
Den 12. juni 2019 kl. 13.00 holdt Sermersooq Kredsret offentlig retsmøde i retsbygningen. 

Dommer Jette Christiansen behandlede sagen. 

[…] og […] var domsmænd. 

[…] var tolk. 

 

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

 

Rettens nr. 651/2019 

Politiets nr. 5505-98610-00134-19 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T1/U1 

cpr-nummer […], 

T2/U2 

cpr-nummer […] og  

T3/U3 

cpr-nummer […] 

 

Hovedforhandling - kære af afgørelse om løsladelse af tiltalte T3/U3 

 

[…] 

 

T1/U1 forklarede på grønlandsk om de tre tiltaler, forhold 1-3, at det hele startede på hans arbejde, 

hvor X1 spurgte, om tiltalte kunne hjælpe med at indføre hash. X1 spurgte, om X1 kunne benytte 

tiltaltes adresse og de to medtiltaltes adresser. Den første indsmugling den 19. april 2019 

omhandlede 2 kg hash (forhold 3). X1 tilbød tiltalte penge, og X1 fik tiltaltes adresse. Tiltalte ville 

modtage 25.000 kr. for sin bistand. Tiltalte hentede hashen og afleverede hashen til X1. Han 

modtog pengene samme aften. Om forhold 1-2 forklarede han, at X1 bad om nogle andre adresser, 

og tiltalte fik T2s og T3s adresser og afleverede adresserne til X1. X1 gav tiltalte de små koder til 

pakkerne, og tiltalte videregav koderne til T2 og T3. X1 sagde, at både T2 og T3 ville få 25.000 kr. 

hver, hvis indsmuglingerne lykkedes. Tiltalte ville selv modtage 3-4000 kr. for sin bistand. Tiltalte 

blev ikke kontaktet af andre. Tiltalte fik ikke oplyst, hvor store mængder, som skulle indsmugles i 

forhold 1-2. 

U1 kalaallisut unnerluussissutit taakku pingasut pillugit nassuiaavoq, pisimasut 1-3, suliffimmini 

suut tamarmik aallartittut, X1-ip aperimmani, unnerluutigineqartoq hashimik eqqussinissamut 

ikiuussinnaanersoq. X1 aperivoq, X1 unnerluutigineqartup najugaa atorsinnaaneraa aamma 

unnerluussaaqataasut taakku marluk najugaat. Anngiortumik eqqussineq siulleq pivoq ulloq 19. 

april 2019 hash 2 kg-mut tunngasoq (pisimasoq 3). X1 unnerluutigineqartumut aningaasanik 

neqeroorpoq, X1-illu unnerluutigineqartup najugaa pivaa. Unnerluutigineqartoq ikiuunnerminut 

25.000 koruuninik pissarsissamaarpoq. Unnerluutigineqartup hash aavaa X1-imullu tunniullugu. 

Unnuk taanna aningaasat tiguai. Pisimasoq 1-2 pillugit nassuiaavoq, X1 najukkanik piumasoq, 

unnerluutigineqartullu U2-p U3-llu najugai pivai X1-imullu tunniullugit. X1 

unnerluutigineqartumut poortukkanut kodiaqqanik tunniussivoq, unnerluutigineqartullu kodit U2-

mut U3-mullu ingerlateqqippai. X1 oqarpoq, U2 aamma U3 25.000 koruuninik immikkut pissasut, 

anngiortumik eqqussinerit iluatsissappata. Unnerluutigineqatoq nammineq ikiuunnerminut 3-4000 

koruuninik pissarsissasoq. Unnerluutigineqartoq allanit attavigineqanngilaq. 



Unnerluutigineqartumut ilisimatitsissutigineqanngilaq, qanoq annertutigisut, anngiortumik 

pisimasoq 1-2-mi eqqunneqartussat. 

Adspurgt af forsvarer Ostermann har han forklaret, at tiltalte ikke kendte til mængden i forhold 1.  

