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25. november 2018 

 

Tryghedsteamets Indsats på Vangehusvej efter trippeldrab marts 2019 

 

Tidsforløb: 

11. marts 2019 

Tryghedschef Eskild Dahl Pedersen blev om morgenen gjort bekendt med, at en ældre kvinde den 8. marts 

var dræbt ved et formentligt hjemmerøveri i en af Bo-Vitas ejendomme – Vangehusvej 1A, 2100 København 

Ø. Den formentlige gerningsmand på 26 år var anholdt dagen efter. Hans mor og mindre bror bor i samme 

opgang som dræbte, og g-manden har haft sin daglige gang i ejendommen. 

Bo-Vitas ledelse og det øvrige tryghedsteam orienteret via SMS. 

Formanden for afdelingsbestyrelsen kontaktet. Han oplyste, at beboerne var meget opskræmte. Han var 

indforstået med, at tryghedsteamet fik midlertidigt ophold og kontor i afdelingens beboerlokale. 

Sikker By og lokalpolitiet orienteret om, at gerningsstedet er en Bo-Vita ejendom og tryghedsteamet vil 

oprette kontor på stedet. 

Ved tryghedsteamets ankomst til stedet traf vi straks en række beboere, der oplyste, at de kendte dræbte 

som en ældre venlig dame, der flere gange om dagen gik tur med sin hund i området, hvorfor hun var kendt 

af de fleste beboere. Videre oplyste beboerne, at der havde været en række dødsfald i boligafdelingen den 

sidste tid, hvilket de fandt meget mistænkeligt. 

Det blev besluttet at indkalde til beboermøde allerede næste dag den 12. marts. Indkaldelse 

husstandsomdelt og ophængt i opgangene. Samtidig orientering til beboerne om, at tryghedsteamet 

dagligt ville være til stede i ejendommen den næste uge. 

 

12. marts 2019 

Ved tryghedsteamets tilstedeværelse mødte mange beboere frem, dels for at få en snak med os og for at 

viderebringe bekymringer for de seneste dødsfald i afdelingen. Det blev hurtigt klart, at mellem 6 dødsfald 

gennem de seneste måneder var 3 mistænksomme. Alle oplysninger videregivet til Københavns Politis 

efterforskningsenhed. 

BEREDSKABET 

TRYGHEDSTEAMET 

Strandgade 65, 

1401 København K. 
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Ved det indkaldte beboermøde mødte i alt 28 beboere (ud af 48 lejemål), Københavns Politi, Københavns 

Kommune ved Sikker By, Offerrådgivningen og ejendommens ejendomsmestre. Politiet redegjorde for 

drabssagen under hensyntagen til den igangværende efterforskning, offerrådgivningen for mulighed for 

samtalestøtte og Sikker By for tryghedsskabende foranstaltninger. 

Beboerne havde mange forslag til forbedring af trygheden i området. Det blev aftalt af arrangere en 

tryghedsvandring snarest muligt. Øvrige oplysninger om de mistænkelige dødsfald blev videregivet til 

politiet. 

Beboerne omtalte de mange pressefolk, der bevægede sig rundt i afdelingen. Enighed mellem beboerne 

om, at ingen udtaler sig til pressen. Fra Bo-Vitas vedkommende henvises der til Bo-Vitas forretningsfører. 

Under mødet fremkom flere personlige opfattelser omkring den sigtede person og hans familie. Disse 

henvist til mere ”fortrolige” samtaler med politiet eller tryghedsteamet, hvis de har relevans for sagen og 

dens opklaring. 

 

14. marts 2019 

Den drabssigtedes moder, der bor i ejendommen kontaktet. For hendes og hendes families sikkerhed og for 

at oprette tryghedsfølelsen i ejendommen indvilligede moderen i, at fraflytte lejligheden og med 

Københavns Kommunes mellemkomst, blev familien den 15. marts midlertidig genhuset andet sted i byen. 

Lås udskiftet i lejligheden. Tryghedsteamet til stede, når moderen/familien var i lejligheden og forberedte 

flytning. Lejemålet endeligt fraflyttet den 26. marts 2019 og møbler opmagasineret. Efter aftale med 

Københavns Politi – Den kriminalpræventive Sektion bistod politiet med støtte til familien i form af 

mentorbistand. Familien flyttede efter ca. 2 måneder til permanent bolig – anvist af Københavns 

Kommune. Flytteomkostninger afholdt af Bo-Vita, ligesom det indbetalte indskud fra lejligheden blev 

videregivet til det nye lejemål. 

