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Havfruemorderen Jens H\u00f8vsgaard Hent PDF Mandag den 6. januar 1998 vågner Danmark til en nyhed,

der i løbet af dagen vil rydde forsider over hele verden. Vores verdenskendte nationalsymbol, Den lille
havfrue, har mistet hovedet. I ly af natten har ukendte gerningsmænd savet det af, så hun nu sidder skamferet
og hovedløs tilbage på sin sten ved Langeliniekaj i København. I de tidlige morgennyheder på TV2 og senere
på CNN og en lang række andre internationale tv-stationer bliver der vist videooptagelser fra gerningsstedet.
Billederne er taget af freelancefotografen Michael Forsmark Poulsen. Han var først på stedet og fortæller, at
han havde modtaget et telefonisk tip om overgrebet. Det er ikke første gang Forsmark er i begivenhedernes
centrum. Fra sin tidlige ungdom har han været gennemsyret kriminel og som kriminalfotograf har han udvist
en bemærkelsesværdig evne til at være på gerningssteder før både politi og den øvrige presse. Det er ham, der
tager billederne, da en gummiged vælter muren til fængslet i Vridsløselille, så tretten mordere, bankrøvere og

narkohandlere kan flygte fra stedet, og det er også ham, der er først tilstede ved attentater og drab, da
rockerkrigen raser i Danmark i midten af 1990’erne.
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