Illersuisumit Ostermannimit aperineqarluni nassuiaavoq, unnerluutigineqartup ilisimanngikkaa 

pisimasoq 1-imi annertussusaanik.  

[…] 

 

Tiltaltes forklaring afgivet i grundlovsforhøret den 10. maj 2019 i sag nr. 617/2019 blev 

dokumenteret. Af retsbogen i sag nr. 617/2019 fremgår: 

Unnerluutigineqartup ulloq 10. maj 2019 suliami no. 617/2019 sassartinneqarnermini nassuiaatai 

issuarneqarlutik uppernarsaasiissutigineqarput, takuneqarsinnaalluni: 

"... 

T1 erkendte sig skyldig. 

 

Sigtede forklarede, at han var den der hjalp til. Det er ham, der har skaffet adresserne. Det 

var X1, der spurgte ham efter adresser. X1 er hans nærmeste chef hos Nuuk Møbeltransport. 

Det var omkring februar/marts, at X1 spurgte ham om en adresse. Han fortalte ikke, hvad 

han skulle bruge adresserne til. X1 har dog nævnt, at han vil smugle hash ind. Han har ikke 

sagt, hvor meget. X1 skulle bruge 2 adresser, men har sagt, at han også gerne ville have 

flere. Han forhørte sig hos sine kammerater og sin bror. Han har arbejdet sammen med T3s 

kone. Det er via T3s kone, at han har skaffet adressen til T3. De var enige om, hvad adressen 

skulle bruges til. T3 ville få 25.000 kr. for at modtage pakken. X1 gav sigtede en lille seddel 

med trackingnummeret på pakken, og den seddel gav han videre til T3. T3 blev herefter 

anholdt. Det var bare på et almindeligt papir, at nummeret stod på. Når T3 havde hentet 

pakken skulle han i fællesskab med sigtede aflevere den til X1. Han vidste dog ikke, hvor X1 

var på dagen.  

 

Han foretog sig det samme med sin bror, som det han gjorde med T3. Han gav sin brors 

adresse til X1. T2 skulle også have 25.000 kr. Når pakken kom skulle han gøre lige som 

tidligere. Pakken skulle gives til X1.  

 

Sigtede skulle i alt have 3-4.000 kr. Han ved ikke om det var pr. pakke. T3 og T2 kender 

ikke hinanden. Der er ikke nogen, der har fortalt ham, hvor meget hash der var tale om. Han 

vidste, at det var hash, men han kendte ikke omfanget. Han ved ikke, hvornår han spurgte T3 

og T2. Det var nok omkring marts/april. Han ved ikke, hvem der holdt øje med, hvornår 

pakken skulle komme. X1 var ikke bagmanden. Bagmanden var X2. Han ved ikke, hvem X2 

er. Han har først for to dage siden haft kontakt med ham. Han har senest haft kontakt til X1 

for 2 dage siden, hvor X1 prøvede at trække sig ud af det. Det var i den forbindelse, at han 

havde kontakt med X2 for første gang. Han var hos X1, idet X1 havde bedt ham om at møde 

sig. Han skulle møde i Nuuk Transports personalebolig i Qinngorput. Han kontaktede X2, 

men fik gentagne svar om at det var forkert nummer. X1 havde givet ham nummeret og 

fortalt ham, at det var X2s nummer. Mens sigtede var hos X1, skrev X2 til X1 og spurgte 

ham, hvorfor han havde givet sigtede sit nummer.  

 



Han vidste ikke, hvad indholdet af pakkerne var. Han har ikke arbejdet sammen med X2 hos 

Nuuk Transport. Han startede hos transportfirmaet i oktober/november 2018. T2 har kun 

arbejdet 2-3 dage hos Nuuk Transport, idet han for nyligt er blevet løsladt fra anstalten.  X2s 

mobil nr. […]. Han husker det tydeligt fordi han er god til at huske.  

 

Han har ikke set X1 og T2 tale sammen.  

