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SECOND-SIGHTED Files-the case studies no. 1

One Man/Mikkel Ussing & AVPD/Aslak Vibæk & Peter Døssing 3.-8. June 1999
------------------------------------------------------------------------

“We have heard that in Horsens back in the 1980s, a boy disappeard from
a high school party. The boy had vanished without a trace and a big search
was started. After Horsens police department had searched for the boy in
several days without luck, a man phoned the police and said that he had
had a vision, where he had seen the boy and that he could describe the
place where the boy was situated. On the following day the boy was found
liveless according to the secondsighted mans describtion...”

From June the 3rd-8th 1999 we will, from a base in Juelsminde, Jutland
dig us way into the case of the secondsighted man. Who was/ is this man
and did his dream really lead the police to find the disappeard boy?

The investigations will be open for acceess during the periode on the
web-adress written below, with an update every night at 9 pm. You can
also e-mail and call us with questions or suggestions concerning the
investigation. 

web www.avpd.net/secondsighted e-mail avpd@avpd.net mobil 28370902

FLYER NOTICE 
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• INVESTIGATION

Juelsminde city Research at the local library
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•• INVESTIGATION

Research at Horsens Police Department The Chief Superintendent, Leif Hoy

Institute of Psychology, Aarhus
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••• INVESTIGATION

Research at the public library in Horsens

Mikkel Ussing AVPD in the head quarter
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• IN THE FOOTSTEPS OF THE BOY

The boy left the party at the gymnasium He went to a nearby pub

He left the city and went to the country side
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•• IN THE FOOTSTEPS OF THE BOY

He went down to the beach He sat down by the trees and died
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I N T E RVIEW WITH BENT POULSEN 
- the supposed clairvoyant man
8 JUNE 1999 / 10:30 AM
The wife of Bent participates in the interview

Efter at være blevet vist ind i Bents stue informerer vi
ham indledningsvis om kara k t e ren af vores pro j e k t ,
hvorfor vi har opsøgt ham og hvilket formål det tjener.

I forbindelse med sagen om drengen der forsvandt fra
en gymnasiefest i  Horsens, i 1982, da ringede du, i  følge
v o res oplysninger, ind til politiet for at fortælle hvor den
forsvundne dreng befandt sig.

Bent Poulsen - Ja, det gjorde jeg.

Kan du beskrive hvad det var du “så”, i forbindelse med
den sag – det er selvfølgelig lang tid siden?

Jamen altså, det er selvfølgelig noget mærkelig noget,
for det er jo sådan noget der bare »bum«, ko m m e r. Jeg
går i seng og sove r, og så kommer det ind på compute-
ren, og så henvender jeg mig til politiet, det er jeg nød
til – så ryger jeg lige i  telefonen. Og som i ser så så står
der en telefon dér og dér og inde i sovev æ relset, der
står der to.

H v o rdan kan du vide at det du drømmer er noget som
skal eller er sket i virkeligheden. Hvad er signifikant
ved disse drømme som får dig til at kontakte politiet?

Jamen det kan være meget.

Havde du læst i avisen om sagen omkring den forsvund-
ne dreng i 1982?

Det havde jeg egenligt taget ikke, jeg vidste det bare !

H v o rdan drømte du det,  var det  en form for fi lm eller
var det afbrudte sekve n s e r ?

Det er faktisk som noget der køre r, altså en film der
ko m m e r.  Ud af de klip kommer det så, dér og dér og
d é r.

I drømmen, er du da inde i drengens krop og ser det fra
hans synsvinkel, så du det på afstand eller så du det fra
et fugleperspektiv.

Jeg så det dire k t e .

H v o rd a n ?

Let ove n f ra .

Kan du huske hvad du så?

Jeg kan huske at han gik ud langs med en stra n d .

Så du ham sætte sig ned?

Ja, det gjorde jeg faktisk.

• INTERVIEW WITH BENT P O U L S E N
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Men så ringede du ti l politiet om morgenen og fortalte
hvad du havde drømt?

Ja, det har man pligt til.

Du ringede til Horsens Politi? Det havde du set i avisen,
at det var dem der ledede eftersøgningen?

Nej, det havde jeg ikke. Jeg havde IKKE set det i avisen.

H v o rdan vidste du så at du skulle ringe ti l Horsens
Po l i t i ?

Det var der det fore g i k .

