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POLITIBOMMERT: 
UDPEGER FORKERT VOLDSMAND
BORGERNE I ØSTERBYEN UNDRER SIG OVER NYT TRAFIKFORSØG 12

SIDE 

Esbjerg Strand-projektet 
med dæmning og ø skal 
være klar til byggeri i 2019.

Læs vores dejlige 

puls

Foto Tue Sørensen

Diana Voss mødte op i 
retten for at vidne mod 
manden, der slog hende 
ned. Men politiet havde 
mistænkt den forkerte, 
og så måtte 
voldsoff eret 
redde en 
uskyldig mand i 
retten. 4SI
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- på havnen
i Esbjerg

Følg os på

Kvickly og restauranterne har
udvidede åbningstider.
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”Et hus med 80 badeværelser”

Hent inspiration i vores udstilling
og få gode råd med på vejen

Se mere på www.steff-byg.dk
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Af Jan Maass Lindhardt

OverfaLdet: Det var en dejlig 
aften for mange esbjergensere. 
Det var en fantastisk aften i 
skøjtehallen. Den 16. april vandt 
Esbjerg Energy det danske is-
hockeymesterskab, og Diana 
Voss stod på en tætpakket ende-
tribune. Det var en forfærdelig 
aften for Diana Voss.

Allerede inden kampen blev 
rigtig spændende, mærkede 
Diana Voss sin puls stige. Der var 
for mange mennesker, hun be-
gyndte at gå i panik, hun kendte 
tegnene, for det var ikke første 
gang, at hendes angst havde 
sendt hende ud af kurs. 

Resten af aftenen skulle være 
helt stille og rolig, så hun gik 
hjem. Først ville hun lufte sine 
hunde, så ville hun slappe af, 
men da Diana Voss med sin hund 
i snor gik hun ud af sin lejlighed i 
en af kommunens tidligere byg-
ninger Ved Skoven, så hun med 
det samme to personer. 

Diana Voss tænker tilbage på 
aftenen, mens hun sidder i køk-
kenet i den lejlighed hun har 
boet i i tre år med kæreste og 
hund. I vinduet bag hende er 
gårdmiljøet bag blokkene på Gl. 
Vardevej. Klokken er godt 11. De 
første øl er for længst drukket i 
gården bag hende, men hun har 
aldrig følt sig utryg ved at bo 
i området. Diana Voss tænder 
en smøg og fortæller, hvad der 
skete om aftenen den 16. april.

- Jeg er lige ud for lejligheden, 
mellem vores opgang og den 
næste. Det er om aftenen, det er 
nok ved titiden. Så står der en 
ung fyr og en pige. De er grøn-
lændere. Jeg formoder, de er et 
par. Pigen siger: Nej, der er en 
hund. Må jeg snakke med den? 
Jeg siger nej. Hun var en spansk 
shelter hund – det er lidt som et 
gadekryds. Hun lignede mest en 
lidt underlig gravhund. Men hun 
var sky på grund af nogle ople-
velser i Spanien. 

- Pigen kan godt forstå, at jeg 
siger nej. Så begynder den unge 
fyr at vifte med armene, og han 
brøler. Jeg tror ikke, det er ord, 
og hunden bliver bange, og den 
begynder at gø. Jeg sætter mig 
ned til hunden, og holder min 
arm op mod manden for at holde 
ham væk. 

Diana Voss løfter sin arm op 
ved køkkenbordet, for at vise 
hvordan. 

- Da jeg vil rejse mig, slår han 
mig ud af det blå. 

Knytnæveslaget rammer hende 
under højre øje. Senere får hun 
at vide af en læge på skadestuen, 
at der formentlig sad en ring på 
en af voldsmandens fingre. 

- Det gør ikke ondt med det 
samme. Jeg er mere i chok. Jeg 
falder bagover, så jeg sidder på 
bagdelen, og min refleks er at 
tage hunden op på armen og 
løbe indenfor.

Sådan reagerer Diana Voss. 
Hun registrerer, at voldsmanden 
løber væk. Pigen, der var med 
ham, kan hun ikke se.

Panik
Inde i lejligheden hiver Diana 
Voss rystende efter vejret. Hun 
mærker panikken i sin krop. Hun 
græder og ringer til sin kæreste. 
Esbjerg Energy er danske mestre. 
Kæresten når at få taget et par 
billeder med de glade guldvin-
dere, men da Diana Voss ringer, 
tager han hjem med det samme.

- Jeg er jo bange for, at volds-
manden står foran døren, men 
jeg turde ikke gå ud og kigge. 

Den aften tager Diana Voss på 
skadestuen, og så melder hun 
sagen til politiet. Hun er til afhø-
ring på politigården, hun kigger 
i forbryderalbum uden held. Der 
er ikke en grønlænder mellem 
20-25 år, der ligner manden, der 
slog hende. Hun kigger også i 
et album med kvinder, men hun 
kan heller ikke genkende pigen. 
Der er dog en, der kan minde om 
hende. Senere ringer Diana Voss 

til politiet for at høre, hvordan 
det går med eftersøgningen.

- Jeg får at vide, at der er en 
sigtet. Et par dage efter slår det 
mig, om jeg ikke skal identificere 
ham, men det skulle jeg ikke. 
Hvordan kan de 
så være sikker 
på, det er ham, 
spurgte jeg. Det 
er fordi, vi har 
gode folk, sagde 
politiet. For 
mig lyder det 
som om, de har 
taget den første 
den bedste grønlænder mellem 
20-25 år med hvide sko, siger 
Diana Voss.

