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

 

Nalunaarutigineqartoq Eqqartuussisoqarfimmit Sermersuumit ulloq 27. maj 2019 

 

Eqqaartuussiviup no. 287/2019  

Politiit no. 5505-97431-00583-18 

 

Unnerluussisussaatitaasut 

illuatungeralugu 

U 

cpr-nummer […] 1991 

 

 

Suliap matuma suliarineqarnerani eqqartuussisooqataasut peqataapput. 

 

Unnerluussissut tiguneqarpoq ulloq 6. marts 2019. 

 

U makkuninnga unioqqutitsinermut unnerluutigineqarpoq: 

 

Pinerluttulerinermik Inatsimmi § 88 – nakuuserneq – 

23. December 2018 nal. 0400-ip missaani Nuussuarmi Nukalloq […]-imi, nalunaaquttap akunnerata 

affaata missaani allaaqqalluni P1-ip qaavani issiagami talii aalajangerqqallugit 

nikisissinnaajunnaarlugu imminullu illersoriarsinnaajunnaarsillugu, kiinaatigut qasseeriaqaluni 

anaalerlugu kiisalu kingornatigut matserfimmut majuartarfiit tigummiviinut anaalutsillugu 

ilisimajunnaarnissaata tungaanut, kingornalu ilisimanngitsoq ikoriarsinnaanngitsorlu 

qimaannarlugu, taamaalilluni annertuumik qarasaatigut sajuppillatsillugu, qarasaata talerpiata 

tungaatigut aanaartoortillugu, qingaatigut nuttanneqarlersillugu kiisalu kiinaatigut taliatigullu 

arlalinnik aammik sitsersitertillugu. 

 

 

Piumasaqaatit 

 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq ukiumi ataatsimi 

inissiisarfimmiitussanngortitsineq, kiisalu pinerlineqartoq sinnerlugu 26.035 kr.-nik 

taarsiivigineqarnissaq.  

 

 

U pisuunnginnerarpoq, isassinerillu ilai nassuerutigalugit. 

  

U piumasaqaateqarpoq inuiaqatigiinni sulisitaanissamik imaluunniit qaammatini arfinilinni 

utaqqisitamik pineqaatissinneqarneq aamma annerpaamik 5.000 kr.-nik taarsiissuteqarnissaq.   

 

 

Suliap paasissutissartai 

Nassuiaatit 

Suliaq suliarineqartillugu U aamma ilisimannittut P1 nassuiaateqarput. Nassuiaatit eqqartuussisut 

suliaannik allassimaffimmi issuarneqarput ulloq 27. Maj 2019.  

 



Allagartat uppernarsaatit 

Suliami takussutissiaq E-1-1, politiit uppernarsaassiissutaat P1 pillugu, Dronning Ingridip 

Peqqissaavianiit ullulerneqartoq 23. december 2018, immikkoortup 5-ip takutippaa: “Pinartumik 

tiguneqarpoq anniartoq aamma tarnimikkut sunnertisimaartoq. Taakkunani takuneqarsinnaavoq 

ingasattumik ingammik assani arlalinni aagialittorneqartoq. Taakku assini aamma pineqartup 

journaliani takuneqarsinnaapput. Seeqquata talerpiani takuneqarsinnaavoq qaavatigut kimillanneq. 

Passuttariaqanngitsoq. Kiinnamigut arlalinnik aagialittorneqarpoq. Taakkua assilineqarput. CT 

scanningimi napisoqarsimaneranik takussutissaqanngilaq. Siutaata saamiani: tungujortumik 

qalipaateqarpoq. Niaqqup saarnga aamma qarasaa CT scanningerneqarput. Takuneqarsinnaavoq 

annikitsumik aanaartoqartoq 5mm miss. takitigisoq qarasaata talerpiani. “immikkoortoq 6-mi 

takuneqarsinnavoq: “ CT scanningerneri qarasaani, niaqqup saarngani, kiinaani, pukusuani 

sakiaatalu qimerlua. Taakkunani qarasaatigut aagialitserneq allanik takussutissaqanngilaq 

