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Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit suliami suliareqqitassanngortitami oqaatigineqartoq ulloq 

15. december 2020  

 

Sul.no. K 150/20 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

Inuusoq […] 1969 

(Cand. jur. Miki R. Lynge)  

 

Eqqartuussisoqarfik Sermersooq siullermik aalajangiisuulluni eqqartuussuteqarpoq ulloq 29. 

januar 2020 (eqqartuussisoqarfiup sul.no. SER-NUU-KS-445-2017).  

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfimmut unnerluussis-

sut naapertorlugu eqqartuussuteqartoqassasoq sukannernerulersitsisoqassasorlu.  

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqqarpoq kr. 305.500 kiisalu Oddset kvitteringit 

saqqummiunneqartut arsaarinnissutigineqassasut, naleqq, pinerluttulerinermi inatsimmi § 

166, imm. 1 aamma imm. 2, nr. 1.  

 

U piumasaqaateqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqaartuussutaa atuuttussanngortinneqassasoq. 

  

U arsaarinnissuteqarnissamik piumasaqaammut akerliliivoq.  

 

Eqqartuussisooqataasut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasut peqataatillugit. 
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Ilassutitut paasissutissat 

Akileraartarnermut Aqutsisoqarfik U-p 2013-imi, 2014-imi 2015-imilu iseritai pillugit ili-

simatitsivoq, ukiunut taakkununnga tunngatillugu isertitat akileraaruteqarfiusussat annertus-

susaat tassaasimasut 63.235 kr., 78.414 kr. aamma 43.556 kr.  

 

Unnerluutigineqartup aningaaserivianiit kontop assilineqarneranit ersersinneqarpoq unner-

luutigineqartoq aningaaserivimmi kontominut 6. april 2016-imi kr. 9.700-nik ikisisimasoq, 

Air Greenland kontomit tassanngaanniit kr. 7.002-nik 11. april 2016-imi tigusisimasoq 

aamma X1 kr. 5.500-nik 26. april 2020-mi ikisisimasoq.  

 

Angalanissanik ujarlerneq pillugu nalunaarusiamit 7. august 2020-meersumt ilaatigut ers-

ersinneqarpoq, atermik ”U”-imik ujarlernermi unnerluutigineqartoq maanna inuusuni kisimi 

taamatut ateqartoq.  

 

Inuup U-mik atillip 2013-ip 2016-illu akornani angalasarsimanerinut Air Greenland malillugu 

takussutissiaq saqqummiunneqarpoq. Tassannga ilaatigut ersersinneqarpoq, pineqartoq 2013-

imi 9. julimiit 19. decembarimut, 2014-imi 21. novembarimiit 2. decembarimut, 2015-imi 2. 

junimiit 23. julimut, 2015-imi 14. decembarimiit 22. decembarimut kiisalu 2016-imi 26. 

aprilimiit (Pinerlunnerup nalaa) 24. majimut Danmarkimiittarsimasoq.  

 

Takutinneqarputtaaq Oddset kuponerpassuit, Danmarkimi Nunatsinnilu pisiarineqarsimasut 

kiisalu Oddsetimi eqquisarsimanermut kvitteringit arlallit.  

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, aalisartuulluni. Meeraqanngilaq. Inissiami attartuk-

kami kisimiilluni najugaqarpoq.  

 

Nassuiaatit 

U siullermik aalajangiiffiusumi nassuiaatigisisamisut pingaarnertigut nassuiaateqarpoq.  

 

U ilassutitut nassuiaavoq, akkani/angani Københavnimiilluni toqusimasoq. Tamatumunnga 

ilutigitillugu soralussami apersortinneranut peqataajartortussaagaluarpoq. Soralussami ulloq 

apersortiffissani paasitsiaannaraa taassuma apersortinnissaa paasivaa.  

 

Eqqaamanngilaa kr. 7.200 taakku Air Greenlandip 11. april 2016-imi kontoaniit tigusimasai 

apersortinnermut tunngasuunersut. Apersortinnermut qaaqqusaanikuunnginnami qaaqqune-

qarani takutissamaarpoq. Aningaasaatini tamaasa nassarpai paatsiveerutallannini pissutiga-
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lugu. Akkaa/angaava 45-nik ukioqaannarluni toquvoq. Aningaasaatini nassarpai nalunginna-

miuk sivisungaatsiartumik Danmarkimiissalluni. Siumut utimullu bilitsisivoq. Bilitsi siv-

itsorneqarsinnaavoq.  

 

Oddseteraangami eqqukkat aningaasanngorlugit tamatigut tigusarpai. Aamma online-kut 

tigusaqartarnikuuvoq. Eqqugai assigiinngiiaartartorujussuupput. Kr. 3.000 angullugit 

pisiniarfinni assigiinngitsuni tigusinnaasarpai. 1 koruunimiit 3.000 kr. tikillugu 

eqquisinnaasarpoq. Aningaasat pappiaqqat assigiinngitsut tunniunneqartarput. Aningaasat 

nassataani nanineqartut tamarmik Oddsetimi eqqugaapput. Aningaasat pappiaqqat nalikin-

nerit annernut aggortippai, inikinnerussammata. Apersortitsinissamut sivisuumik 

katersinikuuvoq, immaqa ukiut pingasut sinnerlugit. Soralussani ukiorpassuarni takunikuun-

ngilaa. Oddset-kvitteringit saqqummiunneqartut tamarmik aningaasanut nassataani na-

nineqartunut kvitteringiunngillat. Aningaasat nanineqartut ilaat aamma ileqqaagaapput, sivi-

sulaamik ileqqaarsimasai. Ilumoorpoq Oddset kuponini saqqummiunneqartuni kiap 

eqquisuusimanera takuneqarsinnaanngitsoq.  

 

Aningaasat inunnit ”takusisussaanngitsunit” takuneqannginniassammata alersimi iluanut 

toqqorpai, inunnummi assigiinngitsunut pulaartussaavoq. Aningaasat taama amerlatigisut 

Nunatsinniit anninneqaqqusaanngimmata ilanngaaserisunut toqqorpai. Naluaa sooq si-

laannaarlugit poortorneqarneri iluaqutaanersut. Nammineq silaannaarlugit poortorpai. Im-

mini taamaaliorpoq.  

 

Silaannaaraluni poortuineq nammineq inigisamini pisimannginnerarlugu kammalaatiminili 

pisimanerarlugu politiinut nassuiaatigisimasaminik sanilliussivigineqarpoq. Poortuinerup 

sumi pisimanera sooq oqaatigerusussimanagu eqqaamanngilaa. Kammalaataa poortuinermut 

attuumassuteqanngilaq. Kammalaataata nalusimassanngilaa aningaasat poortorniarai. Tigu-

sarineqarnermi kingorna eqqartuussissuserisumut saaffiginnippoq, taassumalu siunnersorpaa 

kvitteringit Oddsetimeersut tunniutissagai. Aningaaseriviit nuannarinngilai. X1 aningaasanik 

kontoanut ikisivoq iuuniuteqarniassammat. Politiimmi aningaasat tamaasa tigunikuuaat.  

