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SKOVTUR PÅ

liv og død

Det ene øjeblik sidder
jeg på hesten, og i det
andet øjeblik ligger
jeg på jorden og kan
se min hest løbe væk,
mens jeg kan høre
drengene grine

Hvad der skulle have været en afslappet skovtur for Simone
Jensen, endte i stedet i en ambulance. En flok drenge skræmte
rytterens hest så meget, at hun kunne have mistet livet
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om én i en lang række af smukke julidage,
byder lørdag den 19. juli på en skyfri himmel og skarpt solskin. Det er perfekt vejr til
en skovtur, synes Simone Jensen, og hun har
alligevel lovet at holde sin mors hest i gang,
mens moren selv er på ferie, så ved middagstid forlader
hun sit hjem i Almind ved Kolding, henter den røde
hoppe Rosa på den nærliggende fold og rider den uden
sadel og med et grimeskaft på hver side af grimen op
igennem den stille landsby, til gården, hvor den står
opstaldet. To timer senere har hesten fået foder og er
blevet opsadlet, og den erfarne rytter svinger sig i sadlen
og sætter kurs mod skoven. Hun tager den sædvanlige
rute. Forbi den sommerferieforladte lokale folkeskole og
ad en cykelsti, som skolebørnene ofte bruger til at skyde
genvej – her ser hun en gruppe drenge rende rundt, men
tænker på det tidspunkt ikke nærmere over det – gennem et boligkvarter, langs en landmands mark og ind
i Almind-Viufskoven.
Simone Jensen er glad. Den sommerhede luft er køligere i skyggen under træernes grene og i en god times
tid har hun skoven, hesten og fuglenes sang for sig selv.
Hun skridter tilbage mod gården og landsbyen med løse
tøjler, da der springer en flok drenge ud af et buskads
og ud på stien foran hende. Rosa stejler.
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– Det ene øjeblik sidder jeg på hesten, og i det andet
øjeblik ligger jeg på jorden og kan se min hest løbe væk,
mens jeg kan høre drengene grine. Det tredje øjeblik
ligger jeg i ambulancen, siger Simone Jensen.
Eftersøgning med hunde
Nu ligger den 21-årige kvinde på sofaen i huset i Almind,
med puder under og stikmærke i det ene ben. Ved ulykken blev senerne forstrakte, og ugerne efter ulykken har
hun derfor måttet tilbringe på langs, helt i ro. Hendes
søster og bofælle, Kia, hjælper hende i hverdagen, og hun
hjalp også med eftersøgningen efter ulykken.
Midt på eftermiddagen dukker hesten op i Almind,
uden rytter. Den bliver fundet af den lokale frisør, som
ikke er dus med heste, men tænker, at han kan hjælpe
ved at trække den tilbage til folden og sadle den af.
Derefter går han op til opstaldningsstedets indehavere,
som slår alarm. Inden længe er Simone Jensens mor
kaldt hjem fra ferie og sammen med Simones store
søster Sacha, Simones lillesøster Kia og gårdejerparret
og deres datter og svigersøn ledte hun efter sin datter
i skoven – uden held. Da det var blevet aften slog Kia
Jensen alarm til politiet.
– Jeg var så bange – det er sådan noget, der sker på
tv, at nogen er forsvundet, men det var altså min søster.

RIDEHESTEN

h

09/14

45

AKTUELT

Rideulykke

Hun har epilepsi, og jeg troede, at hun lå ude i skoven, slået
ud eller død, siger Kia Jensen.
Politiet sendte folk ud af skoven og hunde ind, og Kia Jensen
og andre af Simones familiemedlemmer og venner begyndte i
stedet at gå ad fortove og stier i byen, godt hjulpet af lokale, der
havde hørt om den forsvundne rytter. Tidligere på dagen havde
en fyr gennemtrawlet hele skoven på motocrosscykel, ligesom
en familie aflyste en fest for at hjælpe med eftersøgningen.
Da klokken har passeret ni om aftenen, og kølig aftenluft har
afløst sommerheden, går Kia Jensen rundt på gården. Simone
er stadig væk, syv timer efter hun red ud, og fem en halv time
efter hesten var kommet tilbage uden hende. Der er ingen steder tilbage at kigge, og politiet er ved at indsætte en helikopter.
Da holder en bil ind og føreren – en tidligere klassekammerat – fortæller, at Simone Jensen er fundet. Kia Jensen springer
ind i bilen, og sammen sætter de kursen mod skoven.
– Vi må parkere lidt derfra og fortsætte på stien til fods.
Vi begynder at løbe. Jeg kommer foran alle de andre, for jeg
skulle bare ned til hende. Hun ligger på stien. Jeg tager hendes hånd, og hun er helt kold.
Kia Jensen holder sin storesøster i hånden, mens der bliver
hentet trøjer til at dække hende med, og mens ambulancens
sirener kommer nærmere og nærmere.
Havde ikke overlevet natten
Simone Jensen blev fundet liggende nogle meter fra skovstien. Da hesten stejlede under hende, var hun trimlet ned ad
en skråning, indtil hun ramte et træ. Hverken hun eller Kia
Jensen ved, hvem i eftersøgningsholdet, der fik øje på hendes røde T-shirt mellem træerne – men hovedsagen er al den
hjælp, som familien fik.

