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Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq unnerluutigineqarneratut eqqartuussiso-

qassasoq aamma sakkortusaaffigineqassasoq pineqaatissiissummik ukiunik marlunnik sivi-

kinnerunngitsumik pineqaatissinneqarsimasunut inissiisarfimmiittussanngortitsinermik.  

 

U piumasaqaateqarpoq pinngitsuutinneqarnissamik, kisiannili haship arsaarinnissutigineqar-

nissaa atuuttussanngortinneqassasoq.  

  

Eqqartuussisooqataasartut 

Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 
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Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiami 7. april 2017-meersumi suliami pisimasumut 

pineqartumi pinerliivik nalunaarutigineqarsimavoq: ”GrønlandsBanken, konto, Folkeregiste-

ret, 3911 Sisimiut”. Suliami pineqartutut ilaatigut makkua allattorneqarsimapput:  

 

”nalunaarutiginninnerit tiguneqarsimasut pasitsaassinermi pinerlunnikkut aningaasanik malun-

narunnaarsaarnerit pillugit, 18. februar 2016-miit 5. april 2017-ip tungaanut (ukioq ataaseq) 

nalunaarutigineqarsimapput nammineq kontomut pigisamut ikisat katillugit : 133.000 kr.-it 

kontonut allanut ikisat katillugit 181.900 kr.-it tamarmik katillugit 314.900 kr.-iusut. 

…” 

Grønlandsbankip Sisimiuni immikkoortortaqarfiata piffissami 18. februar 2016-miit 22. sep-

tember 2017-ip tungaanut Kalaallit Nunaanni Politiinut nalunaarutigisimavaat aningaasat U-

p kontonut […] aamma […], taakkua nammineq kontorai imaluunniit kontonut allat pigisaan-

nut nuussisarsimaneri.  

 

Nalunaarutigineqartunit ilaatigut ersersinneqarpoq U ullua ilisimaneqanngitsumi 2016-mi 

katillugit ikisimagai 50.000 kr. aningaasanngorlugit imatut agguarneqartut 21.500 kr.:  500 

kr. -it, 15.000 kr.  200 kr. -it 13.000 100 kr. –it aamma 500 kr. i 50 kr. -it. Ulloq 18. februar 

2016 bankip oqaatigivaa ikisimagai 10.000 kr. it aningaasanngorlugit. Ulloq 25. februar 2016 

bankip oqaatigivaa ikisimagai 10.000 kr. aningaasanngorlugit. Ulloq 17. juni 2016 ikisimavai 

katillugit 38.000 kr.-it 200 kr-it. Ulloq 28. juni 2016 bankip oqaatigivaa ikisimagai 10.000 kr. 

–it aningaasanngorlugit. Ulloq 30. juni 2016 bankip oqaatigivaa ikisimagai 15.000 kr. anin-

gaasanngorlugit. Ulloq 31. maj 2017 Grønlandsbankip nalunaarutigivaa ikisimagai 10.000 kr. 

–it imatut agguarneqartut 5.600 kr. –it 200 kr. it aamma 4.400 kr. 100 kr. -it. Ulloq 2. juni 

2017 Grønlandsbankip nalunaarutigivaa ikisimagai 10.000 kr. it aningaasanngorlugit, ag-

guarneqartut 3.000 kr.-it 500 kr. -it, 4.600 kr. 200 kr. –it aamma 2.400 kr. 100 kr. -it. Ulloq 

27. juni 2017 Grønlandsbankip nalunaarutigivaa ikisimagai 8.000 aningaasanngorlugit, ag-

guarneqartut 3.000 kr.-it 500 kr. -it, 4.000 kr. 200 kr. –it aamma 1.000 kr. 100 kr. -it.  

 

Ulloq 10. februar 2016 nuussimavai 1.900 kr. X5-imut  Københavnimut. Ulloq 3. april 2017 

aningaasanngorlugit ikisiffigisimavaa X6 på 50.000,00 kr.-inik, agguarneqartut 5.000,00 kr. 

–it 1.000 kr. –it aamma 45.000 kr. -it 500 kr. –it. Ullorlu taanna nuussimavai 80.000 kr.-it 

kontominiit  X6-p kontoanut. Ulloq 19. maj 2017 Grønlandsbankip nalunaarutigivaa Nuum-

mut aningaasanngorlugit nuussisimasoq 31.100 kr.-inik, agguarneqartut 4000 kr. -it 1.000 kr. 

-it, 27.000 kr. 500 kr. –it aamma 100 kr. i 100 kr. -it. Ulloq 22. september 2017 Grønlands-

bankip nalunaarutigivaa Nuummut aningaasanngorlugit nuussisimasoq 20.040 kr.-inik. 
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Misississueqqissaarnermi nalunaarusiami 7. april 2017-meersumi ersersinneqarpoq, U-p inaa 

misissueqqissaarfigineqarsimasoq ulloq taanna nal. 19.30-miit 21-00-ip tungaanut. Taamatut-

taaq nalunaarusiami ersersinneqarpoq, U-p inaani inaatalu eqqaani makkua pigisat nassaarin-

beqarsimasut, suliamilu arsaarinnissutigineqarsimasut: 

Koster nr. 1:  Aningaasivissuaq savimineq qernertoq  

Koster nr. 4:  Aningaasat kisinneqarput katillugit 623,50 kr. 

Koster nr. 7:  IPhone 6s 64 gb puua 

Koster nr. 8:  IPhone 7 128 gb puua 

Koster nr. 9:  Grønlandsbankenimiit ikisisimanermut uppernarsaatuit 

Koster nr. 10:  Pappialat assigiinngitsut: 

 pappiala, allaqqasoqod piridinho.dk aamma periaasit@outlook.dk   

Beo Play S3 naleqartoq 2.999,00 kr., Pisiffimmi pisiaq, ullulerneqarsimassoq  

5. april 2017 

 Pappialat assigiinngitsut, allaqqapput:  

 X7 4500 – 42,39,36 

 X8 3900, - 3600, - 33,31,24,5,-23,5 

 X9 1150 kr. 

 Orsoq 6000 kr. 

 X10 1300 kr. 

 X11 2000 kr. 

 Oddset akiliinermut uppernarsaat ataaseq eqqugartaa 1.712 kr. 

Koster nr. 12:  Qarasaasiaq angallattagaq pooqattartalik, imarivai: mus ataaseq, bærbar Le-

novo orsiissutaa, ataaseq. Qanermut saligut, ataaseq. lommeregnerit, marluk. 

målebogi, ataaseq. A4 pappiala, ataaseq. ledningi  IPhonemut, ataaseq. Lenovo 

bærbar pc. 

Koster nr. 13: Mac Book Air puua serienr. […] 

Koster nr. 14:  pooq meqqeqartoq. Louis Vuitton, imarivaa unngersaq ameq.  

