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Nalunaarutigineqarpoq Nunatta Eqqartuussisuuneqarfianit ulloq 8. januar 2020 suliami suli-

areqqitassanngortitami 

 

Sul.nr. K 183/19 

  

Unnerluussisussaatitaasut 

iluatungeralugu 

U 

Inuusoq ulloq […] 1991 

(Autoriseret forsvarer, cand. jur. Thomas Wiemann) 

 

Siullermeeriffiusumik eqqartuussuteqartuuvoq Eqqartuussisoqarfik Sermersooq ulloq 27. 

maj 2019 (eqqartuussisoqarfiup sul.nr. SER-KS-287-2019). 

 

Piumasaqaatit 

Unnerluussisussaatitaasunit piumasaqaatigineqarpoq eqqartuussisoqarfiup eqqartuussutaata 

atuuttussanngortinneqarnissaa, taamaattoq allannguuserlugu, eqqartuussiviup akuerissagaa 

P1-ip ajunngitsorsiassalerneqassasoq P1-ip naatsorsuusiai naapertorlugit.  

 

U piumasaqaateqarpoq pisuunerarfimmini isatsinermi eqqartuunneqarnissaminik tamatuma 

saniatigut pinngitsuutinneqarnissamik kiisalu sakkukillisaaffigineqarnissamik. Taarsiissutis-

satut piumasaqaatigineqartunut tunngatillugu piumasaqaatigalugit inuit saqitsaannerattut su-

liarineqassasoq.  

 

P1 piumasaqaateqarpoq ajoquserneqarnikkut anniaateqarminut ajunngitsorsiassanik ulluni 

125-ni 25.625 kr.-inik akiliiffigineqarnissamik.  

 

Eqqartuussisooqataasartut 
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Suliaq suliarineqarpoq eqqartuussisooqataasartut peqataatillugit. 

 

Suliamut ilassuteqaatitut saqqummiussineq 

Nalunaarutiginninnermi nalunaarusiami 23. december 2018-imik ullulikkami ersersinneqar-

poq, suliaq nalunaarutigineqarsimasoq ulloq 23. december 2018-imi nal 12.20. Piffissaq 

pinerliivik oqaatigineqarluni 23. december 2018-imi nal 04.00-p aamma 11.00-p akornani 

pisimasoq.  

 

Nakorsap politiinut uppernarsaataa P1-imut tunngasoq, suliarineqarsimavoq Dronning Ing-

rids Hospitalimi ulloq 23. december 2018 ilaatigullu ersersinneqarluni aassiuisoqarsimasoq 

nal. 13:58 takutinneqarluni promille 10,0 mmol/L. 

 

Dronning Ingrids Hospitalimiit Journalip assilineqarnerani P1-imut tunngasumi ilaatigut er-

sersinneqarpoq journalimi allataq 8. januar 2019-imeersumi, ”unitsinneqarsimasoq 

alapernaarsugaalluni, CT-C qinngaminik napisisimasoq aamma siorngata tungaani aanaar-

feqarluni annikitsumik…” 

 

Ilaatigullu aamma journalimi allattukkami ersersinneqarpoq: 

 

”Taamaalilluni pasitsaasimaneqarluni postcommotionsyndrom (annertuumik commotio, annikitsu-

mik aanaartoorsimasoq)  

Ajoqusernermik kingunerlutsitsineq sapaatit akunnialunnik nutaanngitsigisoq. 

Amerlanerpaat qaamatit pingasut ingerlaneranni peqqisseqqittarput, kisianni sivisusarpoq. …” 

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiani takunneqarpoq mappi assit U-ip ajoquserneri.  

Assit taakkua assilineqarsimapput ulloq 23. december 2018-imi. Taamatullu aamma mappi 

assit takutinneqarlutik P1-ip ajoqusernerinut tunngasut.  