(saniatigut immikkoortoq 5 takuuk)” immikkoortoq 8-mi takuneqarsinnaavoq: “immikkoortortami 

aalajangersimasumi immikkut uninngavoq.” Taavalu immikkoortoq 10-mi takuneqarsinnaapput:”a) 

aap, anniarnerit ilai aamma tarnikkut sunnertisimaarneq. Qaratsakkut sajupillanneq. Ulluniit 

sapaatip akunneri pissagunarput. b) Ilimanaateqarpoq. Qaratsakkut sajupillatsitsineq sivisuumik 

ajoqutigisinnaavai, kisianni tamanna maannakkorpiaq oqaatigineqarsinnanngillat.” 

 

Suliami takussutissiaq E-2, P1-ip journalia, qupperneq 6-imi takuneqarsinnaavoq: “Ajoqusernerit 

takuneqarsinnaasut: anersaartornera ammasoq, anersaartuusipallanneqarpoq pineqartoq 

anerteqisaarmat. Kissarpoq panerlunilu.” Quppernerni arfiniliusuni tallimaani qullermi 

takuneqarsinnaavoq ilaatigut: “Arnaq 48-nik ukiulik peqqissoq napparsimavimmut 

innartinneqarpoq saassutsereernermiit 12 tiimit qaangiummata. Meriannguvoq, meriarpoq 

(erseqqissumik imerpalasumik), pineqartoq suli uissannguvoq. CT-C-neqarpoq pasineqarmat 

aagialitserneqartoq, tamannalu ajoqusernernut paasissutissat eqqortuupput. “quppernerni 

arfiniliusuni quppernerup aappaani, ulloq 27-12-2018, nal. 12.07 takuneqarsinnaavoq: “pineqartoq 

pinartunik nakorsiartarfimmut sianerpoq peqqutaavorlu suli uissanngummat 

angerlartitaareernermiit. Nakkutigisarineqarluni innartitaavoq. Merianngunngilaq 

niaqunngunanilu.”quppernernilu arfiniliusuni siullermi quppernerup naqqani, ulloq 27-12-2018 nal. 

17.11 takuneqarsinnaavoq: “Pineqartoq nakkutigineqarluni innangavimmi 5 tiimit uninngavoq 

allanillu malunnartoqarani. Pineqartoq nammineerluni kissaatigivaa angerlarusulluni. Tamanna 

akuerineqarpoq.”    

 

Suliap takussutissartaanni F-3-mi, P1 pillugu assit, assimi siullermi takuneqarsinnaavoq, P1 

napparsimaviup siniffiani innangasoq, qaamigut ersarissumik takussutissaqartoq, isaata nalaani, 

qinngap qattorngani, uluaani illuttuni, talluani, assaqquani paffianilu. Assip tulliani 

takuneqarsinnaapput P1-p kiinaata saamiani, siutaani tilluusaqartoq qungasianilu siutip ataaniittumi. 

Assi pingajuanni takuneqarsinnaavoq kiinaata talerpiani, annertuumik takussutissaqartoq talluata 

nalaanni ilaalli assini siullerni taajorneqarput. Assini 6-mi aamma 7-mi takuneqarsinnaapput taliani 

illuttut, paffiini illittut aamma assaani illuttut takussutissat annertuut.  

 

Paasissutissat inummut tunngasut 

U siornatigut pineqaatissinneqarnikuuvoq, ulloq 31. januar 2017 Sermersuup Politeeqarfiani, 

akiligassinneqarlunilu 3.000 kr.-ik unioqqutitsinermi pinerluttulerinermik inatsimmi § 88.  