 

Eqqaamanngilaa ukiuni 2013-imiit 2016-imut qasseriarluni Damarkimiinnikuunerluni. 

Qanoq akulikitsigisumik angalasarnera nikerartarpoq. Akissaqarnera apeqqutaasarpoq. Dan-

markimi feriarnerusarpoq. Danmarkimi ilisarisimasani ilaquttanilu tikeraartarpai.  

 

U 9. juli 2013-imi Kangerlussuarmiit Københavniliarsimasoq 19. december 2013-imilu uter-

simasoq sanilliussivigineqarluni nassuiaavoq, tamanna eqqaamanagu. Aamma eqqaamanngi-

laa 21. november 2014-imi Københaviniliarsimalluni 2. december  2014-imilu utersimalluni. 

Aamma 2. juni 2015-imi Københavniliarsimanini 14. december 2015-imiluunniit utersima-

nini eqqaamanngilaa.   
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Eqqaamanngilaa nammineq aningaasanik 2013-imi 11. oktoberimiit 22. oktoberimut tigu-

sisuusimanerluni. Aamma eqqaamanngilaa nammineq Oddsetimik KBH Kiosk-imi Køben-

havnimi Jagtvejimiittumi pisisuusimanerluni. Allamik spileqateqartarpoq. Danmarkimi spil-

ertitsisanngilaq. Imaassinnaavorli kammalaataa taamani Danmarkimiissimasoq. Eqqaaman-

ngilaa nammineq 27. juni 2015-imi 30. juli 2015-imilu spilinik pisisuusimanerluni.  

 

30. marts aamma 31. marts 2016-imi Danmarkimiissimanerluni eqqaamanngilaa. Eqqaa-

manngilaa spil nammineq inississimanerlugu imaluunniit spil taamanikkut Danmarkimi anin-

gaasanngortissimanerlugu.  

 

Sanilliussivigineqarluni spilernerit tamarmik 28. april 14. maj 2020-p akornani Air Green-

landip paasissutissiinera malillugu Danmarkimiinnerani pisarsimasut nassuiaavoq, peeqqami 

spiliussimassagaani. Eqqaamanngilaa kiap eqqukkat tigusimanerai.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu  

Assortorneqannngitsumik tunngaviutinneqarpoq politiit Kangerlussuarmi kr. 300.500 U-p 

nassataani kr. 5.000-illu kaasarfiini 26. april 2016-imi nanisimagaat. U inatsisinik unioqqutit-

silluni tuniniaanermut pisuunnginnerarpoq nassuiaallunilu aningaasat nanineqartut Oddse-

timeersuusut kiisalu ileqqaagaasut.   

 

U-p pisoq sioqqullugu isertitai pillugu paasissutissat eqqarsaatigalugit, aningaasat 

ileqqaagaanerat allanik uppernarsaatitaqartinnagu tunuartinneqartariaqarpoq. Eqqartuus-

sisuuneqarfiup tamatumani pingaartippaa, taanna 2015-imi kr. 43.556-iinnarnik akileraa-

rusigassanik taamaallaat isertitaqarsimasoq, tamatumalu kingunerisaanik taamatut amer-

latigisunik ileqqaagaqarnissaa ilimananngilluinnartutut nalilerneqartoq.  

 

Aningaasat Oddsetimeersuunerannut tapersiutitut U-p tunniuppai eqquinermut kuponerpas-

suit. Eqqartuussisuuneqarfiup aallaqqaammut maluginiarpaa takujuminaattoq kiap kuponit 

taakku pisiaralugillu eqqugassartai aasimagai, tamannami taakkunannga takuneqarsinnaan-

ngilaq. Kuponit eqquinertallit atitaqanngitsut pinerlunnikkut aningaasannatanik malunnarun-

naarsaanermut atorneqartarnerat nalinginnaasuummat aningaasarpassuit taakku spilimeer-

suunerat allanik uppernarsaateqartinnagu uppernarsarneqarsorineqanngilaq.  

 

Aamma maluginiarneqarpoq, kuponit arlallit, Air Greenlandip bilitsilerisarfianiit paasissutis-

sat naapertorlugit U-p Danmarkimiinnerata nalaani, Nuummi pisiarineqarlutillu eqqu-

gassartaat aaneqarsimasut, taamatuttaaq saqqummiunneqarput kuponit, U-p Kalaallit 

Nunaanniinngutsiarnerata nalaani, Danmarkimi pisiarineqarsimasut eqqugassartaalu 

aaneqarsimasut.   
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Qulaaniittut tunngavigalugit eqqartuussisuuneqarfiup tunngaviutipaa kr. 305.500-t pineqartut 

U-p 26. april 2016-imi tigummiai pinerlunnermeersuusut, taamaattumillu unnerluussut malil-

lugu pisuutinneqarpoq.  

 

Suliani assingusuni pinngitsoorani inissiisarfimmiittussanngortitsisoqarluni aallaaviusumik 

pineqaatissiisoqartarpoq. Suliamik suliaqarnermut ukiut tallimaat avillugu atorneqarsimane-

rat, unnerluutigineqartup pisuussutiginngisaanik, innersuussutigalugu eqqartuussisuune-

qarfiup suliami matumani inissiinissaq utaqqisitanngortinneqartariaqarsoraa. Pineqaatissiis-

sut qaammatini pingasuni inissiisarfimmiittussanngortitsinermut aalajangersarneqarpoq, 

utaqqisitanngortinneqarporlu ukiumi ataatsimi misiligaaffiliinertalimmik.  

 

Aningaasat pinerlunnermeersuunerat Eqqartuussisuuneqarfiup uppernarsarneqarsorimmagu 

aningaasat pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 1 naapertorlugu arsaarinnissutigineqas-

sapput, taamaattumillu unnerluussisussaatitaasut tamanna pillugu piumasaqaataat malinne-

qassaaq.  

 

Oddsetkuponit saqqummiunneqartut aamma pinerlunnemeersuusorineqarsinnaammata, ilaa-

tigut pinerlunnikkut aningaasannatanik malunnarunnaarsaanermut atorneqarsimallutik, taak-

kuttaaq arsaarinnissutigineqassapput, naleqq. pinerluttulerinermi inatsimmi § 166, imm. 2, nr. 

1.  

 

Piffissaq suliamut atorneqarsimasoq innersuussutigalugu eqqornerusorineqarpoq naala-

gaaffiup karsiata suliamut aningaasartuutit akilerpagit, naleqq. eqqartuussisarnermik 

inatsimmi § 480, imm. 1.   

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

U pineqaatissinneqarpoq qaammatini pingasuni inissiisarfimmiittussanngortinneqarluni. 

Pineqaatissiissummik naammassinninnissaq kinguartinneqarpoq ukiumilu ataatsimi mis-

iligaaffiliussaq qaangiuppat atorunnaassalluni.  

 

U-mi katillugit 305.500 kr. kiisalu Oddsetkuponit suliami saqqummiunneqartut arsaarinnis-

sutigineqassapput.  

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaasatuutit akilissavai. 

 

**** 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 15. december 2020 i ankesag 
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Sagl.nr. K 150/20 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1969 

(Cand. jur. Miki R. Lynge)  

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 29. januar 2020 (kredsrettens sagl.nr. SER-

NUU-KS-445-2017).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den for kredsrettens 

rejste tiltale og skærpelse.  