 

Adspurgt af forsvareren forklarede sigtede, at T3 ikke vidste, at der også skulle sendes noget 

til T2. T2 vidste heller ikke, at der skulle sendes noget til T3. De kender ikke hinanden. T3 

kender ikke X1.  

 

Adspurgt af Tom Ostermann forklarede sigtede, at han ikke vidste, hvor stor en mængde 

hash der skulle komme. T2 vidste heller ikke, hvor stor mængden var.  

 

Sigtede forklarede endvidere, at han brugte sin private mobil, da han skulle kontakte X2 for 

to dage siden. Ham og X1 havde også kontakt via deres arbejdsmobiler. Han mener, at X1 

kontaktede ham på hans private nummer for to dage siden. De har haft kontakt til hinanden 

via tjenestemobiler, når de har været på arbejde.  

 

[…] 

..." 

 

"... 

U1 nassuerpoq. 

 

Pasillerneqartoq nassuiaavoq, ikiuuttuulluni. Nammineq najukkat pissarsiarisimavai. X1-

iuvoq najukkanik pissarsiniarluni aperisoq. X1 qaninnertut Nuuk Møbeltransportimi 

aqutsisorivaa. Februar/martsip missaaniuvoq, X1 najukkamik pissarsiniarluni aperimmat. 

Oqaluttuanngilaq najukkat sumut atorniarnerlugit. X1-ili eqqaanikuuaa anngiortumi 

hashimik eqqussiniarluni. Oqarnikuunngilaq qanoq annertutigisumik. X1-ip najukkat marluk 

atortussaasimavai, kisianni oqarluni, suli amerlanernik perusulluni. Kammalaatiminut 

tusarniaavoq aamma qatanngumminut angummut. U3-p nulia suleqatiginikuuaa. U3-muna 

nulia aqqutigalugu, U3-p najugaa pissarsiarigaa. Isumaqatigiipput najukkap sumut 

atorneqarnissaanut. U3 25.000 koruuninik pissarsisussaavoq poortukkamik tigusinerminut. 

X1 pasillerneqartumut pappialaaqqamik poortukkap ingerlaarneranut malinnaassutissamik 

allassimaffilimmik tunniussivoq, pappiararlu taanna U3-mut ingerlateqqippaa. U3 taassuma 

kingorna tigusaavoq. Pappiaraq naliginnaasuinnaavoq, normup allassimaffia. U3-p 

poortugaq aareeruniuk pasillerneqartoq peqatigalugu X1-imut tunniuttussaavaa. Naluaali 

ulloq taanna X1 sumiinnersoq.  

 

Qatanngunni angut aamma taama ilioqatigivaa, U3-lu pinermissut. Qatanngummi angutip 

najugaa X1-imut tunniuppaa. U2 aamma 25.000 koruuninik pissarsissamaarpoq. Poortugaq 

tikippat siusinnerusukkut pinermisut iliortussaavoq. Poortugaq X1-imut tunniuttussaavoq.  

 

Pasillerneqartoq katillugit 3-4.000 koruuninik pissarsisussaavoq. Naluaa poortakkamut 

ataatsimuunersoq. U3 U2-lu imminnut ilisarisimanngillat. Oqaluttuunneqarnikuunngilaq 

hash qanoq annertutigisoq pineqarnersoq. Nalunngilaa hashiusoq, kisianni annertussusaa 



nalullugu. Naluaa qanga U3 U2-lu aperinerlugit. Immaqa marts/aprilimiugunarpoq. Naluaa 

kia nakkutigineraa poortukkap qaqugu tikissanera.  X1 tunulequtaanngilaq. Tunukequtaavoq 

X2. Naluaa X2 kinaanersoq. Ullut marluk matuma siorna aatsaat attaveqatigeqqaarpaa. 

Kingullermik X1-imut attaveqarpot ullut marluk matuma siorna, tassani X1 

peqataaniarunnaarniarsaringaluarpoq. Tassungaan atatillugu X2 siullermeerluni attavigingaa. 

