
UDSKRIFT AF DOMBOGEN 

FOR 

GRØNLANDS LANDSRET 

 

 

D O M 

 

 

afsagt af Grønlands Landsret den 10. juli 2019 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 116/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

TI 

Født 1975 

(advokat Marie Louise Frederiksen) 

 

Og 

 

T2 

Født 1991 

(Autoriseret forsvarer, cand.jur. Miki Lynge) 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 24. april 2019 (kredsrettens sagl.nr. KS-

SER-400-2019).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået domfældelse i overensstemmelse med den rejste tiltale og 

skærpelse af foranstaltningen.  

 

T1 har påstået stadfæstelse.  

 

T2 har påstået stadfæstelse. 

  

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 
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Supplerende oplysninger 

Det fremgår af politiets kosterrapporter af 7. og 8. februar 2019, at politiet har beslaglagt 

700.000 kr., som blev fundet i T2’s kuffert og 419.350 kr., som blev fundet dels i T1’s kuffert 

og dels på ham. 

 

Der har for landsretten været forevist fotos af de kontanter, der blev fundet i T1´s og T2’s 

kufferter. 

 

T1 er ved dom af 22. april 2010 idømt fængsel i 1 år og 6 måneder for blandt andet indsmug-

ling af 35 kg. hash til Danmark.  

 

Forklaringer 

T2 har supplerende forklaret, at han var i Nuuk i 2015 for at spille fodbold. Han og T1 har i 

mange år talt om at tage til Grønland sammen. Hans kæreste bestilte hans billet. Den blev 

bestilt nogle uger eller en måned før de tog af sted. Han rejste til Grønland sammen med T1. 

De var primært i Grønland for at fiske, men også for at gå på Moskusjagt. Moskusjagten 

skulle foregå et andet sted end i Nuuk, men det var for koldt.  

 

Han har ikke arbejdet, mens de var i Grønland. Han ønsker ikke at udtale sig om, hvor han 

fik pengene fra. Han tog til lufthavnen før T1, fordi han skulle flyve før ham. Han så ikke T1 

i lufthavnen, så han vidste ikke, at han var der. 

 

De var sammen med flere forskellige personer, mens de var i Nuuk. Han kender nogen i Nuuk, 

som han har lært at kende gennem fodbold. Han ville ikke have sagt ja til at tage penge med 

til Danmark, hvis han vidste, at pengene stammede fra hash. Han ønsker ikke at uddybe, hvor 

han mente, at pengene skulle komme fra. Han ved ikke, hvorfor pengene var vakuumpakkede.  

 

Han er vokset op med, at man ikke skal angive andre. Derfor nægtede han kendskabet til T1 

i første omgang.  

 

Han vil fortsætte sin uddannelse som kok så vidt det kan lade sig gøre. Han vil meget gerne 

færdiggøre uddannelsen. Hans samlever er flyttet til København.  

 

T1 har supplerende forklaret, at han gerne ville komme til Grønland hver 3. måned, hvis han 

kunne, men det er ikke realistisk. Han var i Grønland første gang for omkring 5 år siden. Han 

har vist nok været her 4 gange på 5 år. Første gang var han sammen med sin far. Anden gang 

var han sammen med sin mor. Den tredje gang var han alene, og denne gang var han sammen 
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med T2. Han har hovedsagelig haft naturoplevelser, når han har været her. Nordlys, sejlture, 

fiskeri og den slags. Han har forsøgt at komme af sted en gang om året. Den tredje gang, hvor 

han var afsted gjorde han nogle af de ting, som han måtte sige nej til, da han var sammen med 

sine ældre forældre. Han var blandt andet med en jæger, der jagtede rensdyr. De gik 20 km. i 

sneen.  

 

Han og T2 havde i flere år talt om, at de skulle rejse til Grønland sammen. De har hele tiden 

gerne villet afsted. Det kunne ikke lade sig gøre i julen, men der opstod en mulighed i begyn-

delsen af året. Tidspunktet for rejsen afhang især af mulighederne for at få en billet, og om 

det passede med hans familie. Han bestilte selv sin egen billet. Billetterne blev bestilt kort tid 

før de skulle rejse. Han er god til at fiske og T2 er god til at lave mad. De skulle have været 

med på en moskusjagt i Kangerlussuaq som tilskuere. De skulle have hjulpet til med at brække 

dyrene op. De kom ikke med på moskusjagt, fordi vejret var for dårligt. ATV´erne sad hele 

tiden fast. 

