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Røveriet, der aldrig fandt sted

Joe Christensen fik en dusør fra det lokale politi og en købmandskurv fra Svendborg Sparekasse, da han
forhindrede et bankrøveri i Skårup. Heltedåden var dog det pure opspind. Arkivfoto: Katrine Becher
Damkjær/Fynske Medier
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Indblik

Falske anmeldelser: Da Joe Christensen i januar afværgede et bankrøveri
mod Svendborg Sparekasse i Skårup på Sydfyn, blev han hædret som en
helt. Men røveriforsøget havde aldrig fundet sted, og snart viste det sig,
at fynboens løgnehistorier tidligere havde fået en uskyldig mand
fængslet.
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Den lå lige der i skuffen. Pistolen.

17,5 cm fra munding til hammer målte den, den lille, sorte paintballpistol.
Han tog den op fra skuffen og udtænkte en plan. Så gik han ud og snørede
løbeskoene.

Senere på dagen, omkring middagstid, kom en mand styrtende ind i Svendborg
Sparekasse i den sydfynske by Skårup. Han var forpustet, kunne næsten ikke tale.
Sveden haglede af ham.

Den fremmede mands optrin var usædvanligt i den lille sparekasse. Afdelingen er
pengeløs, så den har ikke mange kunder, nogle dage kun 20-30 stykker. Også denne
mandag var begyndt ret roligt for afdelingschef Nicki Christiansen og hans to ansatte.
Lige indtil den oprørte mand brasede ind.

»Jeg skal låne en telefon. Der har været et røveriforsøg,« fik manden frempustet.

Fantastisk heltemod

Skårup på Sydfyn, omkring syv kilometer fra Svendborg, er en lille, dansk provinsby.
Med knap 1.800 indbyggere, en skole, to pizzeriaer og en bodega.

Den slags by, hvor man sludrer foran SuperBrugsen, og hvor alle har hørt et eller
andet om de fleste. Men de færreste havde hørt noget om Joe Christensen.

Indtil den dag han afværgede et røveriforsøg mod Svendborg Sparekasse.

Snart kendte alle historien om den 35årige nytilflytter, som boede med sin gravide
kæreste og parrets lille barn i et hus på Åbyvænget helt oppe i den nordøstlige ende af
Skårup, og som ellers holdt sig mest for sig selv. Historien om, hvordan han mandag
den 28. januar 2013 havde jaget to bankrøvere på flugt.

Han var ude at løbe den mandag, da han så en mand trække en elefanthue over
hovedet meget tæt på Svendborg Sparekasse. Det så mistænkeligt ud, tænkte han.
Han råbte manden an, men da de to fik øjenkontakt, stak han af. Joe Christensen
satte efter ham. På et nærliggende stisystem indhentede og overmandede han
manden, og de to lå og tumlede rundt, før Joe Christensen fik lagt ham i benlås og
fikseret ham ved halsen.

Så kiggede han op. Omkring 10 meter oppe ad vejen så han en anden mand stige ud
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af en bil og gå hen mod dem. Men i stedet for at hjælpe, sparkede han Joe
Christensen i nakken, så manden i elefanthuen kunne slippe fri. De to mænd stak
sammen af i en bordeauxrød Volkswagen Golf.

Da Joe Christensen kom til sig selv, opdagede han, at han lå på en pistol. Han
sparkede den ind i sneen, så ingen børn ville falde over den. Så skyndte han sig ind i
sparekassen for at ringe efter politiet.

Det var fantastisk, sagde de, Skårups indbyggere, når de dagene derpå sludrede foran
SuperBrugsen kun 50 meter fra sparekassen. Sikke et heltemod, roste de ham.

Ikke første gang

Det er ikke ofte, den slags sker, og slet ikke i Skårup. Derfor fyldte historien meget i
dagene derpå.

Det var mod denne afdeling af Svendborg Sparekassse, at Joe Christensen påstod at have forhindret et
røveri. Den opdigtede historie satte politiet på sporet af, at Joe Christensen havde flere falske anmeldelser
på samvittigheden. Og at han fået en mand uskyldigt dømt. Foto: Casper Dalhoff
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Politiet satte en større eftersøgning i gang, mens de ansatte i sparekassen frygtede
for, at røverne ville vende tilbage. Den ene af dem havde jo 20 år forinden været
udsat for et bankrøveri.

I mellemtiden blev Joe Christensen af de lokale medier udråbt til byens helt. Tre dage
efter røveriforsøget modtog han på politistationen i Svendborg både en dusør på
1.000 kr. fra Fyns Politi og en stor købmandskurv fra sparekassen. Modet skulle
belønnes.