 

15. marts 2019 

Om formiddagen oplyste Københavns Politi, at de havde sigtet den varetægtsfængslede person i sagen for 

yderligere 2 drab ligeledes begået i ejendommen. Repræsentanter fra beboerbestyrelsen straks kontaktet. 

Sammen med dem blev der indkaldt til fornyet beboermøde samme aften. 

Ved beboermødet deltog 30 beboere, lokalpolitiet, efterforskningslederen for drabssagerne og 

repræsentanter fra Bo-Vita. 

Politiet redegjorde for udviklingen i sagen og oplyste samtidig, at der højest sandsynligt kun var den ene 

gerningsmand, hvorfor der ikke var grund til yderligere bekymring. Gerningsmanden ville formentlig være 

fængslet indtil dom. 

Beboerne gjort bekendt med, at gerningsmandens familie var fraflyttet ejendommen. 

Lokalpolitiet ville ligesom tryghedsteamet være til stede den kommende weekend. 

Beboerne oplyste, at de stadig følte sig generet/forulempet af pressen.  

Der vil blive arrangeret tryghedsvandring i ejendommen den 20. marts, hvor alle opfordres til at deltage. 

 



3 
 

 

 

13. til. 19. marts 2019 

Tryghedsteamet dagligt til stede i afdelingen, hvor mange beboere tog mod tilbuddet om samtale og 

vejledning. 

 

20. marts 2019 

Ved afholdelse af tryghedsvandringen i afdelingen deltog 8 beboere, ejendomsmesteren, sikringsvejleder 

fra Københavns Politi samt repræsentant fra tryghedsteamet. Efter at have gennemgået ejendommen og 

med det tilkendegivelser der i øvrigt var fremkommet fra beboerne, blev der foreslået i alt 17 punkter til 

forbedring af trygheden i afdelingen. Skrivelse vedlagt. 

Skrivelsen er på møde mellem Bo-Vita og ejendomsbestyrelsen gennemgået med et overslag på 

omkostninger ved hver enkelt forslag. 

 

6. maj 2019 

Ved det indkaldte ekstraordinære afdelingsmøde i afdelingen var der forinden udsendt 19 forslag til 

forbedring af trygheden. Det blev oplyst, at forbedringer indtil kr. 381.000 kunne afholdes af afdelingens 

budget og derfor ikke ville påvirke huslejen. Eventuelle tiltag udover dette beløb ville blive pålagt huslejen 

med et samlet lån rentefrit over 10 år. 

De 19 forslag blev enkeltvis behandlet og alene tiltag, der stort set var omkostningsfrie, blev vedtaget. 

En beboer udtalte, at ingen af de forslåede tiltag ville kunne have forhindret de 3 drab i afdelingen. 

Referat fra afdelingsmødet vedlagt. 

 

Juli 2019 

Ved besøg og samtaler med bestyrelsesformand og beboere tyder det på, at der er faldet ro i afdelingen og 

flere sociale tiltag er fremmet. Der er etableret nabohjælp, Facebookgruppe for beboere og der er planlagt 

beboersammenkomst hen over sommeren. Endvidere er bestyrelsen ved at revidere afdelingens husorden, 

så den bl.a. tilføjes værdibegreber for bofællesskab. 

 

20. august 2019 

Tryghedsgruppen kontaktet af bestyrelsesformanden, der netop havde erfaret fra TV-2 nyhederne, at den 

varetægtsfængslede person i sagen muligvis var omfattet i problemstillingen omkring teleproblematikken 

hos politi og anklagemyndighed. Der var nu usikkerhed om i boligafdelingen om den fortsatte 

varetægtsfængsling. Sagen undersøgt. Der er intet der tyder på, at varetægtsfængslingen ikke kan 

opretholdes uden brug af teleoplysninger. Sagen følges nøje. Returmelding til bestyrelsesformanden. 
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Beskrivelse af afdelingen: 

Bo-Vitas ejendom på Vangehusvej med 48 familieboliger er opført i 1986 og ligger på Østerbro mellem 

Strandvejen og ambassadekvarteret. Ejendommen fremstår pæn og vedligeholdt.  De fleste beboere har 

boet i afdelingen gennem flere år. Der har de senere år været stor udskiftning i afdelingsbestyrelsen. Pt. Er 

der ingen bestyrelse, idet bestyrelsen der blev valgt umiddelbart efter de tragiske hændelser, nu samlet har 

trukket sig for bestyrelsesarbejdet. 