Koster nr. 15:  Etui mrk. Louis Vuitton, indeholdende solbriller 

Koster nr. 16:  IPhone 7 plus 128 gb 

Koster nr. 17:  Ferrari logo puut marluk aamma  Beats By Dre høretelefonit imaqartut  hø-

retelefoninik. 

Koster nr. 19:  Højtalerit  meqqeqartut. Bose ledningitallit ataatsit 

Koster nr. 20:  Højtalereeqqat meqqeqartut. B&O 

Koster nr. 21:  Apple TV 

Koster nr. 22:  Snescooter meqqeqartut mrk. Artic Car ZR 8000, inaata silataani biilit unittar-

fianni uninngasut, matuersaatai eqqortut, inigisaani torsuusami kamippannut 

ilisivimmiittut. 

Koster nr. 23:  Aaqqatit aamma balaklava meqqeqartut Klim 
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Taamatuullu Kosterrapoortimilu 7. april 2017-meersumi ilaatigut aningaasivissuarmi makkua 

nassaarineqarput: aamma misissueqqissaarnermi nalunaarusiami 7. april 2017-meersumi er-

sersinneqarpoq, aningaasivissuarmik allanik nassaarsimaneq, koster nr. 1, tassa misis-

sueqqissaanerup kingornatigut politeeqarfimmi misissorneqarmat.  

Koster nr. 2:  24 gram hash  

Koster nr. 3:  16.500 kr. aningaasanngorlugit imatut agguarneqartut 15.500 kr.-it 500 kr. –it 

aamma 1.000 kr. –it. 

Koster nr. 5:  Nalunaaqutaaraq meqqeqartoq Breitling 1884 

Koster nr. 6:  Bredbåndip puua akiliisimanermut uppernaasaatinik assigiinngitsunik imalik, 

tassani ilaalluni snescooterimik pisineq aamma Oddsetimit akiliinermut up-

pernarsaatit.   

 

Misissueqqissaarnermik nalunaarusiami 28. september 2017-meersumi ilaatigut ersersin-

neqarpoq, misissueqqissaarfigineqarsimasoq najugaq Kussangasoq […] i Sisimiut, piffissami 

misissueqqissaarnermi U-p najugaqarfia, misissueqqissaarneq pivoq ulloq 28. september 

2017 nal. 09.40. Misissueqqissaarnermullu atatillugu makkua arsaarinnissutigineqarput:  

Koster nr. 25: Samsung TV, model […]. 

Koster nr. 26: Nalunaaqutaaraq mrk. Citizen, model […]. 

Koster nr. 27: Samsung TV, model […]T: 

Koster nr. 28: cal. 223 mrk. TIKKA qinngutitalik aamma nipikillisaatitalik.  

 

U ullormi 9. november 2017 Oddsetimiit kvitteringit 2016-imoortut aamma  2017-imoortunik 

tunniussivoq. 

 

Politiit nalunaarusiaat 12. oktober 20187-meersoq imaqarpoq eqquinermi uppernarsaatit mi-

sissorneri, taakkua U-p inaani misissueqqissaanermi nassaarineqarsimapput aningaasivis-

suarmiittut. Nalunaarusiami ilaatigut ersersinneqarpoq, 2014-imi kuponit pinnguaatineersut 

368-iusut. Akiliisimanermut uppernarsaatit tunngavigalugit, tassani ersersinneqarpoq aki-

liutaasarsimasoq qanoq annertutigisimanersoq, unnerluussisussaatitaasut missiliorpaat 

ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit eqqukkanit kuponit nassaarineqartut 2014-imi 200.185-

iusimasut. 2015-imi kuponit pinngaatineersut 460-iusut ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit 

eqqukkat 264.612 kr.-iullutik. 2016-imi kuponit pinnguatineersut 298-iusut ilanngaatissat 

ilanngaatigereerlugit eqqukkat 110.061 kr.-iusllutik. 2017-imi kuponit pinnguatineersut 69-

oillutik ilanngaatissat ilanngaatigerrerlugit eqqukkat 38.023 kr.-iullutik. 2014-2017 

ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit eqqukkat missingersorneqarput 612.833 kr.-iunut naatso-

rsueriaaseq eqquinermi agguaqatigiissitsissut 1,998 atorneqarluni.  
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Politiit nalunaarusiaat 6. november 2018-meersumi ilaatigut ersersinneqarpoq, 2013-imi ku-

ponit pinnguaatineersut 24-iusut ilanngaatissat ilanngaatigereerlugit eqqukkat 14.902 kr.-

iullutik.  

 

Politiit nalunaarusiaanni kontomi paasissutissat misissornerini 11. oktober 2017-meersuni 

ilaatigut ersersinneqarpoq, U-p kontoata misissornerani kontonummer […] takutikkaa piffis-

sami 12. april 2013-imiit 22. september 2017-ip tungaanut aningaasat ikineqarsimasut 

1.052.018 kr.-iusut, pasilliutigineqarlutillu ikiaroornartulerinermeersuusut. Nalunaarusiami 

tamatumani ersersinneqarpoq piffissami 16. februar 2016-imiit 31. marts 2017-ip tungaanut 

aningaasat ikineqarsimasut 80.000 kr.-it kontoanut […]-imut, pasilliutigineqarlutillu 

ikiaroornartulerinermeersuusut. Tamatuma saniatigut piffissami 5. maj 2014-imiit 27. juni 

2017-ip tungaanut Oddsetimiit eqqukkat ikineqarsimasut katillugit 230811 kr.-iullutik, 

taakualu pasilliutigineqarput pinerlunnikkut aningaasarsianik malunnarunnaarsaanerusut 

ikiaroornartumik tuniniaanermiit. Aningaasat pasinaatillit U-p kontoanut ikineqarsimasut 

katillugit 1.367.829 kr.-iupput. 

 

Nalunaarusiami 27. december 2017-meersumi ersersinneqarpoq pisimasoq 1-mi aningaasat 

naatsorsorneri katillugit, U 60.000 kr.-inik aningaasanngorlugit akiliisimavoq snescooterinut 

aamma 40.000 kr.-inik aningaasanngorlugit umiatsiaaqqamut. Aningaasat taakkua anin-

gaaserivimmi kontoini imaluunniit aningaaserivikkut nuussinerini ersinngillat.  

 

Akileraartarnermi Aqutsisoqarfiup akileraartarnermut paasissutissiissutaani ersersinneqar-

poq, U 2013-imi akileraarusigassanik isertitaqarsimasoq 0 kr.-inik, aamma 2014-imi akiler-

aarusigassanik isertitaqarsimalluni 6.811 kr.-inik, 2015-imi akileraarusigassanik isertitaqarsi-

malluni 14.777 kr.-inik, 2016-imi akileraarusigassanik isertitaa negativiulluni.  

