af statskassen endeligt afholder 2/3 af sagsomkostningerne for landsretten vedrørende T4 og
T5.

Jimmy Bøgh Veitland