POLITIET:

– Jeg er overrasket over, hvor fantastisk samfundet viste sig
at være. Pludselig var der dét sammenhold, som man havde
drømt om, siger Kia Jensen.
Uden politiet og omgivelsernes indsats, kunne historien også
have fået en helt anden slutning. Bagefter fik Simone Jensen
at vide, at hun ikke ville have klaret natten over i skoven. Da
hun blev fundet, havde hun ligget bevidstløs i skovbunden i
cirka syv timer, og hendes krop var kold og dehydreret.

Meget sjælden sag
– Jeg har været hos politiet i 34 år og har aldrig
hørt om en lignende sag. Heste bliver indimellem skræmt i trafikken, hvor motorkøretøjer
glemmer at tage hensyn, men en episode som
denne her, hvor en rytter bliver slået bevidstløs – det er meget sjældent.
Sådan siger vicepolitiinspektør Verner Pedersen fra Kolding Politi. Af den grund mener han
ikke, at ryttere skal være nervøse for at ride ud.
Politiet har efterforsket Simone Jensens sag,
men uden meget held. Hendes beskrivelse
passer nemlig på gennemsnitlige drenge – 16
til 18 år, 175 til 180 centimeter høje, kort hår og
lys hud – og selvom de har været efterlyste i
den lokale dagspresse, er der ingen henvendelser kommet.
– Vi vil gerne have en snak med dem, så de kan
blive klar over, at det er en alvorlig sag, siger
vicepolitiinspektøren.
Politiet kan af gode grunde ikke vide, om drengene har skræmt Simone Jensens hest med
vilje eller ej.
– I Danmark bliver man straffet, hvis man gør
nogen ondt med vilje. Hvis det er uagtsomt,
skal det være voldsomt, før straf er på tale. I
denne sag kan det handle om at lære at omgås dyr, siger Verner Pedersen.

Det er træls, at man ikke
kan ride ud på tur, uden at
folk skræmmer livet af ens
hest – de ved ikke, hvilke
kræfter, de har med at gøre

Efter et ophold på hospitalet er hun dog hjemme i nogenlunde fin form. Hendes skadede ben skal have ro, men skulle
gerne blive helt godt igen. Til gengæld har hun hovedpine og
svært ved at huske, hvilken dag det er, og hun gentager også
de samme ting igen og igen. Hvis det ikke ændrer sig, vil hun
opsøge læge igen.

Der går nok lidt tid, før
jeg skal ud på tur i skoven
igen. Jeg vil vente, til jeg
er helt tryg, for jeg vil ikke
tage en tur, hvis jeg er
nervøs eller har nerver,
siger Simone Jensen.

TAN

Jeg er overrasket
over, hvor fantastisk
samfundet viste sig
at være. Pludselig var
der dét sammenhold,
som man havde
drømt om
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Vil ikke fanges i spekulationer
Tilbage er tankerne om ulykken – og hvorfor den skete. Hverken Simone Jensen eller nogen i hendes bekendtskabskreds har
prøvet noget lignende. Det er dog ikke unormalt, at man som
hesteinteresseret får tilråb. På vej til rideskolen oplever Simone
Jensen jævnligt at drenge råber skældsord efter hende, men hun
ved ikke, om det er de samme, som havde gemt sig i skoven.
– Det kunne være rart at vide, hvorfor de drenge gør den
slags ting, men jeg prøver for det meste at lade være med at
tænke på det. Jeg vil ikke gå og spekulere – jeg skal kunne
fungere i en hverdag, siger Simone Jensen.
Når hun alligevel kommer til at dvæle ved ulykken, kan
hun ikke lade være med at tænke over, hvor galt det kunne
have gået.
– Det er træls, at man ikke kan ride ud på tur, uden at folk
skræmmer livet af ens hest – de ved ikke, hvilke kræfter, de
har med at gøre. Hvis jeg kunne stå ansigt til ansigt med dem,
ville jeg nok blive vred. Min løse hest kunne have løbet lige
ud foran en bil. Jeg er lykkelig for, at der ikke skete noget med
den eller andre, siger hun.
Simone Jensen opgiver dog hverken heste eller skovture –
selvom hun regner med, at der vil gå lidt tid, før hun igen skal
ned ad den samme skovsti.
tr@wiegaarden.dk
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