 

U-p akissarsiaasa kontoaniit inissitsiterinerit 2. november 2018-imeersut inissiinerit immik-

kut toqqakkani ilaatigut ersersinneqarpoq, ulloq 5. juni 2014 aningaasanik 5.000 kr.-inik tigu-

sisoqarsimasoq Danmarkimi tigusisarfimmiit. Ulloq 8. juni 2014 Danmarkimi kioskimi pisi-

niarsimavoq ullormi aamma tassani Danmarkimi tigusisarfimmiit tigusimallugit 5.000 kr.-it. 

Eqqukkat kuponiannit suliamut ilaasumi kuponi en akilerneqarsimavoq Sisimiuni tuni-

niaasumut aamma eqqugartaa piffimmi tamatumani ulloq 9. juni 2014 tunniunneqarsimalluni.  

 

Aamma inissitsiterinermi takussutissiami ersersinneqarpoq, U-p akiliutaaniit akiliisoqarsima-

soq […] Københavnimi ulloq 30. juli 2014 aamma Danmarkimi tigusisarfimmi 5.000 kr.-inik 

tigusisoqarsimalluni. Eqqukkat kuponi suliamiittut ataatsimik kuponitaqarput Sisimiuni tuni-

niaasarfimmut akiliisoqarsimasoq 3. august 2014 eqqugartaalu tunniunneqarsimalluni pif-

fimmi tassani ulloq taanna.  
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Kuponit eqqukkat ilaanni, suliamiittumi, kuponi ataaseq Sisimiuni tuniniaavimmut akiler-

neqarsimavoq ulloq 17. august 2014 nal. 13:28, piffimmilu tamatumani eqqugartaa ulloq 18. 

august 2014 nal. 20:12 tunniunneqarsimalluni. Sulilu aamma kuponi ataaseq Nuummi tuni-

niaasumut ulloq 16. august 2014 nal. 19:28 akilerneqarsimasoq eqqugassartaalu ulloq 17. au-

gust 2014 nal. 14:22 Nuummi tunniunneqarsimasoq. Taavalu aamma kuponi Nuummi tuni-

niaasumut akilerneqarsimasoq 17. august 2014 nal. 14:33 eqqugartaalu tunniunneqarsimallu-

tik Nuummi ulloq 17. august 2014 nal. 23:04. 

 

Inissitsiterineq takussutissartaani aamma ersersinneqarpoq U-p kontoaniit tigusisoqarsimasoq 

Danmarkimi ulluni 28., 29. og 30. juli 2016. Suliami ilaatinneqartuni eqqukkat kuponi pinga-

sut, Sisimiuni ulloq 29. juli 2016 tuniniaasumut akiliisoqarssimavoq eqqugartaalu Sisimiuni 

ulloq 29. aamma 30. juli 2016 tunniunneqarsimallutik.  

 

Inissitsiterinit takussutissartaani aamma ersersinneqarpoq, U-p kreditkortianit Danmarmikimi 

pisiniarfinni skiliisoqarsimasoq ulluni 19. aamma 28. december 2016. Eqqukkallu kuponi 

sulimiittut arfinillit, Sisimiuni tuniniaasumut akilerneqarsimapput piffissami 22.-ianiit 27. de-

cember 2016, eqqugartaalu Sisimiuni tunniunneqarsimallutik piffissami 22.-ianiit 27. decem-

berip tungaanut 2016-imi.  

 

Nalunaarusiaq 14. december 2017-meersoq, pineqarluni U-p pinnguaammit BET65-imit 

isertitaani ilaatigut ersersinneqarpoq, eqqukkaminit 38.631 kr.-inimik anginerusumik aki-

liuteqarsimasoq.  

 

Politiit nalunaarusiaannit 28. september 2017-imeersumi umiatsiamik arsaarinnissuteqarner-

mut tunngasumi ilaatigut ersersinneqarpoq, politiit koster nr. 29 arsaarinnissutigisimagaat 

Poca 600 umiatsiaaraq Suzuki 300 hk-mik aquuteralattalik.  Auto&Marine-Service Center 

A/S ullormi 11. oktober 2017 umiatsiaaraq motoritalik tuninerani akia nalilersimavaat 

225.000 kr. – 275.000 kr.-it missaannut. U-p umiatsiaaraq tuniniarlugu saqqummiussimvaa 

275.000 kr.-inut.  

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut takutinneqarput mappi assit U-p angerlarsimaffiani ulloq 

10. april 2017-imi misissueqqissaarnermeersut.  

 

Nalunaarutiginninnermi nalunarusiami 6. april 2017-meersumi ilaatigut ersersinneqarpoq, su-

liami pisimasut aappaat nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 6. april 2017 nal. 13:27. Piffissaq 

pinerliivik oqaatigineqarsimalluni pisimasoq ulloq 5. april 2017 nal. 16:00.  
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Nakorsat politiinut uppernarsaataani 10. april 2017-imeersumi I1 Sisimiuni peqqissaavimmi 

misissorneqarsimavoq ulloq 7. april 2017 nal 16:07. Makkualu takuneqarsinnaasuni nassaa-

rineqarsimallutik: 

”Ajoqusersimasoq ataasiakkaanik uppatigut tilluusaqarpoq (uppataa saamerleq saavata 

tungaani 3x2 cm, nulua saamerleq 3x3 cm. 

Uppataa talerperleq 3x4 cm. 

Ilusiuisoqarpoq nassaarisat nalinginnaasuupput sukkulluunniit kimillanneqarani.” 

 

Nunatta eqqartuussisuuneqarfianut takutinneqarput mappi assit I1-p assingi, Qeqqata poltiini 

sulisup ulloq 6. april 2017 assilisai.  

 

U suliamut matumunnga pingaarutilimmik siusinnerusukkut pineqaatissinneqarnikuuvoq: 

- Sisimiut eqqartuussiviata eqqartuussutaa ulloq 11. december 2007 ilaatigut aanngaa-

jaarniutit pillugit inatsimmik unioqqutitsineq. Qaammatini tallimani pineqaatissin-

neqasimasunut inissiisarfimmiittussanngortinneqarpoq.  

- Akiliisitsissut ulloq 11. februar 2010 aanngaajaarniutit pillugit nalunaarummik unioq-

qutitsineq 

- Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata ulloq 18. marts 2013 eqqartuussutaa aanngaajaarni-

utit pillugit inatsimmik unioqqutitsineq. Eqqartuunneqarpoq akiligassinneqarluni 

20.000 kr.-inik aamma innersuussutigineqarpoq EMRK art. 6, stk. 1, 1. pkt. 

