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Horsens

22-årig udvises 
desuden for 
bestandig efter 
groft overfald  
på thailandsk 
kvinde

Af Lennart Poulsen
lepo@hsfo.dk

Horsens - Den 22-årige 
svensker, som stod anklaget 
for et voldsomt kniv-over-
fald på en 44-årig thailandsk 
prostitueret i Horsens, blev i 
går over middag ved Retten i 
Horsens idømt tre års fæng-
sel.

Straffen kommer oven i 
en lignende dom for person-
farlig kriminalitet, som han i 

øjeblikket er i gang med at 
afsone i Sverige.

Det var en enig doms-
mandsret, der fandt det be-
vist, at 22-årige Joakim Seba-
stian Åberg 26. januar sidste 
år under et besøg på et bor-
del på Vestergade i Horsens 
stak den prostituerede i bå-
de bryst, hals og underarm. 
Desuden blev flere fingre 
næsten skåret af.

Afslørende mobiltelefon
I løbet af torsdagens retsmø-
de blev han på billeder, ta-
get med en mobiltelefon på 
gerningsnatten, udpeget 
som gerningsmanden af bå-
de den 44-årige kvinde og 
hendes thailandske venin-
de, der også var til stede på 
bordellet. Ligeledes blev 
den dømtes dna fundet på 

gerningsstedet. Til gengæld 
blev manden frifundet for at 
bære pistol under overfal-
det. Han havde ellers tidli-
gere indrømmet, at det var 
et ægte våben, han typisk 
havde på sig til beskyttelses-
formål. Men da han i retten 
trak sin tilståelse tilbage, 
kunne det ikke godtgøres, 
hvorvidt der blot var tale om 
en legetøjspistol.

Slutteligt blev den sven-
ske mand udvist af Danmark 
for bestandig. Han skal be-
tale erstatning til de to thai-
landske kvinder for fysisk og 
psykisk overlast.

I konference med forsva-
reren modtog den 22-årige 
dommen, som efter aftale 
med de svenske myndighe-
der højst sandsynligt bliver 
afsonet i Sverige.

Tre års fængsel til knivstikker 
efter overfald på prostitueret

At det i går lykkedes at dømme den 22-årige 
svenske mand i sagen om det voldsomme 
knivoverfald er intet mindre end spektaku-
lært.

Politiarbejdet bag bliver nævnt i lovpri-
sende vendinger efter en efterforskning, der 
i næsten to år har trukket tråde til Sverige og 
krævet en koordineret indsats på tværs af 
grænsen.

Allerede få dage efter overfaldet 26. janu-
ar 2013 blev et signalement af den 22-årige 
svensker sendt ud til blandt andet Interpol.

Efter tip fra politiet i Göteborg om en mu-
lig gerningsmand indhentede Sydøstjyl-
lands Politi i samarbejde med svenskerne 
telefonaflytninger og dna-profiler fra den 
mistænkte. 

Begge dele bestyrkede mistanken og førte 
i sidste ende til tiltale og domsfældelse.

En sporing af den thailandske kvindes og 
hendes venindes to stjålne telefoner gav og-
så pote, da Sydøstjyllands Politi kunne se 
aktivitet. 

Politiet kom i besiddelse af den ene tele-
fon 18. september. Heri var flere tydelige bil-
leder af gerningsmanden fra overfaldsnat-
ten.

- De billeder var det ultimativt vigtige i be-
visførelsen og en udpegning af gernings-
manden. Heldet forfølger den flittige, og sa-
gen her er udtryk for særdeles dygtigt politi-
arbejde, sagde anklager Niels Tipsmark 
umiddelbart efter dommen.