X1-ikkunniippoq, X1 naapikkumasimammani. Nuuk Transportip sulisunut najugarititaanut 

ataatsimiigiartussaavoq Qinngutsinni. X2 attaveqarfigaa, kisianni akineqaqattaarluni 

normumut kukkusumut sianertoq. X1-ip normua tunniunnikuuaa oqaluttuullugulu X2-p 

normorigaa. Pasillerneqartup X1-imiinnerani X2 allappoq aperalugu, sooq normuni 

pasillerneqartumut tunniussimaneraa.  

 

Ilisimanngilaa poortukkat sunik imaqarnersut. X2 Nuuk Transportimi 

suleqatiginikuunngilaa. Oktober/november 2018-imi suliffeqarfimmi aallartippoq. U2 ulluni 

marluk-pingasuinnarni Nuuk Transportimi sulivoq, pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiit iperangaaqqammerami. X2-p oqarasuaataata angallattakkap normorivaa 

[…]. Eqqaamalluarpaa eqqaamallaqqikkami.  

 

X1 U2-lu oqaloqatigiitsillugit takunikuunngilai.  

 

Illersuisumit aperineqarluni pasillerneqartoq nassuiaavoq, U3-p ilisimanngikkaa U2-mut 

nassiussisoqartussaasoq. U2-p aamma ilisimanngilaa U3-mut nassiussisoqartussaasoq. 

Imminnut ilisarisimanngillat. U3-p X1 ilisarisimanngilaa.  

 

Tom Ostermannimit aperineqarluni pasillerneqartoq nassuiaavoq, ilisimanagu hash qanoq 

annertutigisoq takkuttussaanersoq. U2-ttaaq ilisimanngilaa qanoq annertutiginersoq.  

 

Pasillerneqartoq nassuiaavortaaq, nammineq oqarasuaatini angallattagaq atorsimallugu, ullut 

marluk matuma siorna X2-mut attaveqarnialerami. X1-lu aamma suliffimmik oqarasuaataat 

angallattakkat aqqutigalugit attaveqatigiittarput. Isumaqarpoq, X1-ip ullut marluk matuma 

siorna nammineq oqarasuaatiminik attavigingaani. Sulinerminni attavigiittarnikuupput 

suliffimmik oqarasuaataannik angallattakkanik.  

 

Nassuiaat atuarneqarpoq, nutserneqarluni akuerineqarlunilu.  

..." 

 

[…] 

 

T2s forklaring afgivet i grundlovsforhøret den 4. maj 2019 i sag nr. 585/2019 blev dokumenteret. 

Af retsbogen fremgår: 

U2-p ulloq 4. maj 2019 suliami no. 585/2019 sassartinneqarnermini nassuiaatai issuarneqarlutik 

uppernarsaasiissutigineqarput. Eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi takuneqarsinnaalluni:  

"... 

T2 ønskede ikke at afgive forklaring om sagen, dog afgav forklaring på grønlandsk om sit 

arbejde, at han arbejder på Nuuk Transport ved at håndtere affald fra Nuussuaq og 

Qinngorput område sammen med 2 andre. De 2 andre er sigtedes storbror T1, som er deres 



formand og X3 der er lastbilchauffør. Sigtede husker ikke X3s efternavn. X3 er grønlænder. 

Nuuk Transport har kontor nede på havneområdet. Der holder de kaffe- og frokostpause. 

Sigtede bor på blok […].  

Afhørt af forsvarer, forklarede sigtede, at grunden til at han ikke ønsker at afgive forklaring 

skyldes, at han frygter at der kunne ske noget ved ham senere.   

..."  

"... 

U2 suliamut nassuiaateqarusunngilaq, kalaallisulli sulinini pillugu nassuiaavoq, Nuuk 

Transportimi eqqagassalerisutut Nuussuarmii Qinngutsinnilu allat marluk peqatigalugit 

sulivoq. Taakku allat marluk tassaapput pasillerneqartup angajua U1, formanderisartik X3-

ilu biilersuarnik aquttuusoq. Pasillerneqartup X3-ip naggataa eqqaamanngilaa. X3 

kalaaliuvoq. Nuuk Transport talittarfeqarfiusumi allaffeqarpoq. Tassani qiteqqullutillu ullup 

qeqqanut nerisarput. Pasillerneqartoq blok […]-mi najugaqarpoq. 