- Qeqqata Eqqartuussisoqarfiata eqqartuussutaa ulloq 7. april 2015, U psuutinneqarpoq 

ilaatigut pisimasuni sisamani, aanngaajaarniutit pillugit inatsimmik unioqqutitsineq, 

piliarineqartoq piffissami 14. november 2012-imiit 13. juni 2014-imut. Pisimasut mar-

luk tassaallutik hashimik ingerlateqqitassamik tigummiaqarneq, tigummigamiuk 

497,87 gram hash Christianshavnip metrostationiani ulloq 14. december 2011. Pisima-

sut marluk tassaallutik hashimik nammineq atugassamik tigumiaqarneq. Pineqaatis-

siissut aalajangersarneqarpoq utaqqisitamik ulluni 90-ni pineqaatissinneqarsimasunut 

inissiisarfimmiittussanngortinneqarneq ukiunik marlunnik misiligaaffilerneqartoq, 

ilassutitut akiligassiissut 50.200 kr.-inik aamma arsaarinnissutigineqarluni hashi 

502,08 gram.  

 

U inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq inissiami Sisimiuni najugaqarluni. Imarsiornermut 

ilinniarfissimavoq ilinniagarisimallugulu ubefaren skibsassistent. Aasaq kingulleq ilinniak-

kani naammassivaa. Kilisaammi aalisartutut sulivoq.  

 

Nassuiaatit 

U aamma ilisimannittoq I1 pingaarnertigut siullermeeriffiusumi nassuiaanermittut nassuiaa-

teqarput. 
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U ilassutitut nasuiaavoq, nammineq I1 fiisterlutik attuuasimallutik kunissuullutillu. Tamanna 

pivoq immaqa fiistimiit qimagutinnginnginnerminni nalunaaquttap akunneri marluk sioq-

qullugit. Atoqatigiinnissartik eqqartunngilaat. Nalunngilaa tamatuma nalaani 16-17-inik 

ukioqartoq. Ukiumi nikinganerat eqqarsaatigisimanngilaa. Angerlarsimaffianukarput tassa-

nilu fiistimi aallartitartik nangeqqillugu. Imminnut kunissuupput attuuallutillu. Arnap attor-

neqarami angutip assaa peersippaa. 15 minutsit missaanik sivisussuseqarunarpoq. 

Oqaaseqanngilaq iluaalliornerminik. Aamma aperinnginnamiuk. Atoqatigerusunngimmani 

nammineq sinilerpoq. Qaqugukkulluunniit arnap annersanngilaani. Iterpoq peqanngitsoq.  

 

I1 ilassutitut nassuiaavoq, nammineq piumassutsiminik U angerlaqatigisimallugu. Naluvaa 

suniarnerlutik. Sinittarfiup matua parnaarpaa sinittarfimmut iseramik. Tigummani aamma 

nammineq tiguvaa ujanniarlugu. Sivisuutut misigivaa. Arlaleriarluni tiguneqarpoq. Piniinnar-

porlu naak akiuukkaluartoq.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

Uppernarsaasiiffigineqartuni aningaaserivimmiit paasissutissanit ersersinneqarpoq, U piffis-

sami 12. aprilimiit 22. septemberimut 2017-imi arlaleriarluni aningaasanik annertuunik akis-

sarsinermi kontominut aamma sipaarfimminut ikisisarsimasoq. Akileraartarnermi paasissu-

tissanit ersersinneqarpoq piffissami tamatumani annikitsuinnarmik akileraarutaasussanik 

isertitaqarsimasoq.  

 

U nassuiaavoq aningaasat annertuut pingaartumik eqqugaasut Oddsetimiit, aammalu eqqui-

nermi kuponit tunniussimavai, taamatullu aamma eqqukkat kuponi angerlarsimaffiani misis-

sueqqissaarnermi nassaarineqarsimallutik. Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata nalilerpaa, ku-

ponit arlallit U-mit pisiaasimanngitsut eqqugartaaluunniit tassannga tiguneqarsimanngitsut, 

tassami kuponit pisiarineqanngikkunik eqqugartaat tiguneqartarsimammata Sisimiuni, suli-

ami paasissutissat naapertorlugit tunngavigineqartariaqarpoq Danmarkimiissimasoq. Taama-

tullu aamma eqqukkat kuponi Sisimiuni pisiarineqarlutillu eqqugartaat tiguneqarsimasut pif-

fissaani tassanerpiaq aamma Nuummi taammaattoqarsimalluni. Taamaattumik nalingin-

naasuummat eqqukkat kuponi ateqanngitsut atorneqartarneri pinerlunnikkut aningaasarsianik 

malunnarunnaarsaanermi, allanik uppernarsaatinik ikorfartuutaasinnaasunik ilaqartinnagit 

uppernarsaataasinnaanngimmata aningaasarpassuit pinnguaatininngaaneersuusimanerat.  

 

U-p nassuiaataa aamma aningaasannattarsimalluni inunnut allanut atukkiisarnermigut, 

tamanna aamma tunngavigineqarsinnaanngilaq atukkiisarsimanera allanik uppernarsaatinik 

ilaqartinneqanngitsoq.  

Taamatullu aamma U Qeqqata Eqqartuussisoqarfianit eqqartuunneqarnikuuvoq ulloq 7. april 

2015-imi hashimik tuniniaqqinneqarnissaa sunertalimmik tigumiarnermut. Eqqartuussisoqar-

fimmi eqqartuussutikkut pisuutitsissutaa aanngaajaarniutinut tunngasoq piliarineqarsimavoq 
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piffissami suliaq matumani pineqartoq sioqqutilaarlugu. Taamaattumik piffissami hashileris-

unik attaveqarsimavoq, piffissaq sioqqutilaarlugu kontoanut aningaasanik annertuunik ikis-

isoqartarsimammat, tamannalu nassuiaateqarfigisinnaasimanngilaa.  

 

Taamaattumik eqqartuussisut tamarmiullutik isumaqarput tunngavigineqartariaqartoq anin-

gaasarpassuit aningaaserivimmi kontoanut ikineqarsimasut katillugit 1.132.018 kr.-it hashi-

mik tuniniaanermeersuusut. 

 

Tamanna aamma tunngavigalugu nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq tunngavigi-

neqartariaqartoq, Oddsetimut aningaasat akiliutigineqarsimasut umiatsiamut aamma snescoo-

terimut aammattaaq 330.811 kr.-it taamatulli aamma hashimik tuniniaanermeersuusut, 

taamaattumillu eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa pisuunermik apeqqummut pisimasoq 1-

mi aalajangigaa atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

Taamaattumik pisariaqanngilaq isummerfigissallugu suliami pisimasup 1-iani annertusisamik 

unnerluussutip ilaneqarnissaa.  

 

Suliap pisimasuata aappaani eqqartuussisuuneqarfik isumaqarpoq I1-p nassuiaataa tunngavi-

gineqartariaqartoq, tassa ullormi 5. april 2017-imi U angerlarsimaffianut ilagisimagamiuk, 

aammalu nammineq piumassutsiminik najugaanut inissiamut ilagisimallugu. Assortor-

neqarsinnaanngilaq I1-p oqaatigisimammagu U-p atoqatigerusunnginnera, aammalu iliuuse-

risani piffissap ilaani unitsissimammagu sinilerlunilu.  Sinilertinnanili, tassani I1-p nassuiaa-

taa tunngavigineqartariaqarpoq, U-p siniffimmut ajassimavaa atisaajarniarsaralugu piumann-

gitsoq atoqatiginiarsaralugu. Pissutsini taamaattuni U pisimasup aappaani pinngitsaaleeriar-

nermut pisuutinneqarpoq.  