 

Pinerluttunik isumgainnittoqarfiup inummut misissuinermi ulloq 28. februar 2019-imi 

inerniliussamik ilisimatsitsipput, U inuiaqatigiinni sulisitaanissamik pineqaatissinneqarnissamik 



pisussaatitaasoq, tassunga ilanngullugu innersuussutigineqarpoq ukiumi ataatsimi 

nakkutigineqartussanngortitsineq Pinerluttunik Isumaginnittoqarfimmit piumasaqaatigineqarpoq.       

 

 

Illuatungeriit isumaat 

 

Unnerluussisoq aallaqqaasiullugu ilisimatitsivoq, unnerluussissummi allassisamasoq matserfik 

allanngortinneqassasoq matup sinaannut aamma majuartarfiit tigummuvii 

ilanngunneqassanngitsut.  

Unnerluussisussaatitaasut piumasaqaatiminnut tapersiutigalugu, ilaatigut maluginiarneqarpoq, 

unnerluutigineqartoq ilaatigut nassuerutiginnittoq oqarlunilu quleriarluni sakkortuumik 

isassimallugu aamma pinerlineqartoq marloriarluni natermut ajallugu.  

Unnerluussisoq maluginiarpaa, P1-ip ilisimannittutut akisussaaffeqarluni nassuiaataa 

tutsuiginarluartuusoq, quliniit amerlanerusunik tillutsippoq aamma malitsigisaanik niaquni matu 

innermut pitannaveeqqutip sinaanut aportillugu. Assini aamma politiit uppernarsaasiissutaanni 

takuneqarsinnaavoq, sakkortuumik annersinneqarsimasoq, tilluusaqalersillugu, qaratsallu 

sajupillatsillugu aamma annikitsumik qaratsakkut aanaartoorsillugu. Ikioriarsinnanngitsoq 

qimanneqarpoq matu paarnaarlugu. Malitsigisaanik pinerlineqartoq sakkortuumik timikkut 

tarnikkullu attortisimaarpoq. Sininniarnini ajornartorsiutigisimavaa aamma sivisuumik 

uissanngusarpoq, tassanilu napparsimavimmut uninngaqqittaraqarluni, ullut marluk qaangiummata 

siullermeerluni angerlartinneqarpoq. Tarnip pissusiinik ilisimasalimmik oqaloqateqartarnikuuvoq 

sivisuumillu napparsimaneranut atatillugu sulinngiffeqarluni. Pinerlineqartup pineqarnera 

peqqarniilluinnartuuvoq aamma navianarluinnartoq. Unnerluutigineqartoq nukittoorujussuuvoq 

aammali unammilluni timersuut atorlugu. Unnerluutigineqartoq pisumut nassuiaavoq, Trinep 

unnerluutigineqartup meeraanut kusanaatsuliornera pissutaasoq. Kisianni taamatut iliorneq 

tunngavissaanngilaq.  

Taarsiivigineqarnissamut piusamaqaat 26.035 kr.-it pillugit ulluni 127-ni napparsimalluni 

sulinngiffeqarnerit, iluarsineqassapput ulluni 125-nngortillugit. Pinerlineqartoq oqarpoq, april 27-ni 

sulileqqissimalluni. Kisianni ulloq taanna afininngorneruvoq, eqqortuussappallu aatsaat 29 april 

sulileqqissimassaaq. Qaratsakkut sajupillatsitsinikkut ajoqqusernerit sivisusinnaapput, taamak 

nakorsap allappaa politiit uppernarsaassiissutaanni. P1 suli uissanngusarneq aamma niaqunnguneq 

ajornartorsiutigivai. Qaratsakkut aanaartoornera angissusaa pingaaruteqartinneqassanngitsoq, 

pissutigalugu P1, ullumikkut ukiup affaa ingerlareersoq, suli ajornartorsiuteqarmat qaratsakkut 

sajupillarujussuarnerminit.          

