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[…]  

 

U forklarede på grønlandsk, at Kangerlussuarmut tikikkami aggersaasimalluni.  

Ilisimatitsissutigivaa ullumikkut sulerisuunani utoqqalinersiaqarlunili. Kofodskolimi 

sammisaqartitaanikuugaluarpoq, kisianni januaarimi TB-ersimalluni suliunnaarpoq.  

Taamani novembarimi Nunatsinnukalerami ataatani utoqqaasoq alakkarniarlugu 

Nanortaliliarnikuuvoq.  Nammineq billetsi akilerpaa, aningaasanik katersuisinnaagami 

katersaminik.  

Ikiaroornartoq nammineq nassatami iluani nassaarineqarpoq, ukulu atuarneqartut Vesterbrogademi 

angut kiisalu Nunatsinnut piguni ikiaroornartoq kimut tunniutissallugu nalusaminut allaqqasut 

ilumuunnginnerarpai. Nammineq ikiaroornartoq nassataminiilersimasoq naluaa. Taskeerannguaq, 

ikiaroornartut puuat, nammineq pinnersaataasivigigaluarpaa, iverutillu ujammillu pooralugu, 

kisianni nassaarineqarmat taakkuluunniit peqanngillat. Vesterbrogade-miinnikuuvoq nalunngisat 

kalaallit ataatsimooqatigalugit nuannisarlutik, ikiaroornartulerinissamik eqqarsaateqarsimanngilaq. 

Nanortalimmiippoq ullut 14-it missaani.  

Nammineq ikiaroornartumik ilaatigut atuisarpoq, ullut tamaasaanngitsoq. Aamma nammineerluni 

ikiaroornartoq ikinikuunngilaa, ikiaroornartulerinnginnami, aamma naluaa ikiaroornartoq qanga 

takunagulu taskiminiilersimasoq, tassa imaappoq naluaa nassarnerlugu.  

Januaarimi utoqqalinersiuteqalernikuuvoq, siusinnerusukkut kontanthjælpimi qaammammut 8.000 



   

koruuninnattarnikuuvoq, taavalu taamanikkut Kofodskolimi aktiverinngeqarnikuuvoq.  

** 

T forklarede på grønlandsk, at da hun ankom til Kangerlussuaq var hun blevet indkaldt. Hun 

oplyste, at hun ikke laver noget i dag og at hun får alderspension. Man har ellers fået hende på 

noget aktivering på Kofoedskole, men er holdt op med at arbejde da hun fik TB i januar.  

Dengang i november da hun skulle til Grønland for at se til sin gamle far var hun taget til 

Nanortalik. Hun har selv betalt for sin billet, da hun er i stand til at spare penge op.  

Hashen blev fundet i hendes egen bagage, og disse som blev oplæst vedrørende manden fra 

Vesterbrogade samt det der står skrevet om at hun skulle give hashen til en hun ikke kender passer 

ikke. At hashen var kommet i hendes bagage vidste hun selv ikke noget om. En lille taske, som var 

blevet brugt som hashemballage, det er hendes smykketaske, det er en taske til sine øreringe og 

halskæder, men da den blev fundet var disse der ikke engang. Hun har været på Vesterbrogade for 

at være sammen med grønlændere hun kendte hvor de havde det hyggeligt, hun har ikke haft 

tanker om at have noget at gøre med hash. Hun var i Nanortalik i ca. 14 dage.   

Selv er hun bruger af hash ind i mellem, ikke hver dag. Hun har heller ikke selv lagt hashen i, da 

hun ikke handler med hash, hun hverken så eller ved hvornår hashen var kommet i tasken, det vil 

sige, at hun ikke vidste at hun havde den med.   

Hun fik alderspension i januar, tidligere fik hun 8.000 kr. pr. måned i kontanthjælp, og dengang 

havde hun været i aktivering i Kofoedskolen.   

 

Sagen sluttet.  

Retten hævet kl. 10.00 

 

Louise Skifte 

 