 

Eqqartuussisoqarfiup tunngavilersuutai tunngavigalugit, aamma U siusinnerusukkut 

pineqatissinneqarnikuummat aanngaajaarniutit pillugit inatsimmik unioqqutitsinermi, 

eqqartuussisoqarfiup pineqaatissiissummik aalajangersagaa atuuttussanngortinneqarpoq, tas-

sunga ilanngullugit arsaarinninnerit. Qulaani tunngavittut oqaatigineqartut tunngavigalugit, 

tassunga ilanngullugu pingaartumik U piffissami pineqartumi suunngitsuararsumik akileraa-

rutaasussaamik isertitaqarsimammat, nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq isu-

maqartoqartariaqartoq makkua aningaasat pineqartut hashimik tuniniaanermeersuussut:  

 

U-p kontomi sipaarfimmi uninngasuutai : 80.000 kr.  

16.500 kr., U-p inaani aningaasivissuarmi nassaarineqartut. 

623,50 kr. U-mi nassaarineqartut. 
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Taamatullu nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq makkua nassaarineqartut U-p 

ikiaroornartulerinermut atorsimagai imaluunniit atuariaraluarsimagai: 

Aningaasivissuaq qernertoq inaani nassaarineqartoq.  

24 gram hash, aningaasivissuarmi nassaarineqartoq 

Danske spilimiit piffissami 2014-imiit 2017-imut eqqukkat kuponii. 

 

Taamatullu nunatta eqqartuussisuuneqarfia isumaqarpoq makkua U-p pisiarisimagai 

akiaroornartulerinerminngaaniit akilerlugit: 

Nalunaaqutaaraq meqqeqartoq Breitling 1884 

Louis Vuitton unngersaq ameq 

Louis Vuitton seqinersiutit puullit 

To Beats By Dre høretelefonit puullit 

Bose højtalersetit 

B&O højtalerit 

Apple TV 

Snescooter meqqeqartoq Arctic Cat ZR8000 RR, reg.nr. […] 

Styrthjelmi, balaklava aamma snescooterernermi aaqqatit meqqeqartut Klim 

IPhone 7 plus 

55” Samsung Curve TV 

Citizen nalunaaqutaaraq 

40” Samsung smart TV 

Qoorortooq Tikka kal. 223 qinngutitalik nipikillisaatilik 

umiatsiaq Poca 600 

 

Suliani ikiaroornartulerinerni nalinginnaasoq malillugu eqqartuussisoqarfiup aalajangigaa, 

tassa U-p suliami aningaasartuutit ilai akilissavai eqqartuussisoqarfimmi suliap suliarineqar-

neranut.  

Tamannalu aamma tunngavigalugu tassa eqqartuussisarnermi inatsimm § 480, imm. 2 tunng-

avigalugu suliami suliareqqitassanngortitami illersuisup akissarsiassai naalagaaffiup karsiata 

aningaasartuutigisai aamma akilissavai.  

 

 

TAAMAATTUMIK EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

Eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaa atuuttussanngortinneqarpoq. 

 

U suliami suliareqqitassanngortitami illersuisup aningaasarsiassaanut aningaasartuutit akilis-

savai.  
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***  

 

D O M 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 28. februar 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 034/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1989 

(advokat Gedion Jeremiassen) 

 

Qeqqa Kredsret afsagde dom i 1. instans den 7. november 2018 (kredsrettens sagl.nr. QEQ-

KS-92/2018).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med de rejste tiltaler og 

skærpelse af foranstaltningen til ikke under 2 års anstaltsanbringelse. 

  

T har påstået frifindelse, dog stadfæstelse for så vidt angår konfiskation af hash. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

I anmeldelsesrapport af 7. april 2017 vedrørende sagens forhold et er gerningsstedet anført 

som: ”GrønlandsBanken, konto, Folkeregisteret, 3911 Sisimiut”. Under sagens genstand er 

anført blandt andet: 

 

”ad indgående indberetninger om mistanke om hvidvask, siden 18. februar 2016 frem [t]il 5. 

april 2017 (1 år) at være indberettet om indsættelser i ege[n] konto på i alt: 133.000,00,- og 

indsat til andre konto i alt på 181.900,00 som tilsammen i alt er 314.900,00 kr. 

…” 
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Grønlandsbankens afdeling i Sisimiut har i en periode fra den 18. februar 2016 til den 22. 

september 2017 foretaget indberetninger til Grønlands Politi vedrørende kontantbeløb, som 

T har indsat på konto nummer […] og konto nummer […], der begge er hans konti eller har 

overført til konti, der tilhører andre.  

 

Af indberetningerne fremgår blandt andet, at T på en ukendt dato i 2016 indsatte i alt 50.000 

kr. i kontanter fordelt på 21.500 kr. i 500 kr. sedler, 15.000 kr. i 200 kr. sedler 13.000 i 100 

kr. sedler og 500 kr. i 50 kr. sedler. Den 18. februar 2016 har banken oplyst, at han indsat 

10.000 kr. i kontanter. Den 25. februar 2016 har banken oplyst, at han indsat 10.000 kr. i 

kontanter. Den 17. juni 2016 har han indsat i alt 38.000 kr. i 200 kr. sedler. Den 28. juni 2016 

har banken oplyst, at han indsat 10.000 kr. i kontanter. Den 30. juni 2016 har banken oplyst, 

at han indsat 15.000 kr. i kontanter. Den 31. maj 2017 har Grønlandsbanken indberettet, at 

han i alt har indsat 10.000 kr. fordelt på 5.600 kr. i 200 kr. sedler og 4.400 kr. i 100 kr. sedler. 

Den 2. juni 2017 har Grønlandsbanken indberettet, at han i alt har indsat 10.000 kr. i kontan-

ter, fordelt på 3.000 kr. i 500 kr. sedler, 4.600 kr. i 200 kr. sedler og 2.400 kr. i 100 kr. sedler. 

Den 27. juni 2017 har Grønlandsbanken indberettet, at han i alt har indsat 8.000 i kontanter, 

fordelt på 3.000 kr. i 500 kr. sedler, 4.000 kr. i 200 kr. sedler og 1.000 kr. i 100 kr. sedler.  