I retten
Mandag den 10. juli møder hun 
op i retten. Ud for retssal 12 ser 
hun en grønlandsk mand.

- Han sidder med armene over 
ryglænet og kigger ned i jorden. 

På et tidspunkt kigger han på 
mig, og spørger: Hvem af jer er 
Diana? Det er mig, svarer jeg. Så 
vendter han sig mod sin veninde 
og siger: Jeg har aldrig set hende 
før. 

- Det er ikke 
voldsmanden. 
Jeg siger til 
min advokat, 
det er den for-
kerte mand. 
Så bliver jeg 
kaldt ind til 
dommeren, og 
de lukker dø-

ren. Hun kigger på mig og siger. 
Jeg kan forstå, det ikke er ham. 
Er du sikker? Ja 220 procent, 
svarer jeg. 

Der kom ikke nogen retssag 
ud af det den mandag. Tilbage 
i lejligheden Ved Skoven sidder 
Diana Voss stadig i sit køkken. 
Gerningsmanden er derude, og 
det gør hende utryg. Hun er også 

utryg, ved den måde politiet har 
ageret på. 

- Det værste er jo, at jeg selv 
ringede og spurgte, om jeg skulle 
komme og identificere ham. En 
hel uskyldig kunne jo være ble-
vet dømt, og jeg har det skidt på 
hans vegne. Jeg var også hende 
og sige til ham, at jeg var ked af, 
at han var blevet rodet ind i det, 
og jeg fik en krammer af ham.

- Jeg håber selvfølgelig, at de 
finder min gerningsmand, for jeg 
synes, det er utrygt at gå uden-
for. Når jeg hører nogle komme 
ud af en opgang, kan jeg mærke 
panikfølelsen. Det er ikke blevet 
bedre – tværtimod. 

Diana Voss har boet tre år Ved 
Skoven. Nu vil hun væk derfra. 
Hun havde aldrig været utryg for 
at bo der, før den aften i april. 

respons: jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

- da jeg vil rejse 
mig, slår han mig 
ud af det blå

Af Jan Maass Lindhardt

vOLdssag: Diana Voss mødte 
i sidste uge op i retten, for at 
vidne mod den mand, der tidli-
gere på året slog hende i jorden 
med et knytnæveslag. Men det 
var ikke voldsmanden hun mød-
te i retten, for den mand politiet 

havde sigtet i sagen, havde hun 
aldrig set før. 

Det fandt hun ud af, allerede 
før retssagen begyndte. Den sig-
tede i sagen mødte hun udenfor 
retslokale 12 i Retten i Esbjerg, 
og så måtte Diana Voss agere 
redningsmand. 

- Jeg sagde til min advokat, 
at det var den forkerte mand, 
forklarer Diana Voss, der gav den 
samme forklaring til dommeren.

Dermed sluttede retssagen, 
før den begyndte til stor frustra-
tion for Diana Voss. Hun føler 
sig svigtet af politiet, for da det 
kom frem, at der var en sigtet i 
sagen, henvendte hun sig selv til 
politiet, for at høre om hun ikke 
skulle møde op og identificere 

den mistænkte. Det var ikke nød-
vendigt, politiet havde gode folk, 
fik hun at vide.

- Man har bare taget en tilfæl-
dig og sagt klokken er mange, du 
er taget til fange. Alt det kunne 
være undgået, og i den måned 
han har været sigtet, kunne po-
litiet måske have fundet den rig-
tige gerningsmand, siger Diana 
Voss.

sagen genoptages
Hos Syd- og Sønderjyllands Po-
liti erkender chefanklager Lisa 
Dissing, at sagen ikke er blevet 
behandlet tilfredsstillende. 

- Jeg har set sagen igennem og 
er umiddelbart enig i kritikken. 
Derfor har jeg anmodet lokalpo-

litiet om at genoptage efterforsk-
ningen. Viser den supplerende 
efterforskning, at der ikke er tale 
om den rigtige gerningsmand, 
vil sagen mod den tiltalte natur-
ligvis blive sluttet. I det omfang 
pågældende har været udsat for 
tvangsindgreb, f.eks. anholdelse, 
vil han kunne få erstatning for 
det, siger Lisa Dissing.

Og til spørgsmålet om, hvorfor 
politiet ikke takkede ja, til Diana 
Voss’ tilbud om at identificere 
den mistænkte svarer hun:

- For så vidt angår forevisning 
af fotos af mistænkte kan jeg 
generelt oplyse, at det efterforsk-
ningsskridt typisk anvendes, 
hvis der er tvivl om gernings-
mandens identitet. Er gernings-

manden udpeget af et eller flere 
vidner, vil der således normalt 
ikke være behov for at lade for-
urettede gennemse billeder. 

respons: jli@ugeavisen.dk
telefon 76 11 42 11

diana voss troede 
hun skulle vidne mod 
sin voldsmand, men i 
retten mødte hun en 
mand, hun aldrig hav-
de set.

voldsoffer redder mistænkt i retten
Jeg har set sagen igennem og 
er umiddelbart enig i kritikken. 
derfor har jeg anmodet 
lokalpolitiet om at genoptage 
efterforskningen. 

Lisa Dissing,
chefanklager hos 

Syd- og Sønderjyllands Politi

det skal ikke fejes ind under gulv-
tæppet, at politiet har givet mig 
og en uskyldig den behandling. 
det er ikke i orden.

Diana Voss, 
voldsoffer

 Diana Voss lufter en af sine hunde. Den hund hun gik tur med på overfaldsnatten er død i dag.