 

Illersuisoq U-ip ilaatigut pinngitsuutinneqarnissamik piumasaqaataanut tapersiutigalugu, ilaatigut 

tunngavilerpaa, U aamma P1 imminnut oqqassimapput. P1 nassuiaavoq, U unammilluni 

timersortartuusoq, allaleriarluni sakkortuumik tilluaasoq. Kisianni assini takutinneqarput U-ip assai, 

pullannertaqanngitsut imaluunniit kimillannertaqanngitsut. P1-p nassuiaatai ingasappallaarput. U 

pinngitsuutinneqassaaq majuartarfiit tigummivianut tunngatillugu. P1 oqarpoq, majuartarfiit 

tigummivianut tunngasoq allaasoq. U-ip P1 matup sinaanut niaqutigut anaarlunngilaa. U-ip 

nassuiaataa maluginiarneqartariaqarpoq, nammineerluni niaqquni matup sinaanut aportikkaa 

pissutigalugu nammineerluni niaqquni illikartikkamiuk. Taamaattumik tassunga tunngatillugu U 

pinngitsuutinneqartariaqarpoq. P1 miloriunneqanngilaq imaluunniit eqqakattarneqanngilaq. 

Natermut innartinneqarpoq. U-ip P1-p naavata nalaanni issiavoq sakiaaniunngitsoq P1-p 

nassuiaaneratigut. Taamaakkaluartoq P1-mut ajornarpoq U-ip pukusuatigut, qaavatigut, sakiaatigut 

aamma qitiatigut qitsuarnissaanut, taakku assini uppersarsaassiissutigineqarput. U-ip nassuiaaneri 

eqqortuupput ajoqusernernut tunngatillugu. P1 aalakoorpoq qularnanngitsumillu silaarussimalluni 



tamaat eqqaamasaqarfiginnginnamiuk. Paffimmi ajoqusernerit U-ip nassuiaataanut ataqatigiipput, 

qanoq isilluni P1 aalajangeqqasimaneraa. Qaratsakkut aanaartoornera qarasaata talerpiani 5mm-nik 

takissuseqarpoq annikitsuararsuuvoq, tunngaviliunneqarsinnaanngilarluunniit. Nakorsap 

ilisimatitsissutigaa pasitsaakkaa qaratsakkut sajupillatitsineq. Sapaatip akunnerisa arlallit 

qaanngiummata, nakorsap tamanna uppernarsarsisinnaavaa imaluunniit 

uppernarsarsinnannaguluunniit. Tamanna nassuiarneqarsinnaavoq U-ip nassuiaaneratuut, P1 

nammineerluni matup sinaannut niaqquni aportikkaa. Politiit peqqussutaat malillugu, aapparisamut 

nakuusernermut pineqaatissinneqarneq pineqaatissinneqaataasumik nakkutilliinikkut imaluunniit 

inissiisarfimmiitussanngortitsineq. Quleriarluni isassinerit uppernarsineqarput U-ilu sinneranut 

pinngitsuutinneqassaaq. Pinerluttunik isumagittoqarfiup innersuussutigaa inuiaqatigiinni 

sulisitaanissaq. Tamanna suliaffianut sunniuteqarsinnaavoq. Taarsiivigineqarnissamut 

piumasaqaammut ulluni 127-nut tunngatillugu, ajoqusernerit eqqarsaatigineqartariaqarput, 

annerpaammik ajunngitsorsiassat 5.000 kr.-it akilerneqassapput, pissutigalugu 

uppernarsaasiissutigineqanngimmata, kingorna pinartunik sunniuteqarsimanersut.             

 

Piffissaq suliap suliarineqarneranut atorneqartoq 

 

 

Eqqartuussisut tunngavilersuutaat aalajangiinerallu 

 

Pisuunermik apeqqut pillugu 

Eqqartuussisut P1-ip nassuiaataa tutsuiginartippaat taamaattumik T pisuutinneqarpoq P1-ip 

taliatigut aalajangeqqagamiuk aamma arlaleriarluni kiinaasigut isakkamiuk, P1-ilu nassuiaanerattut, 

matup sinaa eqqoramiuk sakkortuumik tillutsinnerup malitsigisaanik. U-dip P1 qimakkamiuk 

ilisimanngitsoq ikioriarsinnaanngitsorlu.  

