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MÆRKET. Det afgørende spor i jagten på
gerningsmanden
var en blå og rød tatovering,
som politiet fik tegnet
af en tatovør efter
offerets beskrivelse.
- Politifoto.

Mareridt. En råkold efterårsnat blev en kvinde slæbt
halvnøgen gennem gaderne i indre by i København
og voldtaget tre gange. Der var adskillige vidner til
turen gennem byen, men ingen greb ind. I morgen
begynder retssagen mod en 23-årig mand, der står
tiltalt for det grove overgreb, her rekonstrueres sagen
ud fra anklageskriftet og politiets forklaringer
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Tatoveringen
Først talte manden ubehjælpsomt engelsk til sit offer, men
kvinden havde svært ved at forstå hans udtale og var bange for,
at det skulle føre til misforståelser, der ville være farlige for hende. Så hun bad ham om at tale
dansk.
I en niche i Vor Frue Kirkes
nordlige hjørne tog han igen tøjet
af kvinden og voldtog hende igen.
Endnu en gang tvang han hen-

Tredobbelt voldtægt
˛En 22-årig kvinde blev tidligt om morgenen
10. oktober 2004 udsat for grov vold og
voldtægt tre forskellige steder i indre by i
København. Gerningsmanden slæbte det
halvnøgne, forslåede offer fra sted til sted,
hvor han gentog sine overgreb og til sidst
forlod hende uden tøj. Flere vidner så
voldtægtsmanden og den skræmte kvinde i
gaderne, men ingen greb ind.
Sø

Kvinden var flyttet til Danmark fra
Litauen et par år tidligere. Hun havde
været i byen og var på vej hjem fra
Café Krasnapolsky i Vestergade efter
en nat, hvor hun udelukkende havde
drukket te og cola. Det var 10. oktober
2004 klokken cirka 4.30. Efterårsnatten var kold, ikke mere end nogle få
grader over frysepunktet, men det var
tørt og vindstille.
På Nørre Voldgade, ud for nummer
24, bad en høj, kortklippet blond
mand med blå øjne kvinden hjælpe ham med at åbne døren på en
rød, ny VW-boble. Da hun kom
hen til bildøren, slog manden en
flaske i baghovedet på hende, så
flasken gik i stykker. Hun faldt
omkuld, men besvimede ikke.
Derpå bankede han hendes hoved i asfalten to gange og slæbte
hende over et lavt hegn ind på det
grønne areal mellem vejbanerne.
Han truede med, at han havde
en kniv, tvang hende til at give
ham kondom på, hvorpå han
voldtog hende oralt og vaginalt,
mens han slog hende og nikkede
skaller.
Derpå smed han kvindens beige dynejakke over hende og
tvang hende på benene. Med et
hårdt greb om hendes arm og ryg
begyndte han nu en sælsom vandring med sit offer gennem indre
bys gader. Ud over dynejakken,
der lige dækkede skridtet, var
kvinden kun iført støvler.

Kvinden blev fundet flakkende om i
kvarteret af to brødre, der var på vej
hjem fra en bytur sammen med en
kammerat. Først lavede de sjov med
den nøgne, kolde kvinde, men hurtigt
blev de klar over, at hun havde været
udsat for en forbrydelse. De gav hende
overtøj på, prajede en taxi og kørte
hende hjem. Derfra blev politiet tilkaldt.
Både mellem første og anden voldtægt og mellem anden og tredje voldtægt er der vidner, der har set voldtægtsmanden og hans offer gå gennem byen. Blandt andet vakte de opsigt ved en kø til et af indre bys diskoteker, og en ung mand fulgte på et
tidspunkt diskret efter parret på cykel. Han fik øjenkontakt med gerningsmanden og konstaterede, at han
»så vild ud i øjnene«.
Et andet vidne hørte støj fra legepladsen på Hauser Plads, men på intet
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olitiet havde svært ved at
tro det. Den 22-årig kvinde, der kontaktede dem
fortalte, at hun en tidlig
søndag morgen var blevet slået ned, voldtaget,
slæbt halvnøgen gennem den indre
København og voldtaget endnu to
gange af en mand, som hun ville hjælpe med at låse en bildør op. Det var
simpelthen for utroligt. Noget så groft
havde de ikke oplevet før.
Men da historien i oktober sidste år
blev fortalt i pressen, henvendte flere
vidner sig til politiet med forklaringer,
der bekræftede, hvad kvinden havde
sagt. En halv snes personer havde set
voldtægtsmanden og hans offer, men
ingen havde reageret. Flere af vidnerne var ikke helt ædru. Andre troede,
at der var tale om et par, der eksperimenterede seksuelt, men alle vidneforklaringerne stemte overens med
den 22-årige kvindes fortælling. Så
forstod politiet, at det var alvor.