Har du på noget tidspunkt været med i para p s y ko l o g i s ke
l a b o ratorieforsøg for at blive undersøgt for dine ev n e r ?

Det har jeg aldrig været med til

Det er ikke nogen ting du kan ko n t ro l l e re bevidst? Er
det noget der kommer af sig selv?

Det kommer ind på computeren, som jeg siger. »Bum«
så er det der bare! Det kan være når jeg ligger og sove r.

Men, er det et bestemt tidspunkt på dagen hvor det
ko m m e r ?

Det kan ske om formiddagen som om natten. Så vågner
jeg op og så kan jeg satme ikke sove længere og så
skal jeg her ind i stuen og sidde.

Er disse drømme voldsommere end andre drømme,
hvad skiller dem ud?

Om der er forskel? Det er der jo.

H v o rd a n ?

Nogen gange står det fuldstændigt stjerneklart andre
gange er det mere ulmt, så vågner man op og tænke r.
Og så er man alligevel nød til at sige at den er der.

Er det kun i forbindelse med kriminalsager og volds-
handlinger at du drømmer, eller drømmer du også mere
f redelige hve rdags-ting som fx at vi ringede til dig i går
m o r g e s ?

Det er lidt forskelligt. Det undre mig i det hele taget at I
kunne finde mig – Bent slår en stor latter op og vi gri-
ner med. Jeg troede ellers at jeg sad godt beskyttet
h e roppe på bjerget.

Havde du drømt på forhånd at vi ville kontakte dig og
kigge forbi, her i dag?

I k ke helt.  Men jeg havde regnet med det.

Regnet med det, hvordan kan det være ?

Ich weis nicht

H vem ringer du til når du har drømt noget?

Altid politiet.  Altid politiet.

Hvad nu hvis du drømmer om en tilfældig mark, så kan
det jo være ove ralt i landet?

Nej, for jeg har marke n .

Og så ved du også hvor det er hende i landet?

J A .

Er der andre i din familie/slægt der har de samme
evner som dig selv?

Ja, min far havde det, og han brugte det ikke .

H v o rdan har du oplevet det når du har henvendt dig til
politiet, tager de dig alvorligt.

Nogen gange, nogen gange IKKE. Jeg har nogen gange
måttet pukle på dem både to og tre gange. Og så har de
gået ud og så har de sagt “hov, det er sgu rigtigt hvad
han siger. ”

•• INTERVIEW WITH BENT P O U L S E N
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S k r i ver du de ting ned du drømmer?

Det sidder herinde –  Bent banker hårdt med pegefinge-
ren ind i tindingen.

Har du drømt noget for nylig?

N e j .

Kommer drømmene i perioder, nogen tidspunkter mere
end andre ?

Nej, det er sådan hele tiden.
Kan du huske noget af det sidste du har drømt?

Det var nok den der sidste sag der. Men den vil ikke rig-
tig frem lige nu. Det er det fandens ved det.

Efter sagen i 1982, har du da sidenhen brugt Henning
Holst Hansen som et kontaktled ti l politiet?

Ja det kan man da godt kalde det. Jeg henvendte mig
h ver gang til Henning og jeg havde altid hans telefon-
nummer liggende. Men jeg aner ikke hvor han er idag.

Men for at vende tilbage ti l sagen fra 1982, kan du så
h u s ke nogen detaljer fra dengang, fra det syn du havde?

I k ke rigtig.

Den synske evne du har, er den et problem for dig eller
er du lykkelig for at have den?

Det kan være irriterende. Men jeg har altid været den
typer der siger: at kan man hjælpe skal man hjælpe.
Jeg uddannet bl.a. inden for Civilforsvaret og er flåde
soldat. Læg mærke til det – Bent griner.

Har du altid været synsk eller er det noget der er ko m-
met med aldere n ?

B a rn d o m s å rene husker jeg – hø, hø –  sgu ikke rigtig.
Øh, i min voksenalder, der har jeg henvendt mig hve r
eneste gang at der har været noget.

Er det så mange gange om året du får disse drømme-
s y n ?
Er det ofte?

Det kan være ofte. Det kommer lissom i bølger.

Der var en sag på et tidspunkt oppe i  Ålborg, vi  har læst
om, hvor kontaktede politiet,  med en der var forsvundet
i fjorden. Kan du huske noget fra den?

I k ke lige nu på stående fod.
Men der kommer af og til noget ind på computere n .

Du har ikke læst noget om synskhed/clairvoyance?