P1-ip nassuiaataa sakkortuumik uissanngusarneq pillugu aamma sakkortuumik merianngusarneq 

politiit uppernarsaasiissutaaniit taperserneqarpoq, tassani nassaarineqarput annikitsumik qaratsakkut 

aanaartoorneq qarasaata talerpiani, kiisalu kiinaasigut timaatigullu aagialitserneqarluni, taakku 

napparsimavimmi uninnganermi assilineqartuni uppernarsaassiissutigineqartuni taperserneqarput.  

U pinngitsuutinneqarpoq pisumi P1 tummeqqat tigummivianut anaarlunnerani, tamanna P1-nimit 

oqaatigineqarpoq, tamanna mannakkut pisumut attuumassuteqanngimmat. Allatigut U 

pinngitsuutinneqarpoq qingaata napineratigut pisuutitaaneranut, pissutigalugu politiit 

uppernarsaassiissutaanni immikkortoq 5-imi takuneqarsinnaavoq, CT-Scanningertinnermi 

napisoqarsimaneranik takussutissaqanngitsoq.  

U pisuutinneqarpoq unioqqutitsinermi pinerluttulerinermik inatsimmi § 88.                

 

Pineqaatissiissut pillugu 

 

Eqqartuussisaaseq malillugu sakkortuumik nakuusertoqartillugu pineqaatissiissutigineqartarpoq 

inissiisarfimmiitussanngortitsineq.  

 

Eqqartuussisut pingaartippaat sukanganerusumik naleqquttuutillugu, nakuusernermi 

peqqarniitsumik pissusilersortoqartoq, kiisal U-p P1 ikioriarsinnaanngitsoq qimakkamiuk. 

Taammaattumik unnerluusissussaatitaasuniit piumasaqaatigineqartoq naleqquttuutippaat ukiumi 

ataatsimi inissiisarfimmiitussanngortitsineq, tak. pinerluttulerinermik inatsimmi § 88, tsk. § 146.    

 

 

Taarsiissuteqarnissamik piumasaqaat pillugu 



Uppernarsaassiissutini P1 pillugu piumasaqaataanut 26.035 kr.-ik saqqummiunneqanngilaq. 

Taammaattumik eqqartuussisut piumasaqaatimut isummerfigineqartumut nangaanartoqartippaat, 

taamatullu taarsiissuteqarnissamut piumasaqaammut nangaassuteqarneq kingusinnerusukkut 

saqqummiunneqarsinnaalluni, uppernarsaassiissutit pissarsiarineqarpata, tak. Eqqartuussisarnermik 

inatsit § 334, imm. 3.         

 

Suliamut aningaasartuutit pillugit 

Eqqartuussisarnermik inatsit § 480, imm. 1 malillugu naalagaaffiup suliamut aningaasartuutit 

akilissavai.  

 

Taamaattumik eqqortuutinneqarpoq: 

 

U ukiumi ataatsimi pineqaatissinneqarsimasut inissiissarfianiittussanngortitsineq.   

 

Naalagaaffiup karsiata suliamut aningaarsartuutit akilissavai. 

 

 

 

Kristine Olsvig 

Eqqartuussisoq 

 

 

D O M 

 

afsagt af Sermersooq Kredsret den 27. maj 2019 

 

Rettens nr. 287/2019  

Politiets nr. 5505-97431-00583-18 

 

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

cpr-nummer […] 1991 

 

Der har medvirket domsmænd ved behandlingen af denne sag. 

 

Anklageskrift er modtaget den 6. marts 2019. 