 

Atuarfik Samuel Kleinschmidtimit napparsimasimanermut uppernarsaat 5. juni 2019-imeer-

soq, tassani ersersinneqarpoq P1 napparsimasimasoq piffissami 24. december 2018-imiit 27. 

april 2019-ip tungaanut.  

 

Dronning Ingrids Hospitalimi Kirurgisk afdelingimiit oqaaseqaammi 29. maj 2019-imeer-

sumit ilaatigut ersersinneqarpoq, P1 piffissami sivisuumi napparsimaffeqarsimasoq, tassunga 

pissutaalluni pisimasumut decemberip naanerani 2018-imi qaratsamigut sajupillatsitsisima-

nini pissutigalugu unitsinneqarsimammat alapernaarsorlugu.  

 

U-ip inuttut atukkani pillugit nassuiaavoq, Paamiuni imarsiornermi ilinniarfimmiissimalluni 

augustimiit decemberip tungaanut 2019-imi. Imarsiornermi ilinniarfimmi tunngaviusumik 
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ilinniarnini naammassivaa qaffasinnerpaanik misilitsinnermini angusaqarluni. Dronning In-

grids Hospitalimi sulileqqinnikuuvoq. Arlalinnik aningaasat tungaasigut X2-mut pi-

umasaqarpoq, aamma meeqqani marluutillugit akilersuutinik akilersuiffigivai. Ernini 8-nik 

ukioqangajalersoq Paamiunut ilaginikuuvaa. Maannakkut ernera angajulleq Ilulissani 

anaanamini najugaqarpoq. Ernini nukarleq akulikitsumik najuiffigisarpaa.  

 

Nassuiaatit 

U aamma ilisimannittoq P1 pingaarnertigut siullermeeriffiusumi nassuiaatigisamik assin-

ganik eqqartuussisuuneqarfimmi nassuiaateqarput.  

 

U ilassutitut nassuiaavoq, unnunaq taanna pineqartoq angerlarami, atisaajarpoq innarlunilu. 

Innaramilu P1 siniffimmi nalavoq. Nissuni atorlugit siniffimmiit ajappaa. Siniffimmiit nak-

karpoq inimukarlunilu. Inimut malippaa, pissutaavoq amerlasooriarluni meeqqani pillugit 

ajortumik oqaluffigisarmani. Anniarisimavaalu jullimi meeqqani ilagisinnaannginnamigit. 

P1-p meeqqat ilagerusunngilai, kissaatiginagulu aamma nammineq meeqqani ilagisassagai.  

 

Inimi P1 saallugu assamminik illuttut tiguvaa oqaluukkumanngimmani. Aperivaa sooq 

meeqqani attaveqarfigeqqunnginnerai. Taamatut tiguvaa oqaloqatigerusullugu. Peerniar-

sarivoq, namminerlu nallartippaa. Nateq eqqoramiuk nipituumik nipaqarpoq, naqqup sakkor-

tuumik eqqornera pissutigalugu. Taava qitsuarpaani. Namminerlu suli attuinnginnermini 

qitsuarpaani.  

 

Massinniarsarisoq nallarteqqippaa. Tamatumuunalu sakkortuumik niaqquminik anaarluppoq. 

Imminut niaqqumigut tiguvoq oqarlunilu annernarnerarlugu. Annersarunnaarpaalu. Natermi 

nalatilluni annersaanera pinngitsoorniarlugu niaqquni matserfimmut anaarluppaa. Allaalluni 

issiavigigamiuk talini aalatissinnaavai. Tallini qummut pivai niaqquni illersorniarlugu ujat-

tarlugulu peersinniarsaralugu. Sakissamigut qitsuarpaani. Qitsualermanilu assai tiguvai.  

