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Kapitel 2

Til retsmedicinsk undersøgelse

Susanne Hansson sad og stirrede ud ad vinduet i Louises 

bil. Inden de forlod Hvidovre Hospital, havde hun fået en 

hvid badekåbe over sit hospitalstøj. Hun virkede stadig 

fortumlet og forslået. Ydmygelsen lå som et skær omkring 

hende.

Louise overvejede, om hun skulle tale med hende, mens 

de sad i bilen. Der var ingen grund til at presse på og tvinge 

hendes tanker tilbage til nattens hændelser, før undersø-

gelsen var overstået. Hun trænger til ro, afgjorde Louise. 

De holdt for rødt. Louise så på den sammensunkne 

kvinde ved siden af sig. Lige nu så det ud som om, alt var 

taget fra Susanne. Det var ikke til at sige, hvordan hendes 

psyke ville reagere på det, der ventede de næste par timer. 

Undersøgelsen og alle spørgsmålene.

Louise svingede ind og parkerede foran opgang 5. De 

tog elevatoren op til Gynækologisk Afdeling. De fortsatte 

ned ad gangen, til de kom til et lille afsnit, hvor Center for 

Voldtægtsofre lå. Hun gik hen og meldte deres ankomst. 

Sygeplejersken i Modtagelsen kom ud og gav Susanne 

hånden.

»Om lidt kommer der en læge, der skal se på dig.« 

I det samme kom Flemming Larsen, der var den 

 vagthavende retsmediciner.

Han præsenterede sig, og bad Susanne følge med.

»Det er en frygtelig omgang, du har været udsat for,« 

sagde hun og så ned på det mishandlede ansigt. »Jeg ved 

godt, at du allerede er blevet undersøgt lidt, og jeg kan godt 

forstå, hvis du har mest lyst til at være i fred. Men jeg vil 

gerne tage dig med ind til Rigshospitalet, hvor Center for 

Voldtægtsofre ligger. Det er dem, der laver den egentlige 

undersøgelse i forbindelse med voldtægt.«

Der kom ingen reaktion fra sengen, så Louise fortsatte: 

»Hvis du er i stand til at gå, foreslår jeg, at vi kører sammen 

i min bil.«

Susannes stemme var hæs, da hun sagde: »Jeg kan godt 

køre med dig, men jeg har ikke noget tøj.«

Hun lød undskyldende, som om hun skammede sig 

over, at hun havde været nøgen, da hun kom til hospitalet.

Louise smilede til hende.

»Vi får en sygeplejerske til at finde en badekåbe og et par 

tøfler til dig.«

Susanne nikkede, og Louise kunne mærke, at blikket 

fulgte hende, da hun rejste sig og gik ud for at finde en, der 

kunne hjælpe med tøjet.