Illersuisumit aperineqarluni pasillerneqartoq nassuiaavoq, nassuiaateqarusunnginnerminut 

peqqutaasoq ersissutigingamiuk kingusinnerusukkut imminut arlaannik pisoqarsinnaanera.   

..." 

Tiltalte T2 forklarede på dansk, at han kan vedstå denne forklaring. Tiltalte forklarede supplerende 

om forhold 2, at X1 spurgte ham, om han ville smugle 4 kg hash. Han blev tilbudt 25.000 kr. og han 

accepterede. Det var T1, som i første omgang spurgte om han ville deltage i smugling. Han og T1 er 

brødre. Han har kun talt med X1 og T1 om smuglingen. Aftalen var, at han skulle hente pakken hos 

TelePosten. Han fik et nummer af sin bror. 

 

Unnerluutigineqartoq U2 qallunaatut nassuiaavoq, nassuiaatini taakku akueralugit. 

Unnerluutigineqartoq ilassutitut pisimasoq 2 pillugu nassuiaavoq, X1-ip aperigaani, hashimik 4 

kiilumik anngiortumik eqqusserusunnerluni. 25.000 koruuninik neqeroorfigitippoq akuersillunilu. 

U1-iuna apereqqaartoq anngiortumik eqqussinissamut peqataarusunnersoq. U1-ilu 

qatanngutigiipput. Anngiortumik eqqussinissaq pillugu X1 U1-ilu kisiisa oqaloqatiginikuuai. 

Isumaqatigiissutaavoq, Telepostimut poortugaq aassagaa. Qatanngumminit angummit normumik 

pivoq. 

 

Supplerende adspurgt af Ostermann har han forklaret, at han første gang så medtiltalte T3 i 

anstalten i forbindelse med denne sag.  

Ostermannimit ilassutitut aperineqarluni nassuiaavoq, unnerluutigineqaqataasoq U3 suliamut uunga 

tunngatillugu aatsaat pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmi takusimallugu. 

 

[…] 

 

Anklageren dokumenterede tiltalte T3 forklaring afgivet i grundlovsforhøret den 3. maj 2019 (sag 

nr. 576/2019), hvoraf fremgår: 



Unnerluussisussaatitaasup ulloq 3. maj 2019 (suliami no. 576/2019) unnerluutigineqatup U3 

sassartinneqarnermini nassuiaatai issuarlugit uppernarsaasiissutigai, takuneqarsinnaalluni: 

"... 

T3 afgav forklaring på grønlandsk, at han var blevet kontaktet og spurgt om hans adresse 

kunne anvendes. Han kender kun den ene person som er spørgeren. Han var blevet bedt om 

at forholde sig afventende og at der ville komme noget.  

Så kom politiet.  

Den person der spurgte til sigtedes adresse er en der hedder T1. Sigtede ved ikke efternavnet. 

T1 arbejdede på Brugseneeraq og har haft sigtedes hustru som kollega. Sigtede og T1 hilser 

når de ser hinanden. Da sigtede selv er hashryger og vidste at T1 også røg hash, har han 

været på besøg hos T1 en enkelt gang.  

Sigtede har ikke vidst hvad han vil modtage, men havde formodet at det vil være hash, men 

har ikke været klar over, hvor meget det bliver. Han har hørt rygter om fremgangsmåden, 

men har ikke været involveret før. T1 var vist klar over at sigtede manglede penge. Sigtede 

har flere børn og tjener ikke så godt ved sit arbejde.  