 

Naallu sakkortuumik isattartikkaluarluni marloriarlunilu sakkortuumik nateq niaqquminik 

tuffigigaluarlugu, nammineerluni perusuersartarfiliarpoq, tassanilu nammineq sakkortuumik 

kigutinut errortuiffimmik niaqqumigut anaatippoq. Taavalu nammineerluni sinittarfiliarpoq, 

taanna inip tunuaniippoq. Ilisimavoq perusuersartarfimmeereerluni. Perusuersartarfimmiit 

sinittarfiliarniaraanni ini aqqusaarneqaqqaartussaavoq. Pisup pinerata nalaani imminnut oqal-

uutiinnavipput. Taannalu aanngingilaq, namminerlu aanaarluni. Ajoqusernerinik allanik ta-

kusaqanngilaq, taamaallaat pullanneqalerpoq matu eqqoramiuk.  

 

Nalunngilaa annersaramiuk kukkunerusoq. Neqeroorfigigaluarpaa ambulancenut sianerum-

alluni napparsimmavimmullu ilagiumallugu, kisianni itigartippaani ingerlaqqullunilu. Inger-

lavorlu eqqumalluni siniffimmi nalasoq. Namminerlu ataataminukarpoq.  
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Meeraallunili Taekwondomi sungiusartarnikuuvoq. Pisimasorlu qaammatinik arfineq 

pingasunik sioqqullugu nuna tamakkerlugu Taekwondomi unammisartuunikuuvoq. 2018-imi 

nuna tamakkerlugu unammisartuujunnaarpoq. Taekwondomi isattaaneq atorneqarneq ajor-

poq – attuisoqartarpoq taamaallaat imminut illersornermi.  

 

Taanna arnaq takoqqippaa januari naasoq nipilersortuni tusarnaariartoq. Qaammatinilu tul-

liuttuni arlaleriarluni illoqarfimmi fiistertoq takusarlugu.  

 

P1 ilassutitut nassuiaavoq pisimasoq sioqqullugu U ajorsaarsimanagu. Sukkasoorujussuarmik 

pivoq. Natermut uppitippaani arlaleriarlunilu tigusarluni. Kiinnamigut illukisaartilluni sak-

kortoorujussuarmik tilluatippoq. Qularinngilluinnarpaa tilluarneqarluni. Qulit sinnerlugit till-

uarpaani. Kasutsinnermi ilaani niaquni ikuallattuulernissami matumut sakkortuumik anaar-

lunneqarpoq. Tamatuma nalaani ikuallattuulernissami matu qanillisimavaat.   

 

Peerniarsarigaluarpoq, timimigulli tigusarpaani nallarteqqinniarluni. Qallerluni issiavigivaani 

ammullu naqittaalluni, namminerlu nikueqqinniarsaraluni.  

 

Qinngamigut aalerami siutinilu illuttut sianilermata qinnummik qinuvoq. Nalunngilaa killis-

sani tikissimallugu isumaqarlunilu toqussalluni. Ilisimajunnaarpoq. Eqqaamasaata tullia 

tassaavoq torsuusami qaliarpaat matuanut ammaat tigummillugu.  

 

Pisinnaasani tamaasa atorlugit imminut illersorniarsarivoq peersinniarsaralugu, kisiannili 

nassuerutigisariaqarlugu nukissaqarfiginagu. U Taekwondollaqqissuuvoq. Qaliarpaap matu-

anut ammaat tigunikuuvaa. Imaassinnaavoq illorsorniarluni taamaaliorsimasoq. Taanna qal-

iarpaap matuanut ammaat torsuusamiippoq.  

 

Eqqaamasaata tullia tassaavoq siniffimmi nalalluni. Naluvaa qanoq ililluni siniffimmut pi-

simanerluni. Itillatsiarpoq U eqqamini siniffimmi issiavoq. Tamatuma nalaani oqaaseqanngi-

laq. Naluvaa ikiorsimaneraani, kisiannili eqqaminiippoq puussiaq aasimagunagaa 

qitserarfissaatut.  