 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om konfiskation af 305.500 kr. samt de fremlagte 

Oddset kvitteringer, jf. kriminallovens § 166, stk. 1 og stk. 2, nr. 1.  

 

T har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom. 

  

T har protesteret mod konfiskationspåstanden.  

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Skattestyrelsen har vedrørende Ts indkomstoplysninger for 2013, 2014 og 2015 oplyst, at den 

skattepligtige indkomst for årene var på henholdsvis 63.235 kr., 78.414 kr. og 43.556 kr.  

 

Af kontoudtoget fra tiltaltes bank fremgår det, at tiltalte den 6. april 2016 indsatte 9.700 kr. 

på sin konto i banken, at Air Greenland den 11. april 2016 fra samme konto hævede 7.002 

kr., og at X1 indsatte 5.500 kr. den 26. april 2020.  

 

Af rapport vedrørende søgning på rejser af 7. august 2020 fremgår det bl.a., at der ved en 

søgning på navnet ”T” alene eksisterer den tiltalte som eneste nulevende person.  

 

Der er forevist oversigt over de rejser, som en person ved navn T ifølge Air Greenland har 

foretaget i perioden fra 2013-2016. Det fremgår heraf bl.a., at vedkommende har opholdt sig 
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i Danmark i perioden fra den 9. juli 2013-19. december 2013, fra den 21. november 2014 til 

den 2. december 2014, fra den 2. juni 2015 og til den 23. juli 2015, fra den 14. december 

2015-22. december 2015, og igen fra den 26. april 2016 (gerningstidspunktet) til den 24. maj 

2016.  

 

Der er endvidere forevist en lang række Oddset kuponer, købt og indløst i henholdsvis Dan-

mark og Grønland samt en række kvitteringer for gevinster på Oddset.  

 

T har om sine personlige forhold forklaret, at han er fisker. Han har ingen børn. Han bor alene 

i en lejet lejlighed.  

 

Forklaringer 

T har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

T har supplerende forklaret, at hans onkel befandt sig i København, da han døde. Han skulle 

egentlig have været til konfirmation hos sin nevø samtidig hermed. Han fik kendskab til kon-

firmationen lige efter, at hans nevø havde fået kendskab til datoen.  

 

Han husker ikke, om de 7.200 kr., der er trukket fra hans konto fra Air Greenland den 11. 

april 2016 har noget med konfirmation med at gøre. Han var ikke inviteret til konfirmationen, 

så han ville komme uanmeldt. Han tog alle sine penge med, fordi han gik lidt i panik. Hans 

onkel blev kun 45 år. Han tog sine penge med, fordi han var klar over, at han skulle være i 

Danmark i længere tid. Det var en returbillet, han købte. Og billetten gav ham mulighed for 

forlængelse.  

 

Han får altid pengene udbetalt kontant, når han spiller på Oddset. Der har dog også været 

gange, hvor han har fået pengene udbetalt online. Hans gevinster svinger meget. Han kan 

hæve op til 3.000 kr. i de forskellige butikker. Han kan vinde alt fra 1 kr. til 3.000 kr. Det er 

alle slags sedler, han har fået pengene udbetalt i. Alle de kontanter, der blev fundet i hans 

bagage, stammer fra Oddset gevinster. Han vekslede de mindre sedler, så det ikke fyldte så 

meget. Han sparede op til konfirmationen igennem længere tid, måske igennem mere end 3 

år. Han havde ikke set sin nevø i årevis. De fremlagte Oddset-kvitteringer er ikke alle sammen 

kvitteringer for de penge, der blev fundet i hans bagage. De fundne penge er også en del af 

en opsparing, som han har foretaget igennem længere tid. Det er rigtigt, at man ikke på de 

fremlagte Oddset kuponer kan se, hvem der har foretaget spillet.  

 

Han gemte pengene i sokkerne fordi han ikke ville have, at nogle ”forkerte” folk skulle se 

dem, og idet han skulle på besøg hos flere forskellige. Man må ikke have så mange penge 



 8 

med ud af Grønland, så han skjulte dem også for tolderne. Han ved ikke, hvorfor det skulle 

hjælpe at vakuumpakke dem. Han vakuumpakkede dem selv. Han gjorde det derhjemme.  

 

Foreholdt, at han til politiet har forklaret, at vakuumpakningen ikke skete på hans egen adresse 

har han forklaret, at pakningen skete hos en kammerat. Han husker ikke, hvorfor han ikke 

ville sige, hvor pakningen var sket. Hans kammerat havde ikke noget med pakningen at gøre. 

Hans kammerat må have været klar over, at han skulle pakke pengene. Efter sin anholdelse 

henvendte han sig til en advokat, der rådede ham til ikke at udlevere kvitteringerne for Oddset. 

Han er ikke glad for banker. X1 indsatte penge på hans konto, så han havde noget at leve for. 

Politiet havde jo taget alle pengene.  

 

Han husker ikke, hvor mange gange han har været i Danmark i årene fra 2013-2016. Det er 

forskelligt, hvor ofte han rejste. Det afhang af, om han havde råd. Han holdt typisk ferie i 

Danmark. Han besøgte dem han kender i Danmark og sin familie.  

 

Foreholdt, at en T skulle have rejst fra Kangerlussuaq til København den 9. juli 2013 og retur 

den 19. december 2013 forklarede han, at han ikke husker det. Han husker heller ikke, om 

han skulle være rejst til København og retur i perioden fra den 21. november 2014 og 2. 

december 2014. Han husker heller ikke om han skulle være rejst til København den 2. juni 

2015 eller den 14. december 2015.   

 

Han husker ikke, om det er ham, der har fået pengene udbetalt i perioden fra den 11. oktober 

til den 22. oktober 2013. Han husker heller ikke, om det er ham, der har købt en Oddset i 

KBH Kiosk på Jagtvej i København. Han har en anden, han spiller sammen med. Der er ikke 

nogen i Danmark, der spiller for ham. Men det kan godt være, at hans kammerat har været i 

Danmark på det tidspunkt. Han husker ikke, om det er ham, der har købt spillene den 27. juni 

2015 og 30. juli 2015.  

 

Han husker ikke, om han var i Danmark den 30. marts 2016 og 31. marts 2016. Han husker 

ikke om han har placeret spillet eller indløst spillet på det pågældende tidspunkt i Danmark.  

 

Foreholdt, at alle spillene i perioden mellem den 28. april og 14. maj 2020 ifølge oplysnin-

gerne fra Air Greenland er foretaget mens han befandt sig i Danmark, har han forklaret, at det 

må være hans kæreste, der har spillet for ham. Han husker ikke, hvem der har indløst gevin-

sten.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 
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Det lægges som ubestridt til grund, at politiet i Kangerlussuaq den 26. april 2016 fandt 

300.500 kr. i Ts indvejede bagage samt 5.000 kr. i hans lommer. T har nægtet sig skyldig i 

hæleri og har forklaret, at de fundne penge hidrører fra spil på Oddset samt fra en opsparing.   