 

Ham de har lånt en lejlighed i Nuuk af hedder X2, og han har et byggefirma. Han kender ham 

gennem sin far. Der skulle bygges en masse huse i Nuuk, og faderen, som er arkitekt, havde 

drøftet projektet med tømreren. X2 har travlt, og han holdt ikke ferie sammen med dem. Han 

var ikke til stede, da de fik overdraget pengene.  

 

Han kender en del personer i Nuuk. Byen er ikke så stor, så man løber på de samme menne-

sker. Han kender ikke de personer, der overdragede pengene til ham. Han tror, at de er lokale. 

De har ikke været truende, men han er langt hjemme fra. Han har været straffet før, og han 

ved godt, hvordan folk behandler dem, der snakker om andre. 

 

Han tænkte, at det drejede sig om sorte penge, som der ikke skulle betales skat af. Hans ind-

tryk er, at en stor del af økonomien i Grønland fortsat kører på kontanter. Fiskerne handler 

for store kontantbeløb hver dag. Han har set masser af gange, at fiskerne har stået med om-

kring 100.000 kr. i hånden, når de har indhandlet. Der bliver også brugt kontanter på værts-

husene. Han så det ikke som så voldsomt et beløb. Han havde kun sagt ja til 400.000 kr. – 

ikke til 1.000.000 kr.  

 

Han tænker, at T2blev involveret, fordi personerne ikke var tilfredse med, at han kun ville 

tage 400.000 kr. med. T2 var ikke til stede, da han fik pengene. Han synes ikke, at det blev 

gjort på en professionel måde. Det havde været smartere, hvis alle pengene havde været i 

samme kuffert, så de ikke begge to skulle blandes ind i det.  

 

Han kunne se i pakkerne, hvor mange penge, der var. Han troede, at han var problemet, da T2 

blev taget. Han forlod lufthavnen for at sunde sig. 
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Han havde lejet en udlejningsbil, som han og T2 kørte til lufthavnen i. De stillede bilen i 

lufthavnen. De fulgtes ad til lufthavnen. Efter de havde tjekket ind, havde de ikke kontakt 

med hinanden i lufthavnen.  

 

Aftalen var, at han ville blive kontaktet, når han kom til Danmark. Han havde oplyst et tele-

fonnummer og en adresse, hvor han kunne kontaktes. Han ved ikke, hvem der skulle kontakte 

ham. 

 

Han er tidligere straffet for organiseret indsmugling af hash fra Holland til Danmark. Han har 

ikke tidligere set penge indpakket på den måde. Han formoder, at pengene er vakuumpakkede 

for, at de ikke skulle få fugt.  

 

Han var under genoptræning, da han var i Danmark. Det var meningen, at han skulle tilbage 

til genoptræning. 

 

Hans familie er i Århus. Han skal tilbage til sine børn og deres mor, når han rejser her fra. 

Han har haft en ugentlig opringning til dem, som hver gang blev kortet ned til ½ time. Det 

har været svært. Han har adresse i England, fordi Danmark ville ikke betale for hans behand-

linger. Derfor måtte han rejse tilbage til England for at få behandlinger. Han er reelt flyttet 

tilbage til Århus.   

 

Tilbageholdelse 

De tiltalte har været tilbageholdt fra den 8. februar 2019. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Landsretten tiltræder med samme begrundelse som kredsretten, at T1 og T2 er fundet skyldig 

i hæleri, jf. kriminallovens § 111. Heller ikke for landsretten er det bevist, at der er tale om 

narkotikahæleri, og derfor stadfæstes kredsrettens dom for så vidt angår skyldsspørgsmålet. 

 

Af de grunde, der er anført af kredsretten, kan landsretten tiltræde, at det må lægges til grund, 

at pengene stammer fra organiseret kriminalitet, som har et professionelt præg. Der er tale om 

kriminalitet af et betydeligt omfang, som inkluderer forbindelser uden for Grønlands grænser. 

Herefter, og henset til beløbets størrelse, finder landsretten, at der er tale om en særlig grov 

overtrædelse af kriminalloven, som bør foranstaltes med 1 års anstaltsanbringelse for begge 

de tiltalte. 

 

Begge parter har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom om konfiskationspåstanden, som 

herefter tages til følge som bestemt nedenfor. 
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Da der er tale om økonomisk kriminalitet med det formål at skaffe et betydeligt økonomisk 

udbytte, finder landsretten, at de tiltalte skal betale sagens omkostninger. 

 

 

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

 

Kredsrettens dom ændres, således at foranstaltningen for T1 og T2 forhøjes til anbringelse i 

anstalt i 1 år.  

 

Kredsrettens dom om konfiskation af 1.110.000 kr. stadfæstes. 

 

De tiltalte betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

Kirsten Thomassen 

 

 

 

[…] 