 

Nakuuserfigineqarnerminiit naluvaa piffissaq qanoq sivisutigisoq ingerlasimanersoq iteqqik-

kami. Iteqqikkami alla eqqarsaatiginngilaa qanoq ililluni mobilini ornissanerlugu ikiortis-

sarsiorniarluni. Sakkortoorujussuarmik niaqorluppoq malugisinnaallugulu niaqqumigut 

ajortoqartoq. Inimini kisimiippoq nammineerlunilu Sanamukarsinnaanani.  
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Viini puujaasaq ataaseq avinnikuuvaat marlunnillu immiaarartorlutik. Daddysimi ataasitorput 

aamma Kristimutimi ataasitorlutik. Imigassaq aalakoornartulik pissutaanngilaq ilsimajun-

naarsimaneranut. Piffissaq tamakkerlugu niaqorluinnaavinnikuuvoq, suliffimminiillu nappar-

simanerminik nalunaaruteqarluni sulinikuunani, sulilu ulloq manna tikillugu niaqorluppoq. 

Sulilu misissugaritilluni pisimasup kingorna kingunipilutsitsinini pissutigalugit.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfiata tunngavilersuutaa inerniliineralu 

P1-ip nassuiaataanut nakorsamit paasissutissat sanilliunneqarnerisigut eqqartuussisuune-

qarfimmut uppernarsarneqarpoq, U-ip unnerluussissumi taaneqartuni piffissami piffimmilu 

P1 allaalluni issiavigisimagaa taliisigut qajannarlugu kiinaatigullu qulinik ikinnerunngitsunik 

tilluarlugu. Taamatullu aamma uppernarsineqarluni tilluinerit ilaannik pissuteqartumik P1-ip 

niaqquni sakkortumik ikuallattuulernissami matup sinaanut anaarlussimagaa. U-illu paasisi-

massagaa taamatut sakkortuumik kasutsinermi kingunerisimassagaa, P1-ilu matup 

ikuallattuulernermi atorneqartartup eqqaaniikkamik annersaramiuk.  

 

Nakuusernerup kingunerivaa P1-i taamatut pineqarnermini ilisimajunnaarmat aammalu sak-

kortuumik qaratsamigut sajupillatsitsilluni, qaratsamilu talerpiata tungaatigut aanaartoorluni, 

qinngani napillugu kiisalu kiinnamigut talimigullu arlalinnik tilluusaqalerluni.  

 

Nunatta Eqqartuussisuuneqarfia pissutissaqarsimanngilaq isummerfigissallugu, U-ip P1 im-

minut ikioriarsinnaanngitsoq qimassimaneraa, unnerluutigineqartoq tamatumunnga unner-

luutiginneqanngimmat pinerluttulerinermi inatsimmi § 89 naapertorlugu.  

 

Nakuuserneq ulorianarluinnartuuvoq peqqarniilluinnarlunilu, aamma U siusinnerusukkut 

nakuusernermut pineqaatissinneqarnikuuvoq. Taamaattumik ajoqusernerit ilungersunartut 

isiginiarlugit P1-ip nakuusernerup kingunerisaanik ajoquserneqaatigisai, pineqaatissiissut 

aalajangersarneqarpoq qaammatini arfineq pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissi-

isarfimmiittussanngortitsinermik.  

 

P1-ip sulisitsisuanit paasissutissat tunngavigalugit nakuusernerup kingunerisaanik piffissami 

napparsimasutut nalunaarsorneqarsimavoq, suliami nakorsap paasissutissiineranut naaper-

tuuttumik, taammaattumik P1-ip ajunngitsorsialerneqaassamik ajoquserneqarnerup kingu-

nerisaanik anniaateqarnermut piumasaa malinneqarpoq 25.635 kr.-inik annertussusilik.  