 

Henset til oplysningerne om Ts indkomstforhold i årene forud for gerningstidspunktet må det 

uden anden dokumentation afvises, at kontanterne hidrører fra en opsparing. Landsretten har 

herved lagt vægt på, at han i 2015 alene har haft en beskeden skattepligtig indkomst på 43.556 

kr., og at en opsparing i denne størrelsesorden som følge heraf vurderes som aldeles usand-

synlig. 

 

Til støtte for påstanden om, at kontanterne også stammer fra spil på Oddset har T indleveret 

en række vinderkuponer. Landsretten bemærker indledningsvist, at det er uklart hvem der har 

købt og indløst kuponerne, idet dette ikke fremgår af samme. Da det er sædvanligt, at vinder-

kuponer uden navn anvendes i forbindelse med hvidvask af kontantbeløb, kan kuponerne ikke 

uden yderligere understøttelse dokumentere, at de store kontantbeløb stammer fra spil.  

 

Det bemærkes videre, at flere af kuponerne er købt og indløst i Nuuk, mens T ifølge oplys-

ningerne fra Air Greenlands billetsystem angiveligt befandt sig i Danmark, ligesom der er 

fremlagt kuponer, der er købt og indløst i Danmark, mens T angiveligt befandt sig i Grønland.  

 

På baggrund af ovenstående lægger landsretten til grund, at de 305.500 kr., der var i Ts be-

siddelse den 26. april 2016, stammer fra et kriminelt forhold, hvorfor han findes skyldig i 

hæleri efter den rejste tiltale.  

 

Udgangspunktet for fastsættelse af foranstaltningen i lignende sager er ubetinget anbringelse 

i anstalt. I denne sag finder landsretten, med henvisning til en samlet sagsbehandlingstid på 

mere end fire og et halvt år, der ikke kan tilskrives tiltalte, at anstaltsanbringelsen bør gøres 

betinget. Foranstaltningen fastsættes herefter til 3 måneders anbringelse, der gøres betinget 

med vilkår om et års prøvetid.  

 

Da landsretten har fundet det bevist, at pengene hidrører fra et kriminelt forhold konfiskeres 

de i medfør af kriminallovens § 166, stk. 1, hvorfor anklagemyndighedens påstand herom 

tages til følge.  

 

Da de fremlagte Oddsetkuponer også kan gøres til genstand for en forbrydelse, bl.a. til hvid-

vask af penge, konfiskeres disse tillige, jf. kriminallovens § 166, stk. 2, nr. 1.  

 

Med henvisning til den medgåede sagsbehandlingstid findes det rettest, at statskassen bærer 

sagens omkostninger, jf. retsplejelovens § 480, stk. 1.   
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T H I  K E N D E S  F O R  R E T: 

T foranstaltes med anbringelse i anstalt i 3 måneder. Fuldbyrdelsen af foranstaltningen ud-

sættes og bortfalder efter en prøvetid på 1 år.  

 

Hos T konfiskeres i alt 305.500 kr. samt de i sagen fremlagte Oddsetkuponer.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

Mette Munck Grønbæk  

 

 

 

E Q Q A R T U U S S U T 

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 29. januar 2020 

 

Eqqaartuussiviup no. 445/2017  

Politiit no. 5507-97695-00061-16 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […]1969-[…] 

[…] 

3900 Nuuk 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 22. februar 2017. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pinerluttulerinermik inatsimmi § 111, imm. 1 - tillitanik atuineq 

26. april 2016 nal. 0900-ip missaani Kangerlussuup Mittarfiani aningaasat 305.500 kr.-it, nalun-

ngikkaluarlugu nalussanngikkaluarluguluunniit unioqqutitsinermit pissarsiaasimasut tigum-

migamigit.  

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq  

1. Qaammatini pingasuni pineqaatissinneqarsimasut inissiisarfimmiittussanngortitsineq.  

2. Aningaasat 305.500 kr. arsaarinnissutigineqarnissaa, tak. pinerluttulerinermut inatsimmi § 166, 

imm.1.  

3. Suliamut aningaasartuutit akilissagai, tak. eqqartuussisarnermik inatsimmi § 480, imm. 2.  
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U pisimasumi pisuunnginnerarpoq. 

 

Illersuisoq piumasaqaateqaateqarpoq pinngitsuutitsisoqarnissaanik. 

 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U nassuiaateqarpoq, 

nassuiaataalu ulloq 29. januar 2020 eqqartuussisut suliaannik allassimaffimmi issuarneqarput.   

 

Allagartat uppernarsaatit 

 

Uppernarsaatit 

Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiami ilanngussaq A-1-1 ersersinninneqarpoq pisimasoq 

nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 26. April 2016-imi pinerliivillu tassaasoq Kangerlussuarmi mittar-

fik. Kiisalu pasineqartoq tassaasoq U. Imaqarniliornermi nalunaarusiami ulloq 26. April 2016 ilan-

ngussaq A-1-2 ersersinneqarpoq U-p nassataani skanniisoqarsimasoq pasinaatilimmik, U misis-

sorneqarneqarpoq ikinissami uppernarsaataa nassatartalik normoqartoq 0 631 GL […] assigalugu 

U-p nassatai uuttortarneqarsimasut. Taamatullu aamma ersersinneqarpoq U-mi nassaarineqarsi-

masut pappialat 500 kr.-it 10-t. Nassataani alersit illugiit qernertut pingasut aningaasat qilertat 

pingasut silaannakkamik puukkat, aningaasat pappialat katillugit 500 kr.-it 301-it, 1.000 kr.-it 150-

it, katillugit 300.500 kr.-it.  

Paasissutissanik nalunaarusiaq 10. Januar 2017-meersoq ilanngussaq C-1-2, tassani ersersinne-

qarpoq politiit U killisioriaraluarsimagaat, immikkoortoq 3-mi ersersinneqarpoq:  

 

”Pasineqartoq aallaqqaammut illersuisoqarumanngilaq, killisiuinermilu siullermi oqaatigimmagu 

aningaasat ODDETimeersuusut, taava noqqaaffigivara aningaasat uppernarsaatitaat takutissagaa. 

Tamatuma kingornatigut pasineqartup kissaatigilerpaa illersuisumik najuuttoqarnissaa, taamaat-

tumillu killisiuineq naammassigallarneqarluni.” 

Ilanngussaq E-1-1-imi ersersinneqarpoq politiit koster nr. 1-itut arsaarinnissutigisimagaat 3.500 kr.-

it nassataani nassaarineqartut, koster nr. 2-tut 5.000 kr.-it U-mi nassaarineqartut, koster nr. 3-tut 

mobiltelefon U-mit pigineqartoq. Taamatullu aamma ersersinneqarpoq U arsaarinninnermut akuer-

sisimanngitsoq aamma kissaatigineqarsimasoq tamanna eqqartuussivimmut saqqummiunneqassa-

soq.  

Uppernarsaasiiffigineqarpoq Sermersuup Eqqartuussisoqarfianit eqqartuussisut suliaasa allassi-

maffianneersoq ulloq 27. april 2019. tassani ersersinneqarpoq eqqartuussisut aalajangersimasut  an-

ingaasat nassaarineqartut aamma mobiltelefoni arsaarinnissutigineqassasut pasitsaasimaneqarmat 

taakkua hashimik tuniniaanermeersuusinnaaneri.  

