
Den 16. oktober 2018 kl. 09.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen 

Kredsdommer Pia Hjort Andersen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

 

 

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

 

Rettens nr. 962/2017 

Politiets nr. 5505-98610-00097-17 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T/U 

cpr-nummer […] 

 

 

[…] 

 

T forklarede på dansk blandt andet, at: 

 

At han har fået sit skunk laboratorie ved at starte i det små, hvor han begyndte at dyrke nogen 

planter og kunne se at de med hans forbrug ikke rakte med så få planter, så han begyndte 

efterhånden at købe udstyr med tiden, også blev det til det som det var da politiet opdagede det.  

  

T havde sit laboratorie på sit værksted og i en container. Containeren var lagerplads til værkstedet 

og noget af det indrettede han som laboratorie.  

Det tager lang tid at lave/dyrke de har planter og der kommer ikke meget hash ud af dem. Det var et 

lille hjørne af containeren som T brugte til dyrkning af planterne. 

  

Den type som T dyrkede, tager 4 måneder at gro, de bliver ikke så store. T har lært hvordan man 

kan gro planterne via internettet.  

Af udstyr havde T købt lys, og ventilation. I containeren blev der så fugtet at T måtte købe en 

affugter for at planterne kunne klare det. 

  

Planterne trives bedst i stuetemperatur og varmen fik de fra lamperne.  

 

Planterne groede i almindelig jord som T købte i butikkerne, det var almindelig pottemuld. 

Planterne har det bedst af at få gødning, alle disse informationer kunne T læse sig frem til på nettet.  

T købte frøene til planterne i Danmark, det er lovligt at købe frøene via internetbutikker.  

T startede i det små, men havde på det tidspunkt et meget stort forbrug. T røg et gram hash om 

dagen, og hver plante gav 3 gram hash.  

 

De 540 gram marihuana var rester af det hash som T havde røget.  

Den 2. høst nåede T ikke at få lavet da han blev opdaget.  

Ingen har hjulpet eller haft kendskab til Ts planter.  

T havde et lille kulfilter på ventilationen for at det ikke skulle lugte ud, planterne afgiver en kraftig 

lugt.  



T ved ikke hvordan laboratoriet blev opdaget.  

T har røget hash hver dag siden han var 15 år, han var dybt afhængig af det. Efter T sad isoleret i 24 

dage, kom han mere eller mindre ud af sit forbrug. Hans forbrug er næsten lig med nul, han kan 

ryge til festlige lejligheder men ikke mere end det.  

Han havde planterne fordi hans store hashforbrug var så dyrt for ham. Han dyrkede planterne for at 

få hash, der er stor forskel på marihuana og hash.  

T begyndte at dyrke planterne i 2016 og indtil 2017.  

Autoflower er den plante som T dyrkede, den dyrkede han fordi den art bliver hurtigere færdig. Han 

brugte en teknik hvor man får så meget som muligt ud fra den plads man har, men til gengæld bliver 

planterne ikke så store.  

De her planter tager ca. 4 måneder før de er klar til at blive høstet. Efter høst skal den tørre i 2 til 4 

uger.  

De 43 planter var på forskellige stadier. Hvis han høstede en plante så lavede han en ny, så nogen af 

dem var lige blevet plantet.  

Inde i værkstedet var det på et lille wc, 60 x 80 cm, samt en lille del af containeren hvor han 

dyrkede planterne.  

T kunne risikere at halvdelen kunne have været hanplanter, det var ikke til vide før de var færdige. 

Det er kun hunplanter som man kan bruge til hash.  

T er ikke så social, han går meget alene og han har sine børn en uge af gangen, hvor han bare er 

hjemme.  

Værkstedet tog alt hans tid, planterne var kun fritids beskæftigelse. T var selvstændig 

automekaniker.  

Planterne krævede ikke så meget af hans tid, han kunne bruge noget af aftenerne på lige at vande 

dem. 

Den gamle nokia var Ts og iphone var en som han havde byttet den ud med, de resterende 

mobiltelefoner var hans afdøde storebrors, blandt andet de ekstra simkort. T havde ikke flere 

mobiltelefoner.  

T kom kørende ned til værkstedet og så politiet udenfor, han gik så hen til dem og han har 

samarbejdet med lige siden. T har ikke haft noget at skjule.  

Af en plante kunne T få ca. 30 gram marihuana, og derudfra ca. 3 gram hash. T røg ikke marihuana.  

Stiklingerne nævnt i retskemisk erklæring, var ikke mulige af den sort af planter som T dyrkede.  

De 540 gram marihuana som blev fundet hos ham, det var restprodukter af den hash som T havde 

fået ud af planterne. De planter som stod til tørring, ved T ikke om de ville være blevet lettere når 

de var tørret. Planterne var ikke blevet brugt til at få hash af endnu.  

 

Kalaallisut: 

U qallunaatut ilaatigut nassuiaavoq: 

 

Annikitsumik aallartilluni naatitsisarnermigut skunkimut laboratoriaqalersimalluni 

takusinnaasimavaalu naatitani taama ikitsigitillugit atuinerminut naleqqiullugit amigartut, 

taamaattumik piffissap ingerlanerani atortussaminik pisiortulerpoq, taavalu annertussuseqarlerpoq 

politiinit paasineqarnermini annertutigisutut.  

  

U-p laboratoriani sannavimminiitippaa containerimilu. Containeri sannavimmut quiuvoq 

taassumalu ilaa laboratorianngortippaa.  

Naatinneqartussat naatinnissaat sivisusarpoq aamma hashinnaffiuvallaartanngillat. Containerip 

teqeqqua mikisoq U-p naatsitsivigalugu atorpaa. 