 

TAAMAATTUMIK  EQQORTUUTINNEQARPOQ: 

 

U eqqartuunneqarpoq qaammatini arfineq pingasuni pineqaatissinneqarsimasunut inissi-

isarfimmiittussanngortinneqarluni.  
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U-ip sapaatit akunneri sisamat qaangiutsinnagit akilissavai  25.635 kr.-it  P1-ip ajoqusernermi 

kinguneranik anniaateqarneranut ajunngitsorsiassai. 

 

Suliami aningaasartuutit naalagaaffiup karsianit akilerneqassapput. 

 

***  

 

afsagt af Grønlands Landsret den 8. januar 2020 i ankesag 

 

Sagl.nr. K 183/19 

  

Anklagemyndigheden 

mod 

T 

Født den […] 1991 

(Autoriseret forsvarer, cand. jur. Thomas Wiemann) 

 

Sermersooq Kredsret afsagde dom i 1. instans den 27. maj 2019 (kredsrettens sagl.nr. SER-

KS-287-2019).  

 

Påstande 

Anklagemyndigheden har påstået stadfæstelse af kredsrettens dom, dog med den ændring, at 

retten tilkender F1 godtgørelse i overensstemmelse med F1s opgørelse.  

 

T har påstået domfældelse for de erkendte slag med flad hånd og herudover frifindelse samt 

formildelse. Erstatningskravet påstås henvist til civilt søgsmål.  

 

F1 har nedlagt påstand om godtgørelse for svie og smerte i 125 dage med 25.625 kr. 

 

Domsmænd 

Sagen har været behandlet med domsmænd. 

 

Supplerende oplysninger 

Det fremgår af anmeldelsesrapport af 23. december 2018, at sagen er anmeldt den 23. decem-

ber 2018 klokken 12.20. Gerningstidspunktet er oplyst til 23. december 2018 mellem klokken 

04.00 og 11.00.  
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Af politiattest vedrørende F1, udarbejdet på Dronning Ingrids Hospital den 23. december 

2018 fremgår blandt andet, at en blodprøve taget klokken 13:58 viste en promille på 10,0 

mmol/L. 

 

Af udskrift af journalblad vedrørende F1 fra Dronning Ingrids Hospital fremgår blandt andet 

af journalnotat af 8. januar 2019, at hun havde været ”Indlagt til observation, CT-C med 

udisloceret nasalfraktur og lille kontusionsblødning frontalt …” 

 

Det fremgår videre af journalnotatet blandt andet: 

 

”Således mistanke om postcommotionsyndrom (svær commotio, endda med lille blødn.)  

Få uger gammelt traume. 

Info om at de fleste b[l]iver raske efter 3 mdr, men at det tager tid. 

…” 

 

Der har for landsretten været forevist en fotomappe med fotos af skader på T. Disse fotos er 

optaget den 23. december 2018. Der har endvidere været forevist en fotomappe, med fotos af 

skader på F1.  

 

Det fremgår af bekræftelse på sygemelding af 5. juni 2019 fra Atuarfik Samuel Kleinschmidt, 

at F1 har været sygemeldt i perioden fra den 24. december 2018 til den 27. april 2019. 

 

Af udtalelse af 29. maj 2019 fra Kirurgisk afdeling på Dronning Ingrids Hospital fremgår 

blandt andet, at F1 har haft en længerevarende sygemeldingsperiode grundet en episode, hvor 

hun havde været indlagt til observation for hjernerystelse ultimo december 2018. 

 

T har om sine personlige forhold oplyst, at han har været i Paamiut på Søfartsskolen fra august 

til den 15. december 2019. Han har afsluttet Søfartsskolens grunduddannelse med topkarak-

terer. Han arbejder igen på Dronning Ingrids Hospital. Han har en række økonomiske krav 

mod X2, og han betaler børnebidrag til begge sine børn. Han havde sin ældste søn, som snart 

er 8 år gammel, med i Paamiut. Hans ældste søn bor nu hos sin mor i Ilulissat. Hans yngste 

søn er ofte på samvær.  

 

Forklaringer 

T og vidnet F1 har i det væsentlige forklaret for landsretten som i første instans.  

