
  Bilag K-09 

EQQARTUUSSISOQARFIK SERMERSUUMI  

EQQARTUUSSISUT SULIAANNIK  

ALLASSIMAFFIUP ASSILINEQARNERA  

 

UDSKRIFT AF RETSBOGEN  

FOR  

SERMERSOOQ KREDSRET 

 

Den 18. november 2016 kl. 08.15 holdt Sermersooq Kredsret i Nuuk offentligt retsmøde. 

Kredsdommer var Virna Fencker. […] 

 

Retten behandlede 

sagl.nr. SER-NUU-KS 0939-2016         

       Anklagemyndigheden 

mod 

T1 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3900 Nuuk 

Og 

T2 

Cpr.nr. […]  

[…] 

3900 Nuuk 

Og 

T3 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3900 Nuuk 

Og 

T4 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3900 Nuuk 

Og 

T5 
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Cpr.nr. […] 

[…] 

3900 Nuuk 

Og 

T6 

Cpr.nr. […] 

[…] 

6700 Esbjerg 

Og 

T7 

Cpr.nr. […] 

[…] 

3900 Nuuk 

 

 

[…] 

 

U4 

Foreholdt sine afhøringer til politiet mappe 1 faneblad 4 Bilag C-2-1 og bilag C-2-3, bemærkede at 

Kisianni U1 ilaanngitsoq paasivara, iluamik paasitinneqannginnama. Paatsoorsimassavara. 

Eqqaamanngilaa 25.000-nik akilerneqarnerminik nassuiaasimanerluni. Kontantit pillugit 

nassuiaasimanerluni asuki. 

Forhold 9.  

30.000-nik akilerneqarsimanerminik nassuiaasimanini eqqaamanngilai. Naluaa U1 ilaasimanersoq 

immaqa U1 oqaluusimallugu ilanngussimagamiuk. Eqqaamanngilaa taamatut nassuiaasimanerluni. 

Forhold 7.  

U1 kisiat sullillugu nassuiaasimanini 20.000 kr-inillu kontantinik akissarsilluni nassuiaasimanini 

eqqaamanngilaa. Septemberimi eqqaamanngilaa taamatut nassuiaagami. 

Forhold 9. 

Eqqaamanngilaa taamatut nassuiaagami. 

Forhold 11. 

Taakkua nassuiaatini eqqaamanerlorujussuarpai.  

Dansk: 

Han fandt ud af, at T1 ikke var med, jeg fik ikke ordentlig besked. Jeg må have misforstået. Han 

kan ikke huske, om han havde forklaret, at han var blevet belønnet med 25.000 kr. Ved ikke om 

han havde forklaret om kontanter. 
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Forhold 9.  

Han kan ikke huske om han havde forklaret om, at han var blevet belønnet med 30.000 kr. Han ved 

ikke om T1 har været med, måske have han talt med T1 og føjet ham til. Han kan ikke huske, at 

han har forklaret på den måde. 

Forhold 7.  

Han kan ikke huske, at han har forklaret, at han kun arbejde for T1 og har fået belønning på 20.000 

kr. Han kan ikke huske, at han har forklaret på den måde i september. 

Forhold 9. 

Han kan ikke huske, at han har forklaret på den måde. 

Forhold 11. 

Det forklaringer har han meget svært ved at huske. 

 

U3 

Aningaasat pisimasumi 17-mi oqaasissaqarfiginngilai, tigusaagami tigummiani 7.400 kr.  

Dansk: 

Han har ingen kommentarer til 7.400 kr. han havde på sig da han blev anholdt vedrørende forhold 

17. 

 

Anklagemyndigheden dokumenterede: 

- Mappe 1 faneblad 3 bilag B-3-2 – rapport. 

 

T1 

Bemærkede til de andre tiltaltes forklaringer, at størstedelen af de indsatte penge kom fra hashsalg. 

At han erkender forhold 12 med T7 på 80 gram, og forhold 5 og 15 med T6. Og de to yderligere 

forhold han erkendte men ikke i forening med X30. At han har lånt nogen penge fordi han har brug 

for penge. Efter han fik sin arv ville han betale tilbage. Den 3. juni kom der over 200.000 kr. han 

vidste at der var arv fra hans afdøde far. Advokaten fortalte at der var penge til ham. At der var 2 

millioner kroner og de var kun 3 til at arve. At han ikke har været med i store hashs sag. Han holdt 

op med at arbejde i august 2014. Var kontanthjælpsmodtager. Men at hans kontanthjælp stoppede i 

marts fordi han takkede nej til deres tilbud.  

 

[…] 

 

Retten hævet. 

 

Virna Fencker 