 

T er tiltalt for overtrædelse af: 

 

Kriminallovens § 88 – vold 

Ved den 23. december 2018 ca. kl. 0400 på adressen Nukalloq […] i Nuussuaq, over ca. en halv time, 

at have siddet overskrævs på F1, som derved fik fastholdt sine arme og uden mulighed for at værge 

for sig, blev tildelt adskillige slag i ansigtet samt efterfølgende slået hende ind i en dørkarm og et 

trappegelænder, til hun mistede bevidstheden og efterladt hende alene på stedet bevidstløs og i 

hjælpeløs stilling, hvorved hun pådrog sig en kraftig hjernerystelse, en blødning i højre side af 

hjernen, en fraktur i næsen samt flere blodunderløbende mærker i ansigtet og på armene.  

 



 

Påstande 

Anklagemyndigheden har fremsat påstand om anbringelse i anstalt i 1 år, samt erstatning på 26.035 

kr. påvegne forurettede. 

 

T har nægtet sig skyldig, dog erkendt nogle slag med flad hånd.  

 

T har fremsat påstand om samfundstjeneste eller 6 måneders betinget dom og max 5.000 kr. i 

erstatning. 

 

 

Sagens oplysninger 

Forklaringer 

Der er under sagen afgivet forklaringer af T, og vidneforklaring af F1. Forklaringerne er gengivet i 

retsbogen af 27. maj 2019.  

 

 

Dokumenter 

Af sagens bilag E-1-1, politiattest vedr. F1, dateret den 23. december 2018 fra Dronning Ingrids 

Sundhedscenter, fremgår af punkt 5: "Generelt akut medtaget ifa. smertepåvirket og naturlig psykisk påvirkning. På begge 

overekstremiteter ses især på underarmene multiple blodunderløbne mærker. Disse fotograferet og findes i pt journal. På hø knæ ses overfladisk 

abrasio. Ej behandlingskrævende. I ansigtet multiple blodunderløbne mærker. Disse er fotograferet. CT skanning uden tegn til fraktur. Ve øre: Blålig 

misfarvning. Kraniet samt hjernen er CT scannet. Fundet lille kontusionsblødning på ca. 5mm i hø side af hjernen." Af punkt 6 fremgår: 

"CT skanning i hjerne, kranie, ansigt, nakke og bryst ryghvirvler. Fraset af kontusion blødning i hjernen ingen andre fund (se desuden punkt 5)" Af 

punkt 8 fremgår: "Indlagt på specialafdeling." Og af punkt 10 fremgår: "a) ja, en del smerter og psykisk påvirkning. 

Hjernerystelse. Formentlig dage til uger. b) Muligvis. Hjernerystelse kan potentielt giver langvarrig mén, men kan ej sikkert siges på nuværende 

tidspunkt."  

 

Af sagens bilag E-2, journalblad vedr. F1, fremgår på side 6 af 6: "Objektivt: Frie luftveje, påskyndet respiration, pt. 

hyperventilere. Varm og tør." Af side 5 af 6 øverst på siden fremgå bl.a.: "48-årig sund og rask kvinde indlægges efter overfald 

for ca 12 timer siden. Forkvalmet, kaster op (klart væske), hvp og føler sig svimmel. Der er foretaget CT-C som giver mistanke om 

kontrusionsblødning, hvilket stemmer overens med anamnesen." På side 2 af 6, den 27-12-2018, kl. 12.07 fremgår: "Pt 

havde ringet til skadestuen grundet til at hun har været svimmel hele tiden efter udkrivelsen. Indl.til observation. Ingen kvalme og ingen hovedpine." 

Og af side 1 af 6 nederst på siden, den 27-12-2018 kl. 17.11 fremgår: "Pt. er nu observeret over fem timer og har 

ikke frembudt yderligere. Pt. ønsker selv at komme hjem. Dette efterkommes." 