Nej, jeg har aldrig læst noget om det der.

Er der nogen privatpersoner der henvendt sig til dig for
at få hjælp til fx at finde deres forsvundne bord e rc o l l i e ?

Ja, det er der.

Kan du gå ind på kommando og drømme hvor den er?

Nej det kan jeg ikke .

Du kan ikke styre det bev i d s t ?

Det er noget der kommer ti l mig. Simpelthen bare noget
der kører ind. Og lillemor (Bents kone) er skide sur hve r
gang det kommer – Bent griner.
Men jeg har telefonerne, dem er der sgu rigeligt af her i
h u s e t .

Men du har ingen kontaktperson i  politiet efter Henning
Holst Hansen?

Nej, det har jeg ikke .

Det er meget mærkeligt at du blot ved at se et ti lfældigt
landskab du aldrig har set i virkeligheden, alligevel kan
se hvor i landet det er?

Ja, det kan man godt synes.

Men det ved du med sikkerhed hver gang?

Ja. Det er lissom når du kigger tv, »bum« billedet er der
og det står fast. Der ikke noget at rafle om. Jeg ved hvor
det er. Og så har jeg ikke fred og ro før jeg har snakke t
med politiet.  

••• INTERVIEW WITH BENT P O U L S E N
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Har du samlet på avisudklip fra de sager du har medvir-
ket i?

Jeg, tænkte nok I ville spørge.

Bent rejser sig og henter en A2 udklipsmappe. Mappen
rummer udklip fra aviser og ugeblade.
Bent går ind og forsøger at vække sin kone, han ko m-
mer tilbage og siger at hun ikke vil op nu, hun sove r.

Det er ikke altid lige rart at den evne, det kan jeg godt
l o ve jer.

Kan det ligefrem virke ubehageligt?

J A .

Ville du helst være foruden disse ev n e r ?

Det kan jeg jo ikke blive forfanden – han slår en høj lat-
ter op.

Bents kone Marianne entreer stuen og vi siger pænt
g o d d a g .

Marianne - Du må se at rydde lidt op efter dig, Bent.

B - Ja, ja, ro o o l i g .

Det er jo  et underligt fænomen at nogen er clairvoyan-
te, og det er ikke normalt at tro på sådan noget?

M - Jeg må indrømme at jeg er temmelig skeptisk og
det er jeg stadigvæk.

B - Hun var og er det stadigvæk

M - Men jeg er jo nød til at bøje mig for de egentlige
ke n d s g e rn i n g e r. Men jeg tror ikke på det.

B - Det er der bare, og jeg kan fandeme ikke gøre noget
ved det. At det så er til ulempe for dig, Marianne, det er
så noget helt andet. Når det ko m m e r, ja, så purrer jeg
hende. Så er det midt om natten og så bander og svov-
ler hun.

M - Du kan ikke være bekendt ikke at ha’ ryddet op efter
dig, Bent.

B - Bah, bah, bah.

Kan du huske, Marianne, hvad Bent drømte i forbindelse
med sagen om den forsvundne dreng ved Horsens i
1982, fortalte Bent dig om sine drømme dengang?

M - Ja, sådan nogen forvirrede bru d s t y k ker i starten,
hvor du fortalte om at det var noget med den her dre n g .
Vi havde læst om det i avisen den sidste uges tid og
Bent fortalte mig at drengen sad dér og dér. Jeg forstod
i k ke rigtigt hvad du mente for jeg havde ikke læst til-
s t r æ k keligt meget om det i  avisen.

B - Jeg havde slet ikke læst noget.

M - Joh, det havde du nemlig.

B - Jeg havde kun læst en lille bitte notits. Du ved hvor
lidt jeg læser avis.

M - Nåh, men så ringede du i hvert fald på arbejde, og
fortalte mig at du havde ringet til politiet i Horsens. Jeg
nåede lige hjem så dukkede der sådan to uroer op -
med de hersens cottencoats.

B - Så skulle jeg anholdes.

M - Håndjern på og ned af trappen. Og så fik jeg at
vidde at jeg bare kunne ringe ind til politistationen. Det
var noget af en besked at få. Jeg ringede ind til politi-
stationen i løbet af en times tid. Men jeg kunne ikke rig-
tigt få noget at vide.
Så gik der et par timer og så mødte de to uroer op igen
og spurgte hvor vi havde været den weekend hvor
d rengen forsvandt. Det kunne jeg fortælle temmelig nøj-
a g t i g t .
Nå men så ville de gerne have min bil til beslaglæg-
gelse.Så ringede de lige pludseligt fra Horsens og for-
talte at Bent var løsladt. 