 

T har supplerende forklaret, at da han kom hjem den omhandlede nat, tog han sit tøj af og gik 

i seng. F1 lå i sengen, da han gik i seng. Han skubbede hende ud af sengen med sine ben. Hun 

faldt ud af sengen og gik ind i stuen. Han fulgte efter hende ind i stuen, fordi hun mange gange 
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havde han sagt noget ondt til ham om hans børn. Det havde gjort meget ondt på ham, at han 

ikke havde måttet være sammen med børnene i julen. F1 ville ikke være sammen med børnene 

og ønskede heller ikke, at han var sammen med dem. 

 

I stuen tog han fat i F1 forfra med begge sine hænder, fordi hun ville ikke tale med ham. Han 

spurgte, hvorfor han ikke måtte have kontakt med sine børn. Han tog fat i hende for at komme 

til at tale med hende. Hun forsøgte at komme fri, og han lagde hende ned. Da hendes hoved 

ramte gulvet, gav det gav en høj lyd, fordi hun ramte gulvet hårdt. Derefter kradsede hun ham. 

Det var før han slog hende, at hun kradsede ham. 

 

Han lagde hende igen ned, da hun forsøgte at rejse sig op. Også denne gang slog hun hovedet 

hårdt mod gulvet. Hun tog sig til hovedet og sagde, at det gjorde ondt. Derefter slog han hende 

ikke mere. Mens hun lå på gulvet, slog hun hovedet ind i en dørkant for at undvige hans slag. 

Hun kunne godt bevæge armene, da han sad på hende. Hun tog armene op for at beskytte sit 

hoved og forsøgte at skubbe ham væk. Hun kradsede ham også på hans bryst. Han tog fat i 

hendes hænder, da hun begyndte at kradse ham.  

 

Selvom det var kraftige lussinger, han gav hende, og hun ramte hovedet i gulvet 2 gange, gik 

hun selv ud på toilettet, hvor hun gav ham et kraftigt slag i hovedet med et tandkrus. Derefter 

gik hun selv ind i soveværelset, som ligger bag ved stuen. Hun var ved fuld bevidsthed, efter 

hun havde været på toilettet. Man skal igennem stuen for at komme fra toilettet til soveværel-

set. De talte sammen under hele forløbet. Hun blødte ikke, men han blødte. Han så ikke andre 

skader, end at hun havde fået en bule, da hun ramte døren. 

 

Han ved godt, at det er forkert, at han slog hende. Han havde tilbudt at ringe efter en ambu-

lance og at tage med hende til sygehuset, men hun bad ham om at gå. Hun var vågen og lå på 

sengen, da han gik. Han tog hen til sin far. 

 

Han har trænet Taekwondo siden han var barn. 8 måneder forud for denne episode var han på 

landsholdet i Taekwondo. Han stoppede på landsholdet i 2018. Man bruger ikke lussinger i 

Taekwondo – man slår kun for at beskytte sig selv. 

 

Han så hende igen i slutningen af januar, hvor hun var til koncert. I de efterfølgende måneder 

har han set hende flere gange i byen, hvor hun festede.  

 

F1 har supplerende forklaret, at hun ikke havde provokeret T forud for episoden. Det gik 

meget hurtigt. Han væltede hende ned på gulvet, og tog fat på hende flere gange. Han gav 

hende nogle meget kraftige knytnæveslag på begge sider af ansigtet. Hun er helt sikker på, at 
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det var knytnæveslag. Det var over 10 slag. Ved et af slagende blev hendes hoved kraftigt 

slået ind i branddøren. På det tidspunkt var de kommet tæt på branddøren. 

 

Hun forsøgte at komme fri, men han tog fat i hendes krop for at få hende ned igen. Han sad 

ovenpå hende og trykkede hende ned, når hun forsøgte at rejse sig.  