 

Den 10. februar 2016 har han overført 1.900 kr. til X5 i København. Den 3. april 2017 har 

han indbetalt et kontantbeløb til X6 på 50.000,00 kr., fordelt på 5.000,00 kr. i 1.000 kr. sedler 

og 45.000 kr. i 500 kr. sedler. Samme dag har han overført 80.000 kr. fra sin konto til X6s 

konto. Den 19. maj 2017 har Grønlandsbanken indberettet, at han har overført et kontantbeløb 

til Nuuk på 31.100 kr., fordelt på 4000 kr. i 1.000 kr. sedler, 27.000 kr. i 500 kr. sedler og 100 

kr. i 100 kr. sedler. Den 22. september 2017 har Grønlandsbanken indberettet, at han har 

overført et kontantbeløb til Nuuk på 20.040 kr.  

 

Det fremgår af ransagningsrapport af 7. april 2017, at der blev foretaget ransagning af Ts 

bolig samme dag i tidsrummet fra kl. 19.30 til kl. 21.00. Af rapporten fremgår endvidere, at 

der i og omkring Ts bolig blev fundet følgende genstande, der har været beslaglagt under 

sagen:  

Koster nr. 1: Sort metal pengeskab 

Koster nr. 4: Kontanter optalt til i alt 623,50 kr. 

Koster nr. 7: IPhone 6s 64 gb etui 

Koster nr. 8: IPhone 7 128 gb etui 

Koster nr. 9: Indbetalingskvitteringer fra Grønlandsbanken 

Koster nr. 10: Diverse papirer: 

                       Papir lap, hvorpå der stod piridinho.dk og periaasit@outlook.dk   

                       Beo Play S3 værdi 2.999,00 kr., købt i Pisiffik, dateret den 5. april 2017 

                       Forskellige lapper papir, hvor på der stod: 



 13 

                      X7 4500 – 42,39,36 

                     X8 3900, - 3600, - 33,31,24,5,-23,5 

                     X9 1150 kr. 

                     Orsoq 6000 kr. 

                     X10 1300 kr. 

                     X11 2000 kr. 

                    1 stk. Oddset kvittering med gevinst på 1.712 kr. 

Koster nr. 12: Bærbar taske indeholdende: 1 stk. mus, 1 stk. lader til bærbar Lenovo, 1 stk. 

mundrens, 1 stk. lommeregner, 2 stk. målebog, 1 stk. A4 papir, 1 stk. ledning til IPhone, 1 

stk. Lenovo bærbar pc. 

Koster nr. 13: Mac Book Air etui med serienr. […] 

Koster nr. 14: Etui af mrk. Louis Vuitton, indeholdende, læder bælte 

Koster nr. 15: Etui mrk. Louis Vuitton, indeholdende solbriller 

Koster nr. 16: IPhone 7 plus 128 gb 

Koster nr. 17: 2 stk. etui med Ferrari logo og Beats By Dre høretelefoner med indhold af 

høretelefoner 

Koster nr. 19: 1 sæt højtaler af mrk. Bose incl. ledninger 

Koster nr. 20: Mini højtaler af mrk. B&O 

Koster nr. 21: Apple TV 

Koster nr. 22: Snescooter af mrk. Artic Car ZR 8000, parkeret på parkeringspladsen foran 

boligen, 2 stk. rette nøgler, samt hjelm, som lå i lejligheden på skohylden i entreen 

Koster nr. 23: Hansker og balaklava af mrk. Klim 

 

Det fremgår endvidere af ransagningsrapporten af 7. april 2017, at der blev fundet yderligere 

genstande i pengeskabet, koster nummer et, da det blev undersøgt på politistationen efter ran-

sagningen. Af kosterrapport af 7. april 2017 fremgår blandt andet, at følgende genstande blev 

fundet i pengeskabet: 

Koster nr. 2:  24 gram hash  

Koster nr. 3:  16.500 kr. i kontanter fordelt på 15.500 kr. i 

500 kr. sedler og en 1.000 kr. seddel 

Koster nr. 5:  Armbåndsur af mærket Breitling 1884 

Koster nr. 6:  Bredbåndskasse indeholdende diverse kvitte-

ring, inklusive kvittering for køb af snescooter og Oddset kvitteringer 

 

Af ransagningsrapport af 28. september 2017 fremgår blandt andet, der er foretaget ransag-

ning på adressen Kussangasoq […] i Sisimiut, hvor T boede på tidspunktet for ransagningen, 

som blev foretaget den 28. september 2017 klokken 09.40. I forbindelse med ransagningen 

blev følgende genstande beslaglagt:  

Koster nr. 25: Samsung TV, model […]. 
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Koster nr. 26: Armbåndsur af mrk. Citizen, model […]. 

Koster nr. 27: Samsung TV, model […]: 

Koster nr. 28: cal. 223 mrk. TIKKA med kikkert og lyddæmper. 

 

T har den 9. november 2017 indleveret Oddset kvitteringer for 2016 og 2017. 

 

Politirapport af 12. oktober 2017 indeholder en gennemgang af gevinst kuponer, der befandt 

sig i det pengeskab, der blev fundet under ransagningen af Ts bolig. Af rapporten fremgår 

blandt andet, at der i 2014 var kuponer fra 368 spil. Efter en beregning foretaget på baggrund 

af de kvitteringer, hvoraf det fremgik, hvad indsatsen havde været, anslår anklagemyndighe-

den, at netto gevinsten på de fundne kuponer i 2014 var 200.187 kr. I 2015 var der kuponer 

fra 460 spil med en anslået nettogevinst på 264.612 kr. I 2016 var der kuponer fra 298 spil 

med en anslået nettogevinst på 110.061 kr. I 2017 var der kuponer fra 69 spil med en anslået 

nettogevinst på 38.023 kr. Den samlede netto gevinst for årene 2014 – 2017 er anslået til 

612.833 kr. beregnet ud fra en gennemsnitlig vinderfaktor på 1,998. 

 

Af politirapport af 6. november 2018 fremgår blandt andet, at der var gevinstkuponer fra 24 

spil i 2013 med en nettogevinst på 14.902 kr.  

  

Af politirapport om gennemgang af kontooplysninger af 11. oktober 2017 fremgår blandt an-

det, at en gennemgang af Ts konto med kontonummer 6471-[…] viser, at der i perioden fra 

den 12. april 2013 til den 22. september 2017 er indsat beløb på i alt 1.052.018 kr., som 

mistænkes at stamme fra narkotikahæleri. Af samme rapport fremgår, at der i perioden fra 16. 

februar 2016 til 31. marts 2017 er indsat 80.000 kr. på hans konto med kontonummer 6471-

[…], som mistænkes at stamme fra narkotikahæleri. Derudover er der i perioden fra 5. maj 

2014 til 27. juni 2017 sket indbetalinger af gevinster fra Oddset på i alt 230.811 kr., som 

mistænkes at stamme fra hvidvask af penge fra salg af narkotika. De mistænkelige beløb, der 

er indgået på Ts konto udgør i alt 1.367.829 kr. 