Men da de sad på politistationen og hørte Joe Christensen forklare sig til den
fremmødte presse, var der noget, der undrede både vicepolitiinspektør Klaus Arboe
og privatkundechef fra Svendborg Sparekasse Pia Jensen.

For det var ikke første gang, Joe Christensen havde været ude for røveriforsøg.
Faktisk var det tredje gang, han havde forhindret et røveri, forklarede han.

»Hold da op, det er alligevel fantastisk, at det kan ske for én mand,« tænkte Pia
Jensen, men hun slog det hen.

Men tanken blev hængende i 50-årige Klaus Arboes hoved. Den nagede ham. Måske
var fortællingen alligevel for fantastisk.

LÆS OGSÅ Dømt for en forbrydelse, som han aldrig begik

Skeletterne væltede frem

Også flere af de lokale mente, at Joe Christensens historie var mærkværdig. Blandt
andre naboerne på Åbyvænget, som aldrig havde set Joe Christensen iført løbesko,
selvom han angiveligt havde været ude at løbe, da han havde jaget de to røvere på
flugt. Andre havde tidligere oplevet Joe Christensen pynte på sine historier.

Borgernes undren fandt vej ind til politiet, som i dagene efter presseomtalen fik
omkring 10 henvendelser fra personer, som mente, at historien ikke hang sammen.

Så politiet skiftede fokus.

Vicepolitiinspektør Klaus Arboes folk begyndte at pirke i Joe Christensens forklaring,
og snart efter faldt den fra hinanden. Derefter begyndte de at grave i hans fortid.

Skeletterne væltede frem. Klaus Arboe, som har været ansat i politiet siden 1984, blev
chokeret over omfanget. Hverken før eller siden har den rutinerede chef for

http://m.jyllands-posten.dk/eceRedirect?articleId=6380095
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Lokalpolitiet i Svendborg set en sag som denne.

Otte forhold af falske anmeldelser, falske forklaringer og bedrageri kunne Fyns Politi
sigte Joe Christensen for, da efterforskningen var afsluttet. Gennem 10 år havde
løgnehistorierne stået på, og undervejs havde Joe Christensen fået en uskyldig mand
fængslet i halvandet år. Han havde begået justitsmord.

Torsdag den 28. februar – præcis en måned efter det opdigtede røveriforsøg –
trillede en patruljevogn ind på Åbyvænget for at hente Joe Christensen.

Ville gøre sig bedre

Det var noget i hans barndom, forklarede Joe Christensen, da han omkring ni
måneder senere – den 19. november 2013 – sad på anklagebænken i Retten i Odense.

Fynboen havde indrømmet det hele, så sagen blev behandlet som en tilståelsessag.

Han havde haft et dårligt forhold til forældrene, som var blevet skilt, forklarede Joe
Christensen videre. Derfor havde hans psykiske tilstand altid været op og ned, og han
havde altid løjet for at forsvare sig og gøre sig bedre. Det var derfor, han havde gjort
det. For at slippe fri af depressionstankerne og for at hive sig selv op.

Over for ham, som anklager, stod Mette Lise Bakkely. Hun var også anklager,
dengang Claes Toft Rasmussen sad på anklagebænken. Dengang Joe Christensen
vidnede mod ham, og hvor Mette Lise Bakkely procederede for, at Claes Toft
Rasmussen skulle fængsles. Dengang tvivlede hun ikke på, at Joe Christensen havde
talt sandt. Han var, som nu, både rar, sympatisk og troværdig. Claes Toft Rasmussen
endte med at sidde halvandet år i fængsel for et røveri, som aldrig havde fundet sted.

Viklet ind i løgnene

Det var tilbage i 2004, da Joe Christensen havde anmeldt et røveri mod den
restaurant i Odense, hvor han arbejdede som køkkenchef. Han havde endnu en gang
haft det psykisk dårligt. Året før havde han prøvet at anmelde et falsk røveri, så han
vidste, at han kunne bruge politiets opmærksomhed til at få det bedre.

Allerede da han anmeldte røveriet, havde han dog tænkt, at det var noget lort. Han
følte sig viklet mere og mere ind i sine egne løgne. Alligevel udpegede han både i
byretten og i landsretten Claes Toft Rasmussen som gerningsmand.