Ilanngussaq E-1-3, Tele-Post Center kangerlussuarmiit uppernarsaat 305.500 kr.-it ikineqarsimane-

rinut.  

Mappi assit ilanngussaq E-1-4, takuneqarsinnaavoq U-p nassatai aamma nassataasa normuat kiisalu 

ikinissami uppernarsaat, taakkua alersit pingasut, kiisalu aningaasat pappialat silaannakkamik 

poortukkat.  

Illersuisumit uppernarsaasiiffigineqarput ODDSETimiit kuponit uppernarsaatit piffissami 2016-

inimiit katillugillu eqqorneqarsimasut 251.585 kr.-it.  

Taamatullu aamma illersuisumit uppernarsaasiiffigineqarpoq naatsiorsuusiat kuponit tamakkerlugit 

naqiterneqarneri katinneqarnerilu.  

Taamatullu aamma uppernarsaasiiffigineqarput U-p atia kvitteringiniittoq pineqarlutik eqqukkat an-

nertuut aningaaserivimmi tiguneqarsinnaasut.  
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Illuatungeriit isumaat 

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatiminnut tapersiutigalugu oqaatigivaat, suliaq 2016-imeersu-

usoq.U kangerlussuarmi tiguneqarpoq 3.05.500 kr.-inik tigumiaqartoq, ingerlaannarlu pasineqaler-

luni aanngaajaarniutit pillugit inatsimmik unioqqutitsinermut.  

 

U nassueruteqanngilaq aningaasat inatsisinik unioqqutitsinermeersuunerinut, politiit pisussaaffi-

givaat suliamik misissuissallutik aningaasat taama amerlatigisut pineqartillugit. U-p isertitai ukioq 

kingulleq misissorneqarsimapput aamma isertitaqarpiarsimanngilaq, kisiannili oqaatigisimallugu 

taakkua oddseterluni eqqugalugit.  

U oddsetimiit kvitteringerpassuarnik peqarsimavoq. Taakkunani allaqqasoqanngilaq U-p atianik, 

imaluunniit U-p kortia atorlugu pisiarineqarsimanersut.  

Kuponit kimilluunniit pisiarineqarsimasinnaapput, illersuisumit uppernarsaasiiffigineqanngilaq U-p 

300.000 kr.-it eqqugarisimanerai. 300.000 kr.-it eqqorsimagaanni, taava taakkunannga aningaasat 

suli amerlanerit atorneqarsimasussaammata. 

U-p uppernarsaasiiffiginngilaa oddsetimut aningaasat qanoq amerlatigisut atorsimanerlugit, 

taamaallaat saqqummiunneqarput eqqaukkat 250.000 kr.-it kuponitai.  

 Pisimasoq 1, C-1-2, tassani ersersinneqarpoq U killisioqqeriaraluarneqarsimasoq noqqaavigineqar-

lunilu oddsetit kuponii uninngatitani nassaarissagai. Kisianni U-p taakkua tunniukkumanngilai, 

taakkua assilineqarsimassagaluarput U-p taakkua tigummiinnarusuppagit.  

U-p isertitai appasissut isigigaanni, kiisalu imminut pilersornera inuussutissatigut aamma atisatigut, 

taava naapertuutinngilluinnarpoq U-p ileqqaagai 3.05.500 kr.-iuneri.  

U uppernanngilaq taama annertutigisumik ileqqaarsimanera.  

Illersuisup tungaaniit eqqaaneqarpoq U aningaasanik qernertuliorsimasinnaasoq. 

U unnerluutigineqarpoq tillitanik atuinermut aningaasat aanngaajaarniutineersimanissaat toqqaan-

nartumik ataqatigiissinneqarsinnaanngimmat.  

Suliaq 2016-meersuuvoq eqqartuussivimmullu saqqummiunneqarluni 2017-imi, uggornarpoq suli-

ami inummik misissuisoqarsimannginnera, taamatullu aamma suliap taama sivisutigisumi uninnga-

tinneqarsimanera.  

 

Illersuisup piumasaqaatiminut tapersiutigalugu ilaatigut oqaatigivaa, aningaasat taama amerlatigisut 

pineqartillugit, taava unnerluussisutut pisussaaffiuvoq aningaasat suminngaaneernerisa upper-

narsaasiiffiginissaat.  

U sulianut allanut illersuisup suliarisimasaanut sanilliunneqarsinnaavoq, suliami matumani U-p up-

pernarsarsinnaavaa oddsetimi eqquisaqattaartarsimalluni.  

Eqqukkat arlallit kvitteringeqarput, tassani U-p aamma X1-p atii ersersinneqarlutik. Taakkualu 

silaannarmiit tigusaanngillat.  

Suliaq qanorluunniit saateqattaaraluaraanni, taava illersuisup uppernarsivaa U oddsetimi taama an-

nertutigisunik aningaasanik aningaasarsisimasoq.  

Assortorneqanngilaq U aningaasanik 305.500 kr.-inik tigumiaqarsimanera. Uani apeqqutaalerpoq 

aningaasat hashimik tuniniaanermeersuunersut.  

Takutitsisoqarpoq U oddsetimi eqquisarsimasoq.  

U-p oddsetit kuponii tunniukkumasimanngilai, advokatip oqarfigisimammani taamaalioqqunani.  

Inatsisinik unioqqutitsinerunngilaq oddsetertarneq aningaasanillu iluanaarutigalugit.  

Aanngaajaarniutit pillugit inatsimmik unioqqutitsigaanni, taava nalinnginnaavoq Danmarkimut bi-

litsip aallarnissaq ullormik sioqqullugu aningaasat atorlugit akilerneqartarnera. Suliami matumani 

U-p bilitsini kortini atorlugu pisiarinikuuvaa piffissaqarluarluni. 

 

 

 

Iffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 
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Unnerluussissut 15. februar 2017-imik ulluligaavoq, pinerliinermi piffissaq 26. april 2016-imik ul-

luligaalluni, aamma suliaq eqqartuussivimmi siusinnerusukkut suliareriaraluaneqarsimanera taku-

neqarsinnaanani.  

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat inerniliinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut 

Suliamipineqartoq tassaavoq U pisuunersoq unioqqutitsinermut pinerluttulerinermi inatsimmi § 

111, imm. 1, tillitanik atuineq. Ullormi 26. april 2016 aningaasanngorlugit aningaasat tigummis-

simagamigit 305.500 kr.-it, U-p ilisimallugu imaluunniit ilisimallugu pineqaatissiissutaasinnaasu-

mik unioqqutitsinermeersuusut.  

 

U pisimasumi pisuunnginnerarpoq.  

 

Illersuisumit uppernarsaasiiffigineqarput Oddsetimeersut kuponit eqqukkat katillugit 251.000 kr.-it. 

 

Unnerluussisussaatitaasunit assigiinngitsunik paasissutissanik uppernarsaasiissuteqarput, eqqartuus-

sisullu isumaqatigivaat pasinaateqarsinnaaneri.  