Spektakulært politiarbejde førte til dom

 n fuldt hus på Dollys

Gårsdagens kåring af stegt flæsk som dansk nationalret  var ikke   
kun en sejr for madretten. På Café Dollys på Havnen i Horsens var 
der fuldt hus. Stedet er kendt for at servere traditionel dansk mad, 
og stegt flæsk er et af dets varemærker. Den nykårede danske  
nationalret har således skabt en øjeblikkelig hype hos Dollys, og 
det er de glade for. - Uden at være urealistiske håber vi, at effekten 
vil vare ved noget tid. Det er godt, at der er positiv omtale af  
klassisk dansk mad. Efter kåringen havde vi fuldt hus og meget 
mad ud af huset, så vi håber ikke, hypen lægger sig med det  
samme, siger Morten Jeppesen, der er førstemand på Dollys. Også 
indehaver Søren Dahl er svært tilfreds med resultatet af  
afstemningen, hvor 44 pct. af 63.000 stemmer pegede på stegt 
flæsk som nationalret. - Man har længe grint af den danske mad,  
så det er fedt, at noget ægte dansk som stegt flæsk bliver  
fremhævet. Det er på tide at hive den danske mad ind i varmen,  
siger han.  arkivfOtO

Har fået løberen 
Vagn Rasmussens 
medaljer  
og scrapbøger

Horsens - Meget tæt på 
100-årsdagen for løberen 
Vagn Rasmussens fødsel har 
Horsens Idrætsarkiv modta-
get en flot samling af hans 
plaketter, medaljer, fotoal-
bum og scrapbøger.

HfS’eren Vagn Rasmussen 
kan med fuld ret kaldes by-
ens hurtigste mand på de 
korte distancer. Som eneste 
lokale atlet har han opnået 
at blive danmarksmester på 
sprinter-distancerne 100 og 
200 m - tre gange på 100 m 
og én gang på 200 m. 

Han blev dobbeltmester i 
1937, mens de øvrige på 100 
m blev vundet i 1936 og 
1942. Alle mesterskaberne 
blev hentet på atletikkens 
”højborg”, Østerbro Stadion 
i København. 

Vagn Rasmussen løb sin 
hurtigste tid - 22,2 sek. - på 
200 m, da han vandt DM i 
1937, mens hans hurtigste 
100 m ved et DM blev løbet 
på Østerbro Stadion i 1938. 
De 10,8 sek. rakte ”kun” til 
en sølvmedalje.       

Seks gange var Vagn Ras-
mussen med på atletiklands-
holdet, hvor han opnåede at 
repræsentere Danmark i 
100 m, 4 x 100 m stafet, 400 
m og 1000 m stafet.

Otte år i træk (1935-1942) 
løb han sig til titlerne som 

jysk mester på både 100 m 
og 200 m, og i alt blev det til 
over 30 jyske mesterskaber.

Kendt skikkelse
Vagn Rasmussen blev født 
25. november 1914 i Hor-
sens, hvor han også døde 3. 

januar 2001.   Han blev be-
tegnet som ”den fødte sprin-
ter” og var som 21-årig tæt 
på at komme med til OL i 
1936 i Berlin. Den glippede 
udtagelse var karrierens 
største skuffelse.       

Uden for løbebanerne 

blev Vagn Rasmussen kon-
toruddannet hos FDB i Sva-
nesgade, hvor han kom i læ-
re som 16-årig. Her var han i 
27 år, indtil han fik job hos 
Arbejdernes Andelsboligfor-
ening.     

Som aktiv var Vagn Ras-
mussens kendt af de fleste i 
Horsens og en agtet skikkel-
se i HfS. Her hjalp han i man-
ge år sin hustru Myrna, der 
var klubhusbestyrer.

 At den flotte samling nu 
indgår i Idrætsarkivets sam-
ling, skyldes netop Myrna 
Rasmussen, som bestemte, 
at dér skulle medaljer, pla-
ketter, fotoalbum og scrap-
bøger havne. CH-r

Idrætsarkivet arver  
byens hurtigste mand

Vagn rasmussen  (nr. 9) sammen med hollandske Will van  
Beveren en sommeraften i 1937 på Østerbro Stadion. van Beveren, 
som ved den lejlighed besejrede vagn rasmussen på 200  
meteren, var året i forvejen blevet nr. 6 i OL-finalen i samme 
 disciplin i Berlin.  fOtO: aftEnBLaDEt. 

Vagn rasmussen i sit hjem  i 
1960 med sine mange plaketter 
og medaljer, som dengang var  
placeret på et sofabord under 
en glasplade. fremover kan et 
udvalg af præmierne ses i 
idrætsarkivets udstilling.  
 fra vagn raSMUSSEnS fOtOaLBUM