 

Bestyrelsesformandens udtalelse: 

Da bestyrelsen samlet har nedlagt deres mandat i november 2019, har det ikke været muligt at interviewe 

tidligere bestyrelse eller -enkeltmedlemmer. 

 

Ejendomsmesterens udtalelse: 

Ejendomsmestrene i afdelingen oplyste den 25/11-19, at tiden efter de tragiske hændelser var håndteret 

på en meget hensigtsmæssig måde. Der er ingen tvivl om, at hurtig og synlig handling i afdelingen var med 

til, at trygheden hurtigt blev genoprettet blandt beboerne. Ejendomsmestrene var med til at behandle de 

indkomne forslag om tiltag til tryghedsforbedrende foranstaltninger, hvor der alene var tale om 

prisoverslag. Det er ejendomsmestrenes opfattelse, at de opstillede forslag var ”skudt over målet” i en 

følelsesladet situation. Ejendomskontoret har efterfølgende udbedret/udskiftet dørpumper i relevante 

døre og beskåret buske på friarealer til den ønskede højde. Det er indtrykket, at dagligdagen igen har 

indfundet sig afdelingen og beboerne igen er trygge i deres boligområde. Der er flyttet flere nye familier til 

afdelingen siden marts måned og ved indflytningssamtaler med disse, er der ikke udtrykt bekymring over 

de alvorlige hændelser. Det er ejendomsmestrenes opfattelse, at den hurtige flytning af den formodede 

gerningsmands familie var et fornuftigt og nødvendigt element i genopretningen af trygheden i afdelingen. 

Det er opfattelsen på ejendomskontoret, at samarbejdet mellem beboerne og ejendomsfunktionærerne er 

højnet efter indsatsen. 

 

Konklusion: 

Udtalelser fra de involverede parter i indsatsen viser tydeligt, at tryghedsteamets meget hurtige og synlige 

indsats i afdelingen efter drabene og øvrige interessenters deltagelse i det videre forløb, har været 

medvirkende årsag til, at trygheden hurtig kunne genoprettes blandt beboerne.  

Tryghedsteamets tilstedeværelse i afdelingen gennem 7 dage og beboernes mange besøg viste, at der var 

stort behov for at tale med repræsentanter fra boligselskabet, ligesom mange oplysninger til sagen blev 

videregivet til politiets efterforskningsenhed. 

De 2 afholdte beboermøder med repræsentanter fra bl.a. politiet havde et meget forskelligt forløb. Ved 

første møde, der blev afholdt to dage efter det første kendte drab, deltog en politiassistent fra lokalpolitiet 

der ikke kunne give oplysninger om sagens forløb – udover, hvad der var fremgået af pressen. Ved det 



5 
 

efterfølgende møde to dage senere mødte efterforskningslederen (vicepolitiinspektør) selv frem til mødet 

og orienterede om sagens udvikling. Herunder beroligede han beboerne, idet han var af den opfattelse, at 

politiet havde fået varetægtsfængslet den rette og eneste gerningsmand i sagen. 

Under samtaler med beboerne og ved den efterfølgende tryghedsvandring fremkom 19 forslag til 

forbedring af sikkerheden og trygheden i afdelingen. Forslagene efterfølgende prissat. Ved det 

efterfølgende beboermøde var der blandt beboerne stort set ingen tilslutning til forslag, der var belagt med 

udgifter - eksempelvis etablering af videodørtelefoner, udskiftning af låsesystem og flytning af postkasser 

udenfor opgangene, så postvæsen og reklameomdelere ikke skulle have adgang til opgangene. Forslag om 

beskæring af buske, etablering af nabohjælp og beboergruppe i Facebook blev vedtaget. 

Det må derfor konkluderes, at forslag til ændringer af bestående forhold ved lignende forhold, ikke skal 

etableres straks, men afvente at ”sindene har lagt sig” og forholdene er gennemtænkt. 