 

Af sagens bilag F-3, fotomappe vedrørende F1, ses på foto nr. 1, F1 liggende på en hospitalsseng, 

med tydelige mærker på pande, omkring øjne, på næseryg, på begge kinder, på hagen, i overam og 

på håndledet. På foto 2 ses der venstre side af F1s ansigt, blå mærke på øre og halsen under øret. På 

foto 3 ses på højre side af hendes ansigt, stort mærke omkring hage og andre nævnte under foto 1. 

Af foto 6 og 7 ses store mærker i begge arme, begge håndleder og begge hænder.  

 

Personlige oplysninger 

T er tidligere foranstaltet, ved den 31. januar 2017 hos Politiet i Sermersooq, vedtaget bødeforelæg 

på 3.000 kr. for overtrædelse af kriminallovens § 88.  

 

Kriminalforsorgen har i personundersøgelse af 28. februar 2019 konkluderende oplyst, at T er egnet 

til at modtage en dom til samfundstjeneste, hvortil det anbefales at der knyttes vilkår om 1 års tilsyn 

af Kriminalforsorgen. 



 

Parternes synspunkter 

Anklageren har indledningsvist oplyst, at den i anklageskriftet nævnte dørkam ændres til dørkant 

og at trappegelænder udelades. 

Anklagemyndigheden har til støtte for påstanden, blandt andet lagt til grund, at tiltalte delvist har 

erkendt og sagt at han har givet 10 hårde lussinger og skubbet forurettede hårdt ned til gulvet 2 

gange.  

Anklageren har lagt til grund, at F1s forklaringer under vidneansvar var særdeles troværdige, at hun 

har fået over 10 hårde knytnæveslag og herunder fået slået hovedet mod brandørkanten. Af fotos og 

af politiattesten kan det konstateres, at hun var stærkt forslået, med blåmærker, hjernerystelse og en 

lille hjerneblødning. Hun var efterladt i hjælpeløs tilstand med låst dør. Forurettede har 

efterfølgende været stærkt påvirket både fysisk og psykisk. Hun har haft søvnbesvær og været 

svimmel i lang tid, hvor hun måtte indlægges igen, 2 dage efter hun var blevet udskrevet første 

gang. Hun har haft psykologsamtaler og været sygemeldt i meget lang tid. Det var et særdelses 

voldsomt og farligt overgreb hun har været udsat for. Tiltalte er meget stærk og forøvrigt 

kampsportsudøver. Tiltalte har forklaret om årsagen, at det skyldes F1s modvilje imod hans børn. 

Men det berettiger ham ikke til en sådan handling.  

Vedrørende erstatningskravet på 26.035 kr. på 127 dages sygemelding, rettes til 125 dage. 

Forurettede har sagt, at hun genoptog arbejdet den 27. april. Men denne dag var en lørdag, at det 

reelt må være den 29. april hun først genoptog sit arbejde. Skader fra hjernerystelse kan forekomme 

langvarige, sådan som lægen har skrevet i politiattesten. F1 døjer fortsat med svimmelhed og 

hovedpine. Hjerneblødningens omfang bør ikke bagateliseres, idet F1, nu ½ år efter, stadigvæk har 

problemer efter en svær hjernerystelse.  

 

Forsvareren har til støtte for Ts påstand om delvis frifindelse, lagt blandt andet til grund, at T og F1 

har haft sammenstød. F1 har forklaret, at T som dyrker kampsport, har givet hende kraftige 

adskillige knytnæveslag. Men fotos af T' hænder, viser ingen hævelser eller skrammer. F1s 

forklaringer er meget overdrevet. T skal frifindes for tiltale om trappegelænder. F1 har sagt, at det 

med trappe gelænderen var noget andet. T har ikke slået F1s hoved ind i dørkant. T' forklaring bør 

lægges til grund, at hun selv slog sit hoved ind i dørkanten fordi hun selv rykkede sit hoved. T skal 