 

Det fremgår af rapport af 27. december 2017 om beregning af det samlede beløb i sagens 

forhold et, at T har betalt 60.000,00 kr. kontant for en snescooter og 40.000 kr. kontant for en 

jolle. Disse beløb figurerer ikke på hans bankkonti eller bankoverførsler. 

 

Af skattemæssige oplysninger fra Skattestyrelsen fremgår, at T i 2013 havde en skattepligtig 

indkomst på 0 kr., at han i 2014 havde en skattepligtig indkomst på 6.811 kr., at han i 2015 

havde en skattepligtig indkomst på 14.777 kr., og at han i 2016 havde en negativ skattepligtig 

indkomst.  
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Af posteringsoversigt af 2. november 2018 med udvalgte posteringer fra Ts lønkonto fremgår 

blandt andet, at der den 5. juni 2014 blev hævet 5.000 kr. i kontanter fra en hæveautomat i 

Danmark. Den 8. juni 2014 blev der foretaget indkøb fra en kiosk i Danmark og samme dag 

blev der igen hævet 5.000 kr. fra en hæveautomat i Danmark. Blandt de præmiekuponer, der 

indgår i sagen, var der en kupon, hvor der var foretaget indskud hos en forhandler i Sisimiut 

den 8. juni 2014 og præmien var udbetalt samme sted den 9. juni 2014.  

 

Af posteringsoversigten fremgår endvidere, at der blev foretaget betaling fra Ts betalingskort 

hos […] i København den 30. juli 2014 og at der blev hævet 5.000 kr. fra en pengeautomat i 

Danmark den 5. august 2014. Blandt de præmiekuponer, der indgår i sagen, var der en kupon, 

hvor der var foretaget indskud hos en forhandler i Sisimiut den 3. august 2014 og præmien 

var udbetalt samme sted senere samme dag. 

 

Blandt de præmiekuponer, der indgår i sagen, var der en kupon, hvor der var foretaget indskud 

hos en forhandler i Sisimiut den 17. august 2014 kl. 13:28, og præmien var udbetalt samme 

sted den 18. august 2014 kl. 20:12. Endvidere var der en kupon, hvor indskuddet var foretaget 

hos en forhandler i Nuuk den 16. august 2014 kl. 19:28 og præmien var udbetalt den 17. 

august 2014 kl. 14:22 i Nuuk. Desuden var der en kupon, hvor indskuddet var foretaget hos 

en forhandler i Nuuk den 17. august 2014 kl. 14:33 og indskuddet indløst i Nuuk den 17. 

august 2014, klokken 23:04. 

 

Af posteringsoversigten fremgår desuden, at der blev foretaget hævninger fra Ts bankkonto 

fra en bank i Danmark den 28., 29. og 30. juli 2016. Blandt de præmiekuponer, der indgår i 

sagen, var der tre kuponer, hvor der var foretaget indskud hos en forhandler i Sisimiut den 29. 

juli 2016 og præmien blev udbetalt i Sisimiut den 29. og 30. juli 2016. 

 

Af posteringsoversigten fremgår ligeledes, at der blev foretaget betalinger med Ts kreditkort 

hos butikker i Danmark den 19. og 28. december 2016. Blandt de præmiekuponer, der indgår 

i sagen, var der seks kuponer, hvor der var foretaget indskud hos en forhandler i Sisimiut i 

perioden fra den 22. til den 27. december 2016, og hvor præmien blev udbetalt i Sisimiut i 

perioden fra den 22. til den 27. december 2016. 

 

Af rapport af 14. december 2017 vedrørende opgørelse over Ts indtægter ved spil på BET365 

fremgår blandt andet, at han har spillet for 38.631 kr. mere end han har vundet.  

 

Af politirapport af 28. september 2017 vedrørende beslaglæggelse af båd fremgår blandt an-

det, at politiet som koster nummer 29 har beslaglagt en Poca 600 jolle med Suzuki 300 hk 
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påhængsmotor. Auto&Marine-Service Center A/S har den 11. oktober 2017 vurderet salgs-

prisen for jollen med motor til omkring 225.000 kr. – 275.000 kr. Jollen har været sat til salg 

af T til 275.000 kr.  

 

Der har for landsretten været vist en fotomappe med billeder taget i forbindelse med ransag-

ning af Ts bolig den 10. april 2017.  

 

Af anmeldelsesrapport af 6. april 2017 fremgår blandt andet, at sagens forhold to er anmeldt 

den 6. april 2017 kl. 13:27. Gerningstidspunktet er angivet til den 5. april 2017 kl. 16:00. 

 

Det fremgår af politiattest af den 10. april 2017, at V1 har været undersøgt på Sisimiut Sund-

hedscenter den 7. april 2017 klokken 16:07. Der blev ved undersøgelsen konstateret følgende 

objektive fund: 

”Skadelidte har enkelte ældre blå mærker på lårene (venstre lår fortil 3x2 cm, venstre balde 

3x3 cm. 

Højre lår ydersiden 3x 4 cm. 

Der udføres gynækologisk undersøgelse hvor man finder normale forhold uden rifter af nogen 

art.” 

 

Der har for landsretten været vist en fotomappe med fotos af V1, som er taget af en medar-

bejder hos Qeqqa Politi den 6. april 2017. 

 

T er tidligere foranstaltet af relevans for sagen ved: 

- Sisimiut Kredsrets dom af 11. december 2007 for blandt andet overtrædelse af lovgiv-

ningen om euforiserende stoffer. Han blev idømt 5 måneders anstaltsanbringelse. 

- Bødeforlæg af 11. februar 2010 for overtrædelse af bekendtgørelse om euforiserende 

stoffer 

- Grønlands Landsrets dom af 18. marts 2013 for overtrædelse af lovgivningen om eu-

foriserende stoffer. Der blev idømt en bøde på 20.000 kr. og henvist til EMRK art. 6, 

stk. 1, 1. pkt. 

- Qeqqata Kredsrets dom af 7. april 2015, hvorved Peri Johansen blandt andet blev fun-

det skyldig i fire forhold vedrørende overtrædelse af lovgivningen om euforiserende 

stoffer, begået i perioden fra 14. november 2012 til 13. juni 2014. To af forholdene 

vedrørte besiddelse af hash med henblik på videreoverdragelse, herunder besiddelse af 

497,87 gram hash på Christianshavns metrostation den 14. december 2011. To af for-

holdene vedrørte besiddelse af hash til eget forbrug. Foranstaltningen blev fastsat til 

90 dages betinget anstaltsanbringelse med en prøvetid på 2 år, en tillægsbøde på 50.200 

kr. og konfiskation af blandt andet 502,08 gram hash. 
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T har om sine personlige forhold forklaret, at han bor i en lejlighed i Sisimiut. Han har gået 

på søfartsskole og er blevet uddannet som ubefaren skibsassistent. Han blev færdig med ud-

dannelsen sidste sommer. Han arbejder som fisker på en trawler.  