Tryghedsberedskabet og ejendomsfunktionærernes øgede tilstedeværelse i afdelingen efter drabene har 

efter udtalelser afstedkommet et mere nærværende og smidigt forhold mellem beboere og Bo-Vita. 

Tryghedsberedskabet har efter indsatsen i afdelingen modtaget flere henvendelser end tidligere fra 

beboere vedrørende overtrædelse af husordensager og lignende. Årsagen skønnes ikke at være flere 

berettigede klager, men et spørgsmål om, at beredskabets handlemuligheder med eksempelvis 

beboerbesøg og konfliktløsning, er bedre kendt blandt beboerne 

Tryghedsberedskabet vil indtil efter drabssagen har været for retten, følge afdelingens trivsel tæt. 

 

 

Torben Randrup 

tryghedskonsulent 

 

Fortsat 26. juni 2020 

Efter ovenstående beskrivelse af tidsforløbet af indsatsen på Vangehusvej har Tryghedsteamet behandlet 

flere henvendelser fra beboerne vedrørende husordensager og utryghedsskabende forhold. Det er 

opfattelsen, at beboerne er bekendt med tryghedsteamets muligheder for at intervenere i disse forhold. 

TV-2 og TV 3 har sendt udsendelsesrækker vedrørende drabssagerne med deltagelse af beboere fra 

Vangehusvej. Det har været nødvendigt med aftale mellem Bo-Vita og pressen om retningslinjerne for 

tilstedeværelse i bebyggelsen, når friarealer anvendes til optagelser. 

Flere beboere er interviewet i forbindelse med udgivelsen af Bo-Vitas tryghedsbog senere på året. 

Domsforhandlinger i sagen mod den tiltalte i drabssagerne: 

Domsforhandlingerne blev berammet til 12 retsmøder med start den 3. marts 2020.  

Tryghedsteamet anmodede anklagemyndigheden om aktindsigt i anklageskriftet, hvilket ikke blev 

imødekommet, da det kun er pressens repræsentanter, der kan få indsigt i anklageskriftet inden 

domsforhandlingerne.  
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Det blev oplyst, at der var indkaldt 60 vidner i sagen, herunder et stort antal beboere fra Vangehusvej. Der 

ville kun være et begrænset antal tilhørerpladser til rådighed under retsmøderne, hvorfor tidligere 

tilkendegivelse til beboerne om en eventuel koordinering af besøg i retten, ikke kunne arrangeres. 

Beboerne orienteret via brev om retssagens begyndelse og at det ikke bliver muligt for koordineret besøg. 

Bo-Vita ved undertegnede blev efter ansøgning tildelt fast tilhørerplads under samtlige retsmøder. 

Ved de i alt 10 afholdte retsmøder var pårørende til de afdøde personer og den tiltalte til stede. Alle vidner 

forlod retsmøderne, efter de havde afgivet forklaring.  

Retsmøderne blev grundet coronasituationen udskudt, så domsafsigelsen der efter planen skulle afsiges 

den 13. maj, først fandt sted den 7. juni. 

Dommen lød på livsfarligt fængsel og tiltalte blev dømt for 2 af de 3 drabsforhold, han alle nægtede at have 

udført. Han blev endvidere dømt for alle tiltaler om misbrug af de dræbtes kreditkort, hvilke han erkendte 

under hele sagen. 

Sagen anket til Landsretten af tiltalte til frifindelse og modanket af anklagemyndigheden med hensyn til 

domfældelse - også for det tredje drab. Sagen er endnu ikke berammet i Landsretten. 

Referat over de afholdte retsmøder udfærdiget. 

Den 25. juni afholdtes beboermøde i boligafdelingen med deltagelse af 18 lejemål. Under mødet blev der 

redegjort for hele indsatsen samt en grundig orientering om indholdet i retsmøderne. Beboerne udtrykte 

tilfredshed med tryghedsteamets indsats under hele forløbet og fandt redegørelsen om 

retsforhandlingerne relevant og godt for helhedsbilledet af hele forløbet. 

 

Torben Randrup 

tryghedskonsulent 

 

Fortsat 26. marts 2021 

Ankesagen i Østre Landsret afgjorde i dag, at tiltalte blev dømt for alle tre drab og dommen på livsfarligt fra 

fængsel fra byretten stadfæstet. 

 

Torben Randrup 

Tryghedskonsulent 

 