Sigtede skulle have haft 25.000 kr. for sin ydelse, efter han havde modtog pakken. T1 kendte 

sigtedes adresse, men havde først spurgt om han kunne benytte det. Sigtede overvejede først 

et stykke tid og godkendte det bagefter, fordi han manglede penge. Sigtede fik besked på at 

leverer pakken videre til en bestemt person, og at han skal forholde sig afventende. Sigtede 

vidste ikke hvorfra pakken skulle komme. Sigtede vidste heller ikke at pakken var kommet. 

Sigtede var klar over, at når der kommer en seddel fra posthuset, at så skulle han blot hente 

pakken på posthuset. 

Sigtede har ikke modtaget penge. Dem skulle han have efterfølgende. Sigtede har ikke 

prøvet det før. Sigtede skulle ikke modtage andre eller mere end denne ene pakke. Det var 

første gang blev sigtede var blevet spurgt. 

Afhørt af forsvarer, forklarede sigtede, at T1 bor på Nuniaffik. Nummeret ved han ikke, men 

kender godt hvor det er. Det var på de gule bygninger nærmest vejen.   

..." 

"... 

U3 kalaallisut nassuiaavoq, attavigineqarsimalluni aperineqarluni najukkani 

atorneqarsinnaanersoq. Aappaannaa ilisarisimavaa aperisuusoq. Qinnuigineqarsimavoq 

utaqqissasoq takkuttoqarumaartorlu. 

Taava politiit takkupput.  

Inuk taanna pasillerneqartup najugaanik aperisoq U1-imik ateqarpoq. Pasillerneqartup 

naggataa ilisimanngilaa. U1 Brugseneeqqami sulisarpoq pasillerneqartullu nulia 

suleqatiginikuullugu. Pasillerneqartoq U1-ilu takugaagamik imminnut ilassisarput. 

Pasillerneqartoq nammineq ikiaroortarami nalunagulu U1 aamma hashimik pujortartartoq, 

ataasiarluni U1-imut pulaarnikuuvoq.  



Pasillerneqartup ilisimasimanngilaa sumik tigusaqarumaarnerluni, kisianni ilimagisimallugu 

hashiussasoq, kisianni ilisimanagu qanoq annertutigissasoq. Ingerlariaasii tusaamasimavai, 

kisianni siusinnerusukkut akuunikuunani. U1-ip paasisimagunarpaa pasillerneqartup 

aningaasarliornera. Pasillerneqartoq arlalinnik meeraqarpoq sulinerminillu 

aningaasarsiakilluni.  

Pasillerneqartoq 25.000 koruuninik pissarsisussaanikuuvoq ikiuunnerminut, poortugaq 

tigoreeruniuk. U1-ip pasillerneqartup najugaa ilisimavaa, kisianni apereqqaarpaa 

atorsinnaanerlugu. Pasillerneqartup piffissami sivisujaami eqqarsaatigeqqaarpaa, kingornalu 

akueralugu, aningaasassaaleqigami. Pasillerneqartoq paasitinneqarpoq poortukkamik allamut 

aalajangersimasunut ingerlatitseqqissasoq, utaqqiinnassasorlu. Pasillerneqartup 

ilisimanngilaa poortugaq suminngaanniit takkuttussaanersoq. Pasillerneqartup aamma 

ilisimanngilaa poortugaq takkussimasoq. Pasillerneqartup ilisimavaa allakkerisarfimmiit 

allagartamik takkuttoqarpat poortugaq allakkerisarfimmut aaginnartussaallugu. 

Pasillerneqartoq aningaasanik tigusaqarnikuunngilaq. Taakku kingorna tigusussaagaluarpai. 

Pasillerneqartup siusinnerusukkut misilinnikuunngilaa. Pasillerneqartup allat uanngaluunniit 

poortukkamit amerlanerit tigusussaanikuunngilai. Siullermeerluni pasillerneqartoq 

aperineqarpoq. 

Illersuisumit aperineqarluni pasillerneqartoq nassuiaavoq, U1 Nuniaffimmi najugaqartoq. 

Normua naluaa, kisianni nalunagu sumiittoq. Inissiani sungaartuni aqqusinermut 

qaninnermiippoq.   

..." 