»Jeg var nok for stor en kujon til at sige fra,« forklarede Joe Christensen i retten.
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Siden gik tiden, og Joe Christensen kom heller ikke frem med sandheden, mens Claes
Toft Rasmussen afsonede sin dom. I stedet fortsatte løgnene:

Først, i 2009, anmeldte han et tyveri mod sit hus i Odense og begik
forsikringsbedrageri, fordi han boede for dyrt. I 2011 havde han mistet et arbejde og
anmeldte endnu et røveri for at få et boost. Og i 2013, da han og kæresten havde boet
knap et halvt år i det sorte hus på Åbyvænget, brugte han endnu en gang en falsk
anmeldelse til at hive sig selv op af depressionens sump. Han var blevet inspireret, da
han havde set den lille, sorte paintballpistol i skuffen. Den plantede han som bevis til
politiet og opfandt et røveriforsøg, som aldrig havde fundet sted.

Efterfølgende havde han igen fået det dårligt med sin løgn. Men da var det for sent.

Skulle straffes hårdt

Der gik en uge, før dommer Alex Nymark afsagde sin dom.

Retssagen handlede kun om strafudmåling – det var jo en tilståelsessag – men der
var ikke noget fortilfælde i dansk ret, som dommeren kunne støtte sig op ad.

Joe Christensens forsvarer, Michael Meyn, havde i sin procedure argumenteret for en
straf på mellem tre og seks måneders fængsel. Anklager Mette Lise Bakkely
procederede for en straf på tre års fængsel og henviste blandt andet til, at vidner
spiller en afgørende rolle som bevis i retssager, og at et løgnagtigt vidne som Joe
Christensen derfor skulle straffes hårdt.

Alex Nymark idømte Joe Christensen to og et halvt års fængsel. Samtidig blev Joe
Christensen dømt til at betale dusøren på 1.000 kr. tilbage til Fyns Politi og til at
betale knap 25.000 kr. tilbage til sit forsikringsselskab.

Joe Christensen, som, siden han blev afsløret, har gået til ugentlige samtaler ved
lokalpsykiatrien, ville gerne have en behandlingsdom. Han ankede på stedet dommen
til landsretten.

Den sag bliver afgjort engang i det nye år.

Mærke på egen krop

I Skårup går livet videre. Joe Christensen og resten af den lille familie flyttede fra
byen i maj – Joe Christensen arbejder nu som kok et andet sted på Fyn – og roen har
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for længst igen sænket sig over den lille sydfynske by.

I sparekassen er de bare glade for, at røveriforsøget var opdigtet.

»Man føler sig lidt til grin, men omvendt er vi også lettede over, at vi ikke behøver at
frygte for, at røverne kommer igen,« siger Frank Müller-Bøgh, udviklingschef ved
Svendborg Sparekasse.

I Statsfængslet ved Sønder Omme sidder Claes Toft Rasmussen nu og afsoner en
mindre dom. Han har krævet 337.000 kr. i erstatning for at sidde halvandet år
uskyldigt bag tremmer. Det skal senere afgøres ved en civil sag.

Men i Claes Toft Rasmussens sind har roen ikke sænket sig. Han vil aldrig kunne
tilgive Joe Christensen for det, han gjorde mod ham i 2004.

»Jeg lærer aldrig at forstå, hvorfor han gjorde det. Hvorfor han skulle ødelægge et
andet menneskes liv. I det mindste fik han en længere dom, end jeg fik. Så kan han
mærke på egen krop, hvordan det er at sidde inde,« siger Claes Toft Rasmussen.

Denne historie og rekonstruktion er skrevet ud fra indsigt, som Jyllands-Posten har
fået i rets- og dombøger, samt ud fra samtaler med personer tæt på sagens forløb.
Joe Christensen har ikke ønsket at deltage i denne historie.

LÆS OGSÅ Dømt for en forbrydelse, som han aldrig begik
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Hvorfor anmeldte Joe et bankrøveri, der aldrig fandt sted?
Da Joe Christensen i januar afværgede et bankrøveri i Skårup på Sydfyn, blev han hædret som en helt. Men
røveriforsøget havde aldrig fundet sted, og overraskelsen var stor, da politiet pirkede i fynboens fortid.

INDLAND

Amdi: Fra revolutionær ungdom til global gemmeleg
Portræt: På fredag fylder Tvinds stifter, Mogens Amdi Petersen, 75 år. Ønsker han sig noget i fødselsdagsgave,
vil det givetvis være aldrig at blive fundet. Bliver han fanget, venter en retssag, der kan ødelægge fremtiden.
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