  



U-p naatitaatut ittut qaammatini sisamani naaniarsarisarput, angisoorujussuanngortanngillat. U-p 

internetikkut ilinniarpaa qanoq taakkua naatinneqarsinnaasut. Atortut U-p pisiai tassaapput qulliit 

silaannarissaatillu. Containeri isugutangaarmat U isugutannaveersaammik pisisariaqarpoq 

naatinneqartut uumaannarniassammata. 

  

Naatinneqartut naalluarnerusarput inip kissarneratut kissassusilimmiillutik qullerniillu kissarneq 

pisarpaat.  

 

Naatinneqartut naapput issumi nalinginnaasumi U-p pisiniarfimmi pisiarinikuusaani. Taanna 

naasunut issussaavoq nalinginnaasoq. Naatinneqartut naggorissaaserneqarunik pitsaanerussaaq. 

Paasissutissat tamakku tamaasa U-p internetimi atuarpai.  

U-p naasussat Danmarkimi pisiarai. Naasussat internetikkut pisiniarfinni pisiarineqarnissaat 

inerteqqutaanngilaq.  

U annikutsumik aallartippoq, kisianni piffissap ilaani annertoruujussuarmik atuisarpoq. U-p 

ullormut 1 gram pujortartarpaa naatinneqartullu tamarmik immikkut hashimik 3 gramimik 

pissarsiffiusarput.  

 

Marihuana 540 gram haship U-p pujortarnikuusaata sinneraa.  

Inerittut aappassaat U-p sanassallugit angumerinngilaa, paasitikkami.  

Ikiuuttoqarnikuunngilaq U-lluunniit pilersaarutaanik ilisimannittoqarnikuunngilaq.  

U-p tipeqarnaveersaartitsiniarluni silaannariissaat kulfilterilernikuuaa. Naatinneqartut sakkortuumik 

tipeqarput.  

U-p naluaa qanoq laboratoria paasineqarsimanersoq.  

U 15-inilli ukioqarluni ullut tamaasa hashitortarpoq. Pinngitsoorsinnaanngivippaa. U ulluni 24-ni 

kisimiitsitaanermini atuisarnini annerusumik minnerusumilluunniit qaangerpaa. Atuisarnera 0-

linngungajannikuuvoq. Fiistertuni pujortarsinnaasarpoq, tamatumanngali annerunngitsumik.  

Naatitsivoq hashimik atuinini imminut akisuallaarmat. Naatitsivoq hashimik pissarsiniarluni. 

Marihuana hashilu assigiinngitsorujussuupput.  

U 2016-imiit 2017-ip tungaanut naatitsisarpoq.  

Autoflower tassaavoq naasoq U-p naatitaa. Taanna naatippaa taamaattoq sukkanerusumik 

inerittarmat. Teknik atorlugu inissaq pigisaq annerpaamik atorluarneqartarpoq, kisianni 

taamaattoqartillugu naatinneqartut angisoorsuanngortanngillat.  

Uku naatinneqartut katersorneqartigatik qaammatit sisamat miss. inerittarput. Katersorneqarnermik 

kingorna sap. akunnerini marlunniit sisamanut panersissapput.  

Naatinneqartut 43-t killiffinni assigiinngitsuniiipput. Naasoq ataaseq katersoruniuk nutaamik 

sanasarpoq, taamaattumik taakku ilaat ikkunneqaqqammerput.  

Sannaviup iluani wc-qarpoq mikisumik 60 x 80 cm-isut angitigisumik kiisalu containerip 

ilamininnguani naatitsisarpoq.  

Naatitat affaat angutiviaariataarsinnaapput, tamanna ilisimaneqarsinnaannilaq piareertinnagit. 

Naatinneqartut arnavissat kisimik hashimut atorneqarsinnaapput.  

U inussiortorsuunngilaq, kisimiittartorujussuuvoq aamma meeqqani sap. akunnikkuutaartumik 

najortigisarpai, angerlarsimaannartarluni.  

Sannavimmut piffissani tamaat atortarpaa, naatinneqartut sunngiffimmini sammisartagariinnarpai. 

U automekanikeriuvoq namminersortoq.  

Naatinneqartut piffissartornarpallaanngillat. Unnuit ilaat atorlugit imerterisarpoq. 

Nokia pisoqaq U-p pigaa iphonelu paarlaassarivaa, oqarasuaatit angallattakkat sinneri 

angajorigaluata pigai, ilaatigut simkortit allat. U amerlanerusunik oqarasuaataateqanngilaq.  



U biilerluni sannaviliarpoq politiillu silataaniittut takuai. Taava ornippai tamatumalu kingorna 

suleqatigai. U isertuussassaqanngilaq.  

U-p naatinneqartumiit ataatsimiit marihuana 30 gram miss. pissarsiarisinnaavaa, tassaanngaanniillu 

hashi 3 gram missaa. U marihuanamik pujortartanngilaq.  

Naatitat kipillugit ikkutat retskemiskimik nalunaarummi eqqaaneqartut U-p naatitaatut ittunit 

pissarsiarineqarsinnaanngillat.  

Marihuana 540 gram imminermini nassaarineqartoq U-p naatitaminiit pissarsiarisimasaaniit 

sinneruttuniit sanaajuvoq. U-p naluaa naatinneqartut panersikkat panerunik 

oqinnerulersimassanersut. Naatinneqarnikut taakku suli hashimik pissarsissutigalugit 

atorneqarnikuunngillat.  

 

[…] 

 

Efter votering afsagde retten dom. 

 

[…] 

 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 13.10 

 

 

Pia Hjort Andersen 

Kredsdommer 


