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Kuffertdrabet Diverse forfattere Hent PDF December 1993 og januar måned 1994 var usædvanligt regnfulde
og Meteorologisk Institut havde på de to mest regnfulde dage – nemlig den 5. og 6. januar 1994 målt en

nedbørsmængde på i alt 132 mm bare på de to dage. Dette usædvanlige regnfulde vejr med stærkt forhøjede
vandstande i åer og vandløb samt ændrede strømforhold i farvandene, gjorde sit til, at betegnelsen "et perfekt
drab" næsten blev opfyldt – heldigvis skete det ikke. Torsdag den 6. januar 1994 klokken 19.15 på denne
regnvåde dag indfandt en fortvivlet moder sig i ekspeditionen hos Århus Politi. Hun fortalte grådkvalt, at
hendes 31-årige datter Kirsten var forsvundet. Dette var indledningen til en af de mest makabre mordsager
hos Århus Politi – ja i hele Danmark. Efterforskningen kom vidt omkring og medførte blandt andet en

lovændring og afhøringer om afrikanske stammetraditioner.
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