Pasinartorujussuuvoq U-p aningaasat 305.500 kr.-it tigummimmagit Kangerlussuarmiit Danmarkili-

arnermini.  

Eqqartuussisulli isumaqarput unnerluussisussaatitaasunit qularnaatsumik uppernarsaasiiffigisinnaa-

simanngikkaat U-p aningaasat tigumiai ilumut inatsisinik unioqqutitsinermeersuusut. 

Taamaattumik U eqqartuussisunit unnerluussut malillugu unnerluutigineqarnerminut pinngitsuutin-

neqarpoq. 

 

Aningaasartuutit pillugit 

Eqqartuussisut aallaavigineqartartup saneqqunnissaanut pissutissaqarsimanngillat, taamaattumik su-

liami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput, tak. eqqartuussisarnermi inatsimmi 

§ 480, imm. 1. 

 

 

 TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ :  

 

U pinngitsuutinneqarpoq.  

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput.  

 

 

Pia Hjort Andersen 

Eqqartuussisoq 

 

 

 

Den 29. januar 2020 blev af Sermersooq Kredsret i sagen 

sagl.nr. 445/2017       

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Cpr.nr. […]1969-[…] 

[…] 

3900 Nuuk 
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Anklagemyndighedens journal nr. 5507-97695-00061-16. 

 

afsagt 

 D O M : 

 

Sagen er behandlet med domsmænd. 

 

Tiltalen 

Anklageskriftet er dateret den 15. februar 2017 og modtaget i retten den 22. februar 2017.  

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Kriminallovens § 111, stk. 1 – hæleri 

Ved den 26. april 2016, ca. kl. 9.00 i Kangerlussuaq Lufthavn i Kangerlussuaq, at have været i besid-

delse af 305.500 kr. i kontanter, som han vidste eller bestemt formodede stammede fra en strafbar 

overtrædelse.  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har nedlagt påstand om:  

1. Anbringelse i anstalten for domfældte i 3 måneder. 

2. Konfiskation af 305.500 kroner, jf. kriminallovens § 166. stk. 1.  

3. Betaling af sagens omkostninger jf. retsplejelovens § 480, stk. 2.  

 

T har nægtet sig skyldig i forholdet. 

 

Forsvareren har nedlagt påstand om frifindelse. 

 

Bevisførelsen 

 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaring af T, hans forklaring er gengivet i retsbogen af den 29. januar 

2020. 

 

Dokumentbeviser 

Det fremgår af anmeldelsesrapport bilag A-1-1, at forholdet er anmeldt den 26. april 2016 og at ger-

ningsstedet er Kangerlussuaq Lufthavn. Samt at den sigtede er T.  

Af dispositionsrapport af den 26. april 2016 bilag A-1-2, fremgår det at Ts bagage var blevet scannet 

og havde virket mistænkelig, T var blevet visiteret og man havde fundet hans boarding pas med ba-

gage nr. 0 631 GL […] som er det samme nummer som Ts indvejede bagage har. Det fremgår endvi-

dere at der blev fundet 10 stk. 500 krone sedler på T. Og i bagagen 3 par sorte sokker med 3 vakuum 

pakkede penge bundter, på i alt 301 stk. 500 krone sedler, 150 stk. 1.000 krone sedler, samlet 300.500 

kroner.  

Oplysningsrapport af den 10. januar 2017 bilag C-1-2, af hvilken det fremgår at politiet har forsøgt 

at afhøre T, af det 3. afsnit fremgår det:    

 

”Sigtede ønskede umiddelbart i første omgang ikke en forsvarer, og da han i den første afhøring 

har nævnt, at pengene hidrørte ODDSET, så anmod jeg ham om at påvise kvittering for de penge. 

Sigtede ønskede herefter en forsvarers tilstedeværelse, hvorfor afhøringen blev foreløbigt afslut-

tet.” 
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Af bilag E-1-1, fremgår det at politiet har beslaglagt koster 1, 300.500 kroner fundet i bagagen, 

koster 2, 5.000 kroner fundet på T, koster 3, Nokia mobiltelefon tilhørende T. Det fremgår endvi-

dere at T ikke gav sit samtykke til beslaglæggelsen og at det blev ønsket forelagt for retten.  

Der blev dokumenteret en retsbog fra Sermersooq Kredsret dateret den 27. april 2019, hvoraf det 

fremgår at retten besluttede at de fundne kontanter og mobiltelefon kunne beslaglægges med mis-

tanke om at de stammede fra salg af hash. 

Bilag E-1-3, er en kvittering fra Tele-Post Center i Kangerlussuaq, hvoraf det fremgår at der er 

blevet indsat 305.500 kroner. 

Af fotomappe bilag E-1-4, kan man se Ts bagage og baggagenummer samt boardingpas, og de tre 

sokker, samt de vakuumpakkede penge sedler. 

Forsvareren dokumenterede kvitteringer på ODDSET kuponer stammende fra tidsrummet i 2016, 

og de viste samlede gevinster på 251.585 kroner.  

Forsvareren dokumenterede ligeledes et regneark hvor alle kuponerne var blevet indtastet og reg-

net sammen.  

Det blev ligeledes dokumenteret at Ts navn fremgik af de kvitteringer der drejede sig om større 

gevinster som skulle hæves i banken.  

 

Parternes synspunkter  

Anklageren har til støtte for påstanden blandt andet anført, at sagen er fra 2016. T blev taget i 

Kangerlussuaq med 305.500 kroner, og blev med det samme mistænkt for overtrædelse lov om 

euforiserende stoffer.  

T har ikke erkendt at pengene stammer fra en lovovertrædelse, politiet har pligt til at efterforske 

sager når der tale om så store pengebeløb. De har undersøgt Ts indkomst de sidste år og han har 

ikke tjent så meget, men har oplyst at han har vundet dem på oddset.  

T har haft en masse kvitteringer på gevinst med fra oddset. På ingen af disse står der Ts navn, 

eller at de er købt via Ts kort.  

Kuponerne kan være købt af hvem som helst, forsvaret har ikke dokumenteret at det er T som 

har vundet over 300.000 kroner. Hvis man har vundet 300.000 kroner, så har man også brugt 

flere penge end dette.  

T har ikke bevist hvor mange penge han har brugt på oddset, man har kun fremvist gevinst kupo-

ner for 250.000 kroner.  

Forhold 1, C-1-2, af denne fremgik at T var forsøgt genafhørt og bedt om at fremfinde oddset ku-

poner som han havde liggende. Men T ville ikke udlevere disse, der kunne ellers være blevet ta-

get en kopi af disse hvis T gerne ville beholde dem selv.  

Når man ser på Ts lave indkomst, samt at han forsørgede sig selv med mad og tøj, så er det helt 

skævt med Ts opsparing på 305.500 kroner.  

Det er utroværdigt at T har så stor en opsparing.  

Fra forsvarets side blev det nævnt at T kan have tjent pengene sort.  

T blev tiltalt for hæleri, da man ikke kunne koble pengene direkte til lov om euforiserende stof-

fer.  