derfor frifindes for det. F1 var ikke blevet kastet eller smidt rundt. Hun var blevet lagt ned på 

gulvet. T har siddet omkring F1s mave og ikke oppe på brystet som forklaret af F1. Ellers ville det 

være fysisk umuligt for F1 at kradse T på hans nakke, pande, bryst og ryg, som dokumenteret på 

fotos. T' forklaringer stemmer overens med skaderne. F1 var fuld og sandsynligvis haft blackout når 

hun ikke kan huske det hele. Skaderne omkring håndledende hænger sammen med T' forklaringer 

om, hvordan han har holdt fast i F1. Hjerneblødningen på 5mm i højre side er så lille, at det ikke 

engang kan lægges til grund. Lægen har oplyst at der var mistanke om hjernerystelse. Flere uger 

efter, kunne lægen hverken be- eller afkræfte det. Det kan forklares som T har forklaret, at det 

skyldes at F1 selv slog sit hoved mod dørkant.  

Ifølge politiets dagsbefaling, foranstaltes kærestevold med dom til tilsyn eller med betinget dom. 10 

lussinger er bevist og T skal frifindes for resten. Kriminalforsorgen har anbefalet samfundstjeneste. 

Det kan kobles op til hans arbejde.  

Til erstatningskravet på 127 dage, skal der, skaderne taget i betragtning, max betales tort til 5.000 

kr., idet der ikke er blevet dokumenteret, om der har været alvorlige følgevirkninger.  

 

 

Rettens begrundelse og afgørelse 

 



Om skyldspørgsmålet 

Retten har lagt F1s troværdige forklaring til grund og fundet T skyldig i at have fastholdt F1s arme 

og tildelt adskillige slag i ansigtet, og som forklaret af F1, at hun havde ramt dørkanten som følge af 

at være slynget af hans kraftige knytnæveslag. T har efterladt F1 alene i bevidstløs og hjælpeløs 

tilstand.  

F1s forklaring om voldsom svimmelhed og kraftig kvalme findes støttet op af politiattesten, hvor 

der var fundet en lille hjerneblødning i højre side af hjernen, samt adskillige blodunderløbne 

mærker på ansigt og på kroppen, der i øvrigt støttes op af de dokumenterede fotos ved 

indlæggelsen.  

T frifindes for tiltale om at have slået F1 ind mod trappegelænder, da denne blev bekræftet af F1, at 

det ikke skete ved denne aktuelle tiltaleforhold. I øvrigt frifindes T i at have pådraget en fraktur på 

næsen, idet der på politiattestens punkt 5 fremgår, at der ved CT-scanning ikke var tegn til fraktur. 

T findes skyldig i overtrædelse af kriminallovens § 88.   

 

 

Om foranstaltningen 

Retspraksis for alvorlig voldsudøvelse foranstaltes med ubetinget anbringelse i anstalt.  

 

Retten har tillagt skærpende omstændighed, at voldsudøvelsen er af grov karakter, samt at T har 

efterladt F1 i hjælpeløs tilstand. Anklagemyndighedens påstand findes derfor passende med 

anbringelse i anstalten i 1 år, jf. kriminallovens § 88, jf. § 146. 

 

Om erstatningskravet 

Der er ikke fremlagt dokumentation for F1s krav på 26.035 kr. Retten har derfor nægtet at tage 

stilling til kravet, dog med forbehold for fremsættelse af erstatningskravet senere, når 

dokumentationen er tilvejebragt, jf. retsplejelovens § 334, stk. 3. 

 

Om sagens omkostninger 

Efter retsplejelovens § 480, stk. 1 betaler statskassen sagens omkostninger.  

 

 

Thi kendes for ret: 

 

T idømmes anbringelse i anstalten i 1 år. 

 

Statskassen skal betale sagens omkostninger. 

 

 

Kristine Olsvig 
 


