
22-årig døde af for meget morfin
Piller, som slog en ung mand ihjel, viser sig at indeholde morfin. 

Morfin kan både lindre smerte, men også dræbe. Forleden gjorde stoffet det sidste. En obduktionsrapport 
viser ifølge Københavns Politi, at det ukendte stof, som 1. december dræbte én ung mand, var morfin. 

"Vi kan konkludere, at stoffet, som er undersøgt i den afdøde 22-åriges blod, hovedsageligt indeholdt morfin. 
Koncentration i afdødes blod er af en størrelsesorden, der kan forårsage en alvorlig og eventuel dødelig 
forgiftning," lyder det i obduktionsrapporten ifølge Lars Borg, kommunikationschef ved Københavns Politi. 

Hvilke andre stoffer, der var tale om, kan Lars Borg endnu ikke svare på. 

Ansigtet svulmede op 
Den 22-årige mand hørte til en på ungdomsinstitution i Rådmandsgade på Nørrebro i København. Her har to 
andre mænd og en kvinde indtaget det samme stof som den 22-årige. De to mænd blev indlagt i respirator 
på hospitalet samme dag som den 22-årige. 

Kvinden har over for politiet forklaret, at stoffet var i form af 20 milligrams blå-hvide piller, som var købt i 
Istedgade. Hun havde prøvet dem før, men den dag havde pillerne en anden effekt. 

Ifølge Københavns Politi spiste kvinden en kvart pille sidst på eftermiddagen. Hun gik omkuld og sov i fem 
timer. 

Kort efter, at man indtager dem, svulmer ansigtet op, lød det fra kvinden. 

Død på sygehuset 
Ifølge Ritzau tog de tre unge mænd ikke pillerne sammen og blev bragt til sygehuset med flere timers 
mellemrum. 

København Politi anholdte i sidste uge i sidste uge en mand, som menes at have solgt pillerne til fire 
personer, men de har siden ladet ham gå. 

Der var ikke grundlag for at sigte ham, lød det fra Københavns Politi. 
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