Sagen er fra 2016 og indbragt for retten i 2017, det er ærgerligt at der ikke er lavet en personun-

dersøgelse i sagen, ligesom det er ærgerligt at sagen har ligget stille så længe.  

 

 

Forsvareren har til støtte for påstanden blandt andet anført, at når der er tale om så mange penge, 

så skal man som anklager bevise hvor de mange penge stammer fra.  

T kan sammenlignes med andre sager som forsvareren har haft, i denne sag kan T bevise at han 

har en masse oddset gevinster.  

Der er flere kvitteringer på gevinster, hvor Ts og X1s navne fremgår.  De er ikke bare nogen som 

man har taget ud af den blå luft.  

Uanset hvordan man vender og drejer sagen, så har forsvareren bevist at T har tjent så mange 

penge på oddset.  
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Det bestrides ikke at T var i besiddelse af 305.500 kroner i kontanter. Spørgsmålet her er om de 

stammer fra salg af hash.  

Det er fremvist at T har vundet pengene i oddset.  

T havde ikke udleveret oddset kuponerne, fordi advokaten havde sagt til ham at han ikke skulle 

gøre det.  

Det er ikke ulovligt at spille oddset og tjene penge på det.  

Når man er overtræder af lov om euforiserende stoffer, så betaler man som regel billetten til 

Danmark med kontanter lige dagen før afrejse. Men i denne sag har T selv købt sin billet via sit 

kort og i god tid.  

 

 

Sagsbehandlingstid  

Anklageskriftet er dateret den 15. februar 2017, gerningstidspunktet er dateret den 26. april 2016, 

og sagen ses ikke forsøgt behandlet i retten tidligere. 

 

Rettens begrundelse og resultat 

 

Om skyldvurderingen 

Sagen omhandler hvorvidt T er skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 111, stk. 1, hæleri. Ved 

den 26. april 2016, at have været i besiddelse af 305.500 kroner i kontanter, som T vidste eller 

bestemt formodede stammede fra en strafbar overtrædelse.  

 

T har nægtet sig skyldig i forholdet.  

 

Forsvareren har dokumenteret kuponer fra Oddset med gevinster for samlet omkring 251.000 kro-

ner.  

 

Anklagemyndigheden har fremført forskellige oplysninger i deres dokumentation, som retten med-

giver virker mistænkelige.  

Det virker meget mistænkeligt at T havde 305.500 kroner i kontanter på sig ved udrejse fra Kan-

gerlussuaq til Danmark.  

Anklagemyndigheden har dog efter rettens mening ikke formået at bevise udenfor enhver rimelig 

tvivl at pengene som T var i besiddelse af, stammede fra en lovovertrædelse.  

Hvorfor retten frifinder T, for tiltalen i anklageskriftet.  

 

Om omkostningerne 

Retten har ikke fundet årsag til at fravige udgangspunktet, hvorfor statskassen skal betale sagens 

omkostninger jf. retsplejelovens § 480, stk. 1.  

 

 

 T H I   K E N D E S   F O R   R E T : 

 

T frifindes.  

 

Statskassen betaler sagens omkostninger.  

 

 

 

Pia Hjort Andersen 

Kredsdommer 
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Den 29. januar 2020 kl. 13.00 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde. Kredsdommer 

var Pia Hjort Andersen. Domsmænd var […] og […].  

 

Retten behandlede 

sagl.nr. 445/2017           

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Cpr.nr. […]1969-[…] 

[…] 

3900 Nuuk 

 

 

[…] 

 

T forklarede på grønlandsk blandt andet at han var på vej til København den 26. april 2016. I Kan-

gerlussuaq havde politiet taget pengene fra T, han blev med det samme mistænkt for salg af hash.  

Politiet tog 305.000 kroner fra T, de lå i hans kuffert. T havde lagt pengene vakuumpakket i strømper. 

Det er ikke noget T normalt plejer at gøre at vakuumpakke penge. T havde taget alle sine penge med, 

hans onkel var pludselig død og T var chokeret over det.  

T plejer ikke at rejse med så mange penge. Det var penge som T havde sparet sammen gennem oddset 

gevinster.  

T havde sagt til Politiet i Kangerlussuaq at pengene stammede fra oddset, han havde også at han 

havde kvitteringerne på de gevinster.  

T havde vundet en masse små gevinster, han har svært ved at gætte og vinde de store beløb. T fulgte 

meget med i fodbold dengang fordi han ikke arbejdede.  

T vandt forskellige beløb hver uge, det kom an på hvem der spillede de kampe som han oddset på.  

T plejer at satse på de høje odds og holder øje med hvem der er skadet, og hvilke hold der har størst 

mulighed for at vinde.  

Det er meget forskellige hvor meget T han spiller på oddset, det kan f.eks. være 2 eller 300 kroner 

han spiller.  

Det er forskelligt hvor meget T spiller for.  

Hvis du f.eks. spiller på tre, og rammer de to af dem, så får man kun den ene tilbage og derved har 

man ikke tabt noget og kan spille igen.  

T spillede meget oddset dengang, fordi han ikke arbejdede og så meget fodbold på tv.  

T systemspiller oddset, og man kan tjene en del på det, og T mener at hvis man følger godt med i 

fodbold så kan man leve af at spille oddset.  

T plejer at få gevinsterne udbetalt i kontanter, han bruger ikke banken.  

T spiller oddset i butikkerne, han gemmer ikke kvitteringerne fra køb af oddset kuponerne. T er ikke 

medlem af oddset, fordi det vil tage længere tid for ham at få gevinsterne udbetalt såfremt han var 

medlem.  

Man kan ikke se ud fra de dokumenterede oddset kuponer at det er T der har købt dem.  

T skulle til Danmark dengang i april 2016 fordi hans soralu skulle konfirmeres. T skulle være i Dan-

mark cirka 2 til 3 uger dengang.  

T havde pakket pengene ind på den måde så ingen skulle se dem.  
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T havde pengene pakket på den måde, også for at folk som kom og besøgte ham ikke skulle se dem, 

for hvad kommer det andre folk ved.  

Det var vist den 6. maj 2016 T skulle have været tilbage fra Danmark.  

T var taget til Danmark for at være med til konfirmation, men hans onkel var pludselig afgået ved 

døden også.  

T arbejdede som dørmand i […] i 2016, han husker ikke hvad han tjente dengang.  

De oplyste indkomstoplysninger fra Skattestyrelsen er korrekte.  

Oddset kuponerne, T havde sagt til politiet i Kangerlussuaq at han havde kvitteringerne, men han 

havde dem ikke med da han var på rejse.  

Da han kom tilbage, havde han ellers henvendt sig til politiet efterfølgende for at få de beslaglagte 

penge tilbage, dette fik han ikke lov til. T havde kontaktet en advokat med kontor ved siden af 

idrætshallen efterfølgende, og denne havde sagt at T ikke skulle aflevere dem til politiet. Politiet 

havde på et tidspunkt bedt T om at komme med kvitteringerne, men han havde nægtet.  

T bruger ikke så tit banken, fordi han er ikke glad for banker.  