Kan du huske om Bent drømte om det samme dag det
s ke t e ?

M - Han ævlede om det hele ugen, og jeg fik det kun i
b ru d s t y k ker og vidste ikke hvad det gik ud på. Han må
v æ re begyndt på det en uge i forvejen, men jeg slog det
jo hen og tænkte hvad det var for noget værre sludder. 

•••• INTERVIEW WITH BENT P O U L S E N
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Det var en ret oplevelse må jeg nok sige, min far blev
blandet ind i det for han havde været oppe og besøge os
den weekend, men han kunne fortælle det samme som
jeg hvor vi havde været.  Bent sagde det stik modsatte,
jeg ved ikke hvad han tænkte på. 
Vi plejede gerne at tage ned til min fra i  weeke n d e n
men for en gangs skyld var han oppe hos os den wee-
kend. Så du sagde vi havde været dernede uden at
t æ n ke nærmere over det.

B - Men jeg gled uden om.

M - Drengen blev ko n s t a t e ret død af en kombination af
s p rut og kulde. For øvrigt blev han fundet et sted hvor
du aldrig har være t .

B - Ja .

M - Du kunne beskrive en sidevej ned til stranden, men
du havde aldrig været der. Vi kørte forbi tæt ved vejen et
s t y k ke tid senere og da fik du altså temmelig mærke l i g t .
Og du sagde at “det var lige hernede.” Uden egentlig at
vide hvor du var hende.

Var det lyst eller mørkt i drømmen?

B - Det var lyst.

M - Senere fortalte du, hvordan drengen havde vandre t
ud over marke rne. Du beskrev hvordan han havde tabt
sine briller. Han havde meget stærke briller og var
sådan halvblind. Og han havde smidt sin jakke .

B - Ja jakken blev fundet ude fjorden, der lå den og
svømmede ru n d t .

H v o rdan forholder du dig ti l at have en mand der har
sådan nogen ev n e r ?

M - Jeg var jo nød ti l at bøje mig for den  ke n d s g e rn i n g
h e r, men jeg vil sige at det var nogen ret voldsomme
o p l evelser i første omgang.

Kan du huske senere tilfælde hvor Bent har ringet til
politiet med et syn?

M - Ja, et år eller to efter, hvor der var en ung mand der
var faldet i  Limfjorden oppe ved Ålborg. Du kunne
b e s k r i ve at han lå under en af bro e rne og du kunne
også beskrive at han havde gået ude i et bestemt områ-
de der omkring. Og der havde de så fundet spore n e
efter ham. Men du var ikke helt præcis med den bro der.

B - Altså, de der broer deroppe, det jo.. ..

M - Ja de fandt ham ved en bro, men der er flere at
vælge imellem.

M - Men der gik ikke ret lang tid før de fandt ham

B - Nej, det gjorde det ikke, det gik hurtigt

M - Men jeg ved ikke om du beskrev den bro helt nøjag-
tigt, men de fandt ham ved en bro p i l l e

B - Men jeg sagde jo det var der, og det VAR DER.

M - Vi havde et tilfælde her i foråret hvor en af vore s
gode venner druknede i åen, og der drømte du ikke
noget på ham

B - Jo

M - Nej, ikke tilstrækkeligt. Du kunne ikke sige præcis
hvor han var flydt hen.

Skal der noget, fx aviser eller fjernsyn, til for at aktive re
disse drømme?

B - Nej, ikke for mit ve d ko m m e n d e

M - Det første ti lfælde med drengen fra Horsens, da
læste vi lidt i aviserne men i de andre tilfælde har der
o ve r h o vedet ikke været noget fordi det foregik på næs-
ten samme tidspunkt. I forbindelse med en narkosag i
N o rdsjælland hvor en tysker blev myrdet, da så du det
samme nat og du vækkede mig og fortalte præcis hvor-
dan det var foregået og du kunne beskrive det der som-
merhus og politiet fandt også det sommerhus. Ty s ke re n
b l ev senere fundet i Rungsted havn, skudt. 

H v o rdan finder du ud af hvor i  landet det er?

B - Det kommer bare ind på computeren  på een, ind i
h j e rnen. 

••••• INTERVIEW WITH BENT P O U L S E N
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