 

Forklaringer 

T og vidnet V1 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

T har supplerende forklaret, at han og V1 kyssede og rørte ved hinanden til festen. Det var 

måske en til to timer før de forlod festen. De talte ikke om at have sex. Han vidste, at hun var 

16 – 17 år gammel på det tidspunkt. Han havde ikke tænkt på aldersforskellen imellem dem. 

De kom hjem til ham og fortsatte det, som de var begyndt på til festen. De kyssede hinanden 

og rørte ved hinanden. Hun skubbede hans hånd væk, da han rørte ved hende. Det varede nok 

omkring 15 minutter. Hun sagde ikke noget om, at hun havde det dårligt. Han spurgte hende 

heller ikke. Da hun ikke ville have sex med ham, faldt han i søvn. Hun slog ham ikke på noget 

tidspunkt. Hun var der ikke, da han vågnede.  

 

V1s har supplerende forklaret, at hun gik frivilligt med hjem til T. Hun vidste ikke, hvad de 

skulle hos ham. Han låste soveværelsesdøren, da de kom ind i soveværelset. Da han tog fat i 

hende, tog hun også fat i ham for at skubbe ham væk. Hun synes, at det varede længe. Han 

tog fat i hende flere gange. Han fortsatte på trods af hendes modstand.  

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Det fremgår af de dokumenterede bankoplysninger, at T i perioden fra den 12. april 2013 til 

den 22. september 2017 adskillige gange har indsat store kontantbeløb på sin lønkonto og sin 

opsparingskonto. Af de skattemæssige oplysninger fremgår, at han i samme periode har haft 

en meget beskeden skattepligtig indkomst.  

 

T har forklaret, at de store kontantbeløb navnlig stammer fra gevinster fra Oddset, og at han 

har indleveret et større antal vinderkuponer, ligesom der er fundet yderligere vinderkuponer 

under ransagning af hans bopæl. Det er landsrettens vurdering, at flere af disse kuponer kan 

hverken være købt eller indløst af T, da kuponerne er købt eller indløst i Sisimiut på tidspunk-

ter, hvor det efter sagens oplysninger må lægges til grund, at han befandt sig i Danmark. 

Endvidere er der gevinstkuponer som er købt og indløst i Sisimiut og i Nuuk på sammenfal-

dende tidspunkter. Herefter, og da det er sædvanligt, at vinderkuponer uden navn anvendes i 

forbindelse med hvidvask af kontantbeløb, kan kuponerne ikke uden yderligere understøttelse 

dokumentere, at de store kontantbeløb stammer fra spil.  

 

Ts forklaring om, at han også har tjent penge ved at foretage udlån til andre personer, kan 

endvidere ikke lægges til grund uden anden dokumentation for udlånsvirksomheden. 
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Desuden er T dømt for besiddelse af hash med henblik på overdragelse ved Qeqqata Kredsrets 

dom af 7. april 2015. De forhold om euforiserende stoffer, som han blev fundet skyldig i ved 

kredsrettens dom er begået umiddelbart forud for den periode, som denne sag vedrører. Han 

har således haft kontakt til hashmiljøet i en periode, der ligger umiddelbart forud for den 

periode, hvor der er indsat betydelige beløb på hans konto, som han ikke kan redegøre for. 

 

Herefter er landsretten enig med kredsretten i, at det må lægges til grund, at de store kontant-

beløb, der er indsat på hans bankkonti, på i alt 1.132.018 kr. stammer fra salg af hash.  

 

Af samme grunde finder landsretten, at det må lægges til grund, at pengene til betaling af 

Oddset, båd og snescooter på yderligere 330.811 kr. ligeledes stammer fra salg af hash, og 

derfor stadfæstes kredsrettens afgørelse af skyldsspørgsmålet i sagens forhold et.  

 

Det er herefter ikke nødvendigt at tage stilling til, om tiltalen i sagens forhold et kan udvides 

med en subsidiær tiltale. 

 

I sagens forhold to finder landsretten, at det efter V1s forklaring må lægges til grund, at hun 

den 5. april 2017 fulgtes med T hjem til hans bolig, og at hun frivilligt fulgte med ind i lejlig-

heden, hvor han boede. Det er ubestridt, at V1 klart gav udtryk for, at hun ikke ønskede at 

have samleje med T, og at han på et tidspunkt stoppede sit forehavende og faldt i søvn. Før 

han faldt i søvn, må det efter V1s forklaring lægges til grund, at T skubbede hende om på 

sengen og forsøgte at afklæde hende for at gennemføre samleje mod hendes vilje. Under disse 

omstændigheder findes T skyldig i forsøg på voldtægt i sagens forhold to.  

 

Af de grunde, der er anført af kredsretten, og da T tidligere er foranstaltet for overtrædelse af 

lovgivningen om euforiserende stoffer, stadfæstes kredsrettens bestemmelse om foranstalt-

ningen, herunder om konfiskation. Af de grunde, der er anført ovenfor, herunder navnlig at T 

har haft en særdeles beskeden skattepligtig indkomst i den omhandlede periode, finder lands-

retten, at det må antages, at følgende beløb er udbytte fra salg af hash: 

 

Indeståendet på Ts opsparingskonto: 80.000 kr.  

16.500 kr., fundet i et pengeskab i Ts bolig 

623,50 kr. fundet hos T 

 

Endvidere finder landsretten, at følgende genstande har været brugt eller forsøgt brugt af T til 

narkotikahæleri: 

Sort pengeskab, fundet i hans bolig  

24 gram hash, fundet i pengeskabet 
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Gevinstkuponer fra Danske spil fra 2014-2017 

 

Desuden finder landsretten, at følgende genstande er købt af T for midler, der stammer fra 

narkotikahæleri: 

Armbåndsur af mærket Breitling 1884 

Louis Vuitton læderrem 

Louis Vuitton solbriller med etui 

To Beats By Dre høretelefoner med etui 

Bose højtalerset 

B&O højtaler 

Apple TV 

Snescooter af mærket Arctic Cat ZR8000 RR, reg.nr.   […] 

Styrthjelm, balaklava og snescooterhandsker af mærket Klim 

IPhone 7 plus 

55” Samsung Curve TV 

Citizen armbåndsur 

40” Samsung smart TV 

Riffel Tikka kal. 223 med kikkert og lyddæmper 

Båd Poca 600 

 

Efter almindelig praksis i sager om narkotikahæleri stadfæstes kredsrettens bestemmelse om, 

at T skal betale delvise sagsomkostninger for sagens behandling i kredsretten. Med samme 

begrundelse skal han i medfør af retsplejelovens § 480, stk. 2, erstatte statskassens omkost-

ninger til forsvarersalær i ankesagen.  

 

 

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

 

Kredsrettens dom stadfæstes. 

 

T betaler omkostningerne til forsvarersalær i ankesagen. 

 

 

Kirsten Thomassen 

 

 