 

T3 forklarede på grønlandsk, at han kan vedstå forklaringen afgivet i grundlovsforhøret. Tiltalte 

forklarede supplerende, at han ikke har yderligere at tilføje. Det var sådan, at det foregik. Adspurgt 

af forsvareren har han forklaret, at han ikke kender X1, X2 og T2. 

 

U3 kalaallisut nassuiaavoq, sassartinneqarnermini nassuiaatini akuerisinnaallugit. 

Unnerluutigineqartoq ilassutitut nassuiaavoq, allanik ilassutissaqarani. Pisut taama 

ingerlanikuupput. Illersuisumit aperineqarluni nassuiaavoq, X1, X2 aamma U2 ilisarisimanngikkini. 

 

 

[…] 

 

De tiltalte afgav forklaring om deres personlige forhold. 

 

T1 forklarede om sine personlige forhold, at han kan komme tilbage til sit arbejde, når han kan få 

udgang. Han har egen bolig. Han har et barn, men bor ikke sammen med barnets mor.  

 

U1 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, suliffimminut iteqqissinnaalluni, anisinnaatitaaleruni. 

Nammineq najugaqarpoq. Ataatsimik meeraqarpoq, kisianni meeqqami arnaa najugaqatiginagu. 

 

[…] 

 



T2 forklarede om sine personlige forhold, at han arbejdede hos Nuuk Transport frem til 

anholdelsen, hvor han samlede skrald. Han har sin egen lejlighed. Han har ingen børn. Han bor 

sammen med sin far.  

 

U2 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, tigusaanissami tungaanut Nuuk Transportimi sulilluni, 

eqqakkanik katersuisuulluni. Nammineq najugaqarpoq. Meeraqanngilaq. Ataatani najugaqatigaa.  

 

T3 forklarede om sine personlige forhold, at han er uddannet tømrer. Han har også et ekstrajob som 

taxichauffør. Han har kørt taxi frem til anholdelsen for at tjene nogle ekstra penge. Han har 6 børn. 

Han er gift. Han og hustruen har været gift i 15 år i år. De har kendt hinanden i 19-20 år. Deres 

ældste barn er 15 år, og de to yngste, som er tvillinger, er 2 år gamle. Han blev involveret i denne 

sag, da kommunen ikke kunne hjælpe dem. Han tænkte, at han kunne tjene nogle hurtige penge. 

Han kan ikke få sine indtægter til at slå til. Han begyndte at ryge hash i 1994, men han drikker ikke. 

Han ryger, når børnene er lagt i seng. Han ryger 3-4 gange om ugen. Sagen er hård. Han fortryder 

det.   

 

U3 inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, sanasutut ilinniarsimasuulluni. Taxartitsisutullu saniatigut 

suliffeqarluni. Tigusaanissani tikillugu taxartitsisuusimavoq saniatigut aningaasarsiorniarluni. 

Arfinilinnik meeraqarpoq. Katisimavoq. Nulianilu ukioq manna katisimanerminni ukiut 15-

inngussavaat. Ukiuni 19-20-ni ilisarisimapput. Angajullequtaat 15-inik ukioqarpoq, nukarliillu 

marluk marluliaasut marlunnik ukioqarput. Suliamut uunga akuliuppoq kommunip 

ikiorsinnaanngimmatik. Eqqarsarsimavoq aningaasanik isertitsipallassalluni. Isertitani 

naammatsissinnaanngilai. 1994-imi ikiaroortalerpoq, kisianni imerneq ajorpoq. Meeqqat 

innareernerini pujortartarpoq. Sapaatip akunneranut pingasut-sisamariarluni pujortartarpoq. Suliaq 

sakkortuvoq. Peqqissimissutigaa. 

 

[…] 

 

Efter votering afsagde retten dom. 

 

[…] 

 

Beslutning 

 

[…] 

 

Derfor bestemmes: 

 

[…] 

 

Sagen sluttet. 

 

Retten hævet kl. 16.55 

 

 

Jette Christiansen 

Dommer 

 