T plejer at bruge sit kort til at handle for, men han ønsker ikke at indsætte gevinster fra oddset i ban-

ken, fordi personalet spørger ind til hvor han har pengene fra og at de er uhøflige og ikke venlige at 

henvende sig til. T røg hash ind imellem også dengang i 2016, det var en lille smule han røg. Det 

var nok mest i weekenderne at han fik lidt hash.  

T har ikke børn, han var kærester med X1 dengang. T forsørgede sig selv. Han brugte ikke altid sit 

kort til at handle mad for.  

X1, er hende X1 som blev nævnt under dokumentationen af indsatte penge på hans konto.  

T havde en masse penge med, fordi hans onkel pludselig var død. Da T blev afhørt af politiet, var de 

kommet hjem til ham og vedkommende havde været i civilt tøj.  

 

[…] 

 

Grønlandsk: 

U kalaallisut ilaatigut nassuiaavoq, ulloq 26. april 2016 Københavnimut ingerlasimalluni. Kanger-

lussuarmi politiit U-mit aningaasanik tigusaqarput, ingerlaannarlu hashimik tuniniaanermut pasisaa-

lerluni.  

Politiit U-mit tiguvaat 305.000 kr.-it, taakkua kuffertianiittut. U-p aningaasat alersinut puussiamik 

silaannaakkamik poortorsimavai. Nalinginnarmik U aningaasanik silaannakkamut poortuineq ajor-

poq. U-p aningaasaatini tamaasa tigusimavai, angaava toqukkut qimaguteriataarsimavoq tamanna 

U-p quaarsaarutigerujussuarmivaa.   

Nalinginnaasumik aningaasanik taama amerlatigisunik angalatilluni tigumiaqarneq ajorpoq. Anin-

gaasat U-p oddsetimi eqqukkaminit ileqqaagarivai.  

U Kangerlussuarmi politiinut oqarsimavoq aningaasat oddsetimeersuusut, aamma eqqukkat upper-

narsaataannik peqarluni. 

U annikitsuararpassuarnik eqquisimavoq, eqqoriaruminaatsissimavaalu annertuumik eqquinssani. 

Taamanikkut U arsartunik malinnaasarpoq sulineq ajorami.   

U sapaatit akunneri tamaasa aningaasanik annertussusii assigiinngitsunik eqqugaqartarpoq, 

apeqqutaalluni kikkut oddserterfigigsai arsarnersut.  

U aningaasaliisarpoq qaffasinnerpaarsiuilluni oddsetinik alaatsinaattarpaalu kina ajoquseqqanersoq, 

aamma arsaqatigiit sorliit ajugaanissaminnut periarfissaqarnersut. 

Assigiinngitsorujussuuvoq U qanoq annertutigisumik oddseternersoq, assersuutigalugu 2 imaluun-

niit 300 kr.-it pinnguaatigisinnaasarpai.  

Assigiinneq ajorpoq U-p qanoq annertutigisut aningaasat pinnguaatiginerai.   
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Assersuutigalugu pingasut eqqoriarukkit, marluinnaallu eqqorlugit, taava ataasiinnaq utertinneqas-

saaq taamaalilluni annaasaqaatiginagu aningaasanooqqittoqarsinnaalluni. 

Taamanikkut U sulineq ajorami assut arsartunik isiginnaartarpoq aningaasanoortarlunilu.   

Systemilersukkanik oddsetertarpoq taamaalilluni aningaasannaatigilluarsinnaallugit, U-lu isumaqar-

poq arsartunik malinnaalluaraanni taava oddseterneq inuuniutaasinnaasoq.  

 U-p eqqukkani aningaasanngorlugit tigusarpai aningaaserivik atugarinngilaa.  

U pisiniarfinni oddsetertarpoq, oddsetersigaangami akiliinermut uppernarsaatai toqqorneq ajorpai. 

U oddsetimi ilaasortaanngilaq, tassami ilaasortaagaluaruni eqqukkani sivisunerusumik tiguniartar-

tussanngussagamigit.  

Uppernarsaasiissutigineqartunit oddsetit kuponitaaniit takuneqarsinnaanngilaq U pisisuusimaner-

soq. 

Taamanikkut april 2016-imi U Danmarkiliartussaavoq soraluni apersortittussaammat. U Danmarki-

miittussaalluni sapaatit akunneri marlut imaluunniit pingasut missaanni.   

U-p aningaasat taamatut poortornikuuvai kialuunniit takunnginniassammagit.  

Aamma U-p aningaasat taamatut poortornikuuvai inuit pulaartuisa takunnginniassammatigit, aam-

mami inuit allat susassarinngilaat.  

Ullormi 6. maj 2016-imiugunarpoq U Danmarkimiit utertussaagaluarpoq.  

U Danmarkiliarpoq apersortitsisunut peqataajartorluni, kisiannili angaava tassaanngartumik toquk-

kut qimaguteriataarsimavoq. 

2016-imi Nasiffimmi matulerisutut sulisuuvoq, eqqaamanngilaalu taamanikkut qanoq aningaasar-

sisarnerluni. Isertitanut tunngatillugu Akileraartarnermi Aqutsisoqarfiup paasissutissiissutai eqqor-

tuupput.  

Oddset kuponit Kangerlussuarmi politiinut akiliinermut uppernarsaatit piginerarsimavai, kisiannili 

angalanermini nassarsimanagit.  

Tamatuma kingornatigut uterami politiinut saaffiginnissimagaluarpoq aningaasat arsaarinnissutaa-

sut utertikkusullugit, akuerineqarsimanngilarli. Tamatuma kingornatigut U-p advokati timersortar-

fiup eqqaani allaffilik saaffiginikuuvaa, taanna oqarnikuuvoq U-p taakkua politiinut tunniutis-

sanngikkai. Politiit tamatuma nalaani U noqqaaffigisimavaat akiliinermut uppernarsaatit aggiutissa-

gai, taamaaliorumasimanngilarli. 

U-p aningaaserivik atorpiarneq ajorpaa, aningaaseriviit nuannaarinnginnamigit. 

U-p kortini atortarpaa niiverniarnermi, kisiannili oddsetimi eqqukkaminik aningaaserivimmut akise-

rusunneq ajorpoq, sulisut apersortarmata aningaasat suminngaaneersuunerinik, aamma saaffigalugit 

inussiarniittarmata saaffikkuminartuunatillu. Taamanikkut 2016-imi U ilaannikkooriarluni hashimik 

pujortartarpoq, kisianni annikitsuinnarmik pujortartarnikuuvoq. Immaqa sapaatit akunnerisa naa-

neraniunerusoq hashimik pujortalaartarluni. 

U meeraqanngilaq, kisiannili taamanikkut X1 aapparivaa. U imminut pilersortuuvoq. Kortini niiver-

niarnermini atortuaannanngilaa.    

X1, taannaavoq X1 uppernarsaasiissutigineqartuni kontominut aningaasanik ikisisoq.    

U aningaasarpassuarnik nassarpoq angani toqukkut qimaguteriasaarnikuummat. U politiinit killi-

siorneqarami politiit angerlarsimaffianukarsimapput apersuijartorlutik, taannalu inuinnartut 

atisaqarsimavoq.  

 

[…] 

 

Sagen sluttet.  

 

Retten hævet kl. 15.05. 
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