 

Da hun begyndte at bløde fra næsen, og begge ører begyndte at ringe, bad hun en bøn. Hun 

vidste at grænsen var nået og troede, at hun skulle dø. Hun mistede bevidstheden. Det næste 

hun kan huske er, at hun havde fat i stangen til loftlemmen ude i entreen.  

 

Hun forsøgte med alle midler at forsvare sig og at få ham væk, men måtte erkende, at hun 

ikke havde kræfter til det. T er en meget dygtig Taekwondo udøver. Hun havde fat i en stang 

til loftlugen. Det må have været for at forsvarere sig selv. Stangen til loftlugen er ved entreen. 

 

Det næste hun husker er, at hun lå i sengen. Hun ved ikke, hvordan hun er kommet ind i 

sengen. Villads sad ved siden af hende på sengen, da hun vågnede et kort øjeblik. Han sagde 

ikke noget på det tidspunkt. Hun ved ikke, om han havde hjulpet hende, men der var en pose, 

som hun havde spyttet i, som han muligvis havde skaffet hende. 

 

Hun ved ikke, hvor lang tid, der gik fra voldsepisoden til hun vågnede igen. Da hun vågnede, 

tænkte hun kun på, hvordan hun kunne komme hen til sin mobil for at skaffe hjælp. Hun 

havde kraftig hovedpine og kunne mærke, at der var noget galt med hovedet. Hun var alene i 

lejligheden og var ikke selv i stand til at komme ned på Sana.  

 

De havde delt en flaske vin og drukket 2 øl. De havde fået en enkelt genstand på Daddys og 

en på Kristinemut. Det kan ikke skyldes alkohol, at hun mistede bevidstheden. Hun havde lidt 

af hovedpine i hele den periode, hvor hun havde været sygemeldt fra arbejdet, og hun lider 

fortsat af hovedpine. Hun er i gang med at blive undersøgt for eventuelle fortsatte mén efter 

episoden. 

 

Landsrettens begrundelse og resultat 

Efter forklaringerne fra F1 og tiltalte sammenholdt med de lægelige oplysninger, finder lands-

retten, at det er bevist, at T på det tidspunkt og sted, der fremgår af anklageskriftet, har siddet 

overskrævs på F1 og fastholdt hendes arme samt tildelt hende ikke under 10 knytnæveslag i 

ansigtet. Det er endvidere bevist, at et af knytnæveslagene medførte, at F1s hoved kraftigt 

blev slået mod kanten af en branddør. Denne følge af slaget må T have indset var en sandsyn-

lig følge af hans kraftige slag, da han og F1 befandt sig tæt på branddøren, mens han slog 

hende. 
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Volden medførte, at F1 mistede bevidstheden under forløbet og pådrog sig en kraftig hjerne-

rystelse, blødning i højre side af hjernen, en fraktur i næsen samt flere blodunderløbne mærker 

i ansigtet og på armene. 

 

Landsretten har ikke fundet anledning til at tage stilling til, om T har forladt F1 i hjælpeløs 

tilstand, da der ikke er rejst tiltale for overtrædelse af kriminallovens § 89. 

 

Der er tale om særdeles farlig og grov vold, og T tidligere er foranstaltet for vold. Herefter, 

og henset til de alvorlige skader, som F1 pådrog sig som følge af volden, fastsættes foran-

staltningen til 8 måneders anstaltsanbringelse. 

 

Efter oplysningerne fra F1s arbejdsgiver om perioden for hendes sygemelding efter voldsepi-

soden, der stemmer overens med de lægelige oplysninger i sagen, tages F1s krav om godtgø-

relse for svie og smerte til følge med 25.635 kr. 

 

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

 

T idømmes anstaltsanbringelse i 8 måneder. 

 

T skal inden 4 uger betale 25.635 kr. i godtgørelse for svie og smerte til F1. 

 

Statskassen betaler sagens omkostninger. 

 

 

 

 

 

Kirsten Thomassen   

 