de videre. Til en bænk ved en indhegnet legeplads på Hauser Plads, bag
det tidligere hovedbibliotek på Kultorvet. Der smed han selv alt tøjet og
voldtog den forslåede kvinde en sidste
gang
På den nøgne voldtægtsmands højre skulder og en del af brystet så kvinden nu en usædvanlig blå og rød tatovering. Det skulle senere vise sig at
være et afgørende spor.
Så forlod gerningsmanden kvinden
og tog alt hendes tøj med sig. Han
sagde, han ville hente cigaretter og
spurgte, om hun ville have noget at
drikke. Han kom ikke tilbage, og tøjet
er ikke siden dukket op.

th e

rsg
a

Kongens
Have

de

Peb
l

Af Poul Exner

3

Ørstedsparken

Kø
bm
ag
erg
ad
e

1

2

Nørre Voldgade

Rådhuspladsen

Tivoli

Hauser Pl.

St

g
rø

Vor Frue Pl.

et

Christiansborg

tidspunkt greb nogen ind. Alle vidner
er yngre mennesker, både mænd og
kvinder, der var mere eller mindre
alkoholpåvirkede. En anden kvinde
fortalte, at hun var flygtet fra en mistænkelig mand, der antastede hende i
nærheden af det første gerningssted
cirka en time før den første voldtægt.
Kvindens beskrivelse af manden passede på det signalement, offeret havde
givet af voldtægtsmanden.

Den mistænkte
På grundlag af kvindens beskrivelser
fik politiet en tatovør til at lave en
tegning af den karakteristiske tatovering. Da den blev offentliggjort, fik
politiet cirka 50 henvendelser, der gik
på 30-35 navngivne mænd, der alle fik
besøg af politiet. De fik deres tatoveringer fotograferet, taget fingeraftryk
og blev bedt om at redegøre for deres
færden den nat.
Fra det første gerningssted havde
politiet en plastikpose med et fingeraftryk, de mente var gerningsmandens,
og da et fingeraftryk fra en af de 30-35
mænd matchede det på posen, blev
manden anholdt og sigtet for den tredobbelte voldtægt. Det var knapt fire
uger efter forbrydelsen fandt sted.
Det 22-årige offer har desuden udpeget mandens ansigt og hans tatovering blandt mange andre i flere billedkonfrontationer.
Ved grundlovsforhøret fortalte politiet, at den 23-årige mand ved anholdelsen spontant indrømmede, at
han havde været sammen med den
22-årige kvinde på gerningsnatten, og
at han havde ventet på at blive anholdt. Men han afviste, at det skulle
været foregået, som beskrevet i
pressen. Angiveligt skulle han
også have sagt, at han havde
overvejet at melde sig selv, men
lod være, fordi det ville tvinge
ham til at indrømme utroskab
over for sin kæreste. De har sammen en søn, der på det tidspunkt
var et år.

Anklagen
Manden har flere voldsdomme
bag sig og var prøveløsladt, da
politiet anholdt ham. Ved anholdelsen ransagede politiet hans og
kærestens lejlighed og fandt 1,44
gram kokain. I anklageskriftet
optræder det som overtrædelse
af bekendtgørelse om euforiserende stoffer – en nærmest lakonisk tilføjelse efter anklagerne
om voldtægt af særlig farlig karakter.
Sådan er historien, når man
stykker anklageskriftet og politiets tidligere udtalelser sammen.
I morgen møder den nu 24-årige
mand op i Østre Landsret tiltalt
for at have voldtaget den unge
kvinde igen og igen.
Hos anklagemyndigheden vil
man ikke på forhånd røbe hvor
lang straf, man går efter. Men
signalet er klart, ved at springe
byretten over og gå direkte til et
nævningeting i landsretten, er
der lagt op til en straf på fire år
eller derover. Manden nægter sig
skyldig.
poul.exner@pol.dk

