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Et jalousidrama, der begyndte en tidlig søndag morgen i april sidste år på diskotek Kalas 
Club i Nykøbing Falster, endte med bortførelse og vold. 
 
En dengang 20-årig syrisk flygtning af kurdisk afstamning bosiddende i Vordingborg var 
utilfreds med, at han ikke kunne komme i kontakt med sin 17-årige kæreste og kørte derfor 
ned til diskoteket. 
 
Her hev han hende ud i sin bil, låste dørene og begyndte at køre hjemad. 
 
Kæresten ville bare ikke med, og da syreren gjorde holdt ved Q8-tanken i Nørre Alslev for at 
tanke, forsøgte hun at komme væk. 
 
Det blev taget ilde op, for som den unge mand udtrykte i retten, »tilhørte« hun ham. 
 
Han rev hende nu i håret og forsøgte at trække hende ind i den skov, der ligger bag ved 
tankstationen, og undervejs slog han hende flere gange i hovedet, nikkede hende flere skaller 
og pressede sine fingre hårdt imod hendes tindinger. 
 
Messenger 
 
Hele forløbet er dokumenteret gennem Messenger, da kæresten på bilturen lykkedes med at 
skrive til en af veninderne på diskoteket. Veninden kontaktede politiet, som fandt parret på 
tankstationen. Her kunne betjentene bl.a. finde pigens øreringe på passagersædet og på 
gulvet, og det var tydeligt, at hun havde lidt fysisk overlast. 
 
Syreren røg direkte i spjældet, hvor han blev varetægtsfængslet fra 20. april til 7. juni. 2. juli 
faldt dommen i Retten i Nykøbing Falster, og 8. januar i år stadfæstede Østre Landsret 
dommen. 
 
Den endelige dom blev afgivet med denne hændelse som den mest alvorlige, men en 
begivenhed en uges tid tidligere var også medvirkende til strafudmålingen (se nedenfor). 
 
Fængsel og udvisning 
 
- Han fik seks måneders ubetinget fængsel, og det var det samme som i byretten, fortæller 
mandens forsvarer Erbil Kaya. 
 
Herudover skal han betale erstatning til pigen på 5.665 kr., og landsretten bestemte, at han 
skal betale en bøde på 6.750 kr. 
 
Men det vigtigste er måske, at han bliver udvist af Danmark i seks år. 
 



Endelig mister han kørekortet. Han kørte nemlig spirituskørsel i sit raid med kæresten, og da 
det ikke er tre år siden, han tog kørekort, får han en ubetinget frakendelse, der gælder i seks 
måneder. Men hvor meget han kan bruge et dansk kørekort til i syrisk Kurdistan, er måske 
også tvivlsomt. 
 
Ind og ud af fængslet 
 
Anklager ved Statsadvokaten Christina Lund Gregersen ville have den nu 21-årige mand 
fængslet på stedet, men retten lod ham gå. Han vil blive indkaldt til afsoning. 
 
Da sagen kom for i byretten, mødte han selv op, men da han blev dømt der, ville retten have 
ham ind at sidde med det samme. I mellemtiden havde han dog nåede at smutte, og derfor var 
han eftersøgt i en periode. Men han mødte også op i landsretten. 
 
Han har været i Danmark i under fem år, men det slutter efter afsoningen på fængselsstraffen. 
 
Påkørsel af bil 
 
En uge før bortførelsen af sin kæreste var den 20-årige mand involveret i et færdselsuheld, 
hvor han heller ikke kunne holde næverne i ro. 
 
Først kørte han op i en Citroën, der var i færd med at dreje til højre fra Københavnsvej ned ad 
Falunvej. 
 
Han kørte videre i sin Audi 4 uden at standse, og da han kom til krydset ved Valdemarsgade, 
lod han sig ikke stoppe af et rødt lys, men svingede til venstre ad Fuglebakken. 
 
Lige i hælene på ham kom manden i Citroënen, som ikke ville stå alene med skaden på bilen. 
 
Han indhentede Audien i Krægestræde, hvor de begge standsede. Offeret havde 
åndsnærværelse til at tænde for diktafonen på sin smartphone, og derfor er det skænderi, der 
nu udspandt sig, lydoptaget og kunne afspilles i retten. 
 
Manden i Citroënen forsøgte at overbevise syreren om, at der bare var tale om en 
forsikringssag, og de skulle udveksle oplysninger, men det ville syreren ikke høre tale om. 
 
Han gik amok ved at nikke offeret skaller, slå ham med knytnæver og sparke på Citroënens 
bagklap. Der blev en bule, og det er nu op til mandens forsikringsselskab, om selskabet vil 
gøre ham ansvarlig for den. 
 
Både by- og landsret kendte den 20-årige mand skyldig også i disse forhold, og volden mod 
den sagesløse mand er medvirkende til, at retten ikke ville gøre straffen betinget. 
 
Den dømte har kun en bror, en onkel og en fætter i Danmark, og det er ikke nok til, at han 
kan blive her efter endt afsoning. Specielt ikke fordi hans forældre bor i Syrien. 
 
Han er desuden sund og rask, og retten vurderer, at han sprogligt kan klare sig bedre i 
hjemlandet end i Danmark. 
 


