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Drabsforsøg på Dyssegård S-station – Diverse Hent PDF En 12-årig dreng, der bor i en villa i Søborg, sad
fredag den 13. februar 1998 cirka klokken 23.55 ved sit skrivebord ved vinduet i sit værelse og hørte to knald

eller smæk fra Dyssegård S-station, der ligger lige ved siden af villaen. Da han kiggede ud af vinduet,
bemærkede han på stationens perron en mand, som han beskrev som cirka 20 år, højere end 180 centimeter,
kraftig/muskuløs af bygning, "boksertype", mørkt brunligt karseklippet hår, iført sort joggingtøj med hvide
"Adidas" striber på arme og ben, havde en speciel gangart, hvor han gik med armene lidt ud fra kroppen.

Denne mand befandt sig fem-ti meter til højre for et læskur med reklameskilte og småløb hen ad perronen ned
mod trapperne til udgangen fra stationen. Drengen kunne se, at der lå noget, der mindede om en person på
perronen. Der var på tidspunktet ikke andre personer end den beskrevne mand og den liggende person på

perronen, og der ankom eller afgik ikke noget tog.
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