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Sexuhyre hjem til sine slavetøser
I går blev den 52-årige mand, der tævede 50-årig kvinde ihjel i vild sexleg, løsladt. Han
flyttede direkte hjem til sin 22-årige kone, selv om lægerne mener, han kan gøre det igen

Uffe Hove, 52, og hans 30 år yngre kone, Krista, der sammen med en
anden kvinde tager imod ham med åbne arme i deres minikollektiv i
Skejbyparken i Århus. (Foto: TV2 Østjylland)

NÆSTE »

Da sexuhyret Uffe Hove i går blev løsladt fra statsfængslet i Nr. Snede som en fri

mand, flyttede han direkte ind i en 70 kvadratmeter stor lejlighed i Skejbyparken i

Århus. 

Her venter hans unge kone, Krista Hove, 22, og en anden kvinde fra den tidligere

Emankaya-sekt i Randers, spændt på igen at blive forenet med deres

sadomasochistiske herre. 

– Vi glæder os til at få Uffe hjem, sagde den anden kvinde gennem en sprække i

køkkenvinduet, da Ekstra Bladet ringer på døren til det lille kollektiv. 

Hun afviser, at den gamle sekt fortsætter som tidligere. 

– Emanskaya Ordenen er for længst opløst, siger hun. 

Krista Hove ønsker ikke at komme frem til døren. 

Efterfølgende har hun på sin hjemmeside alligevel omtalt Ekstra Bladets reportere

som nogle, der både lignede alkoholikere og stofmisbrugere. 

Ikke prøveløsladt 

Uffe Hove har afsonet samtlige syv års fængsel, han blev idømt for at have forvoldt

en kvindes død i 2001. Kvinden blev bundet til en stolpe i et torturværelse, hvorefter

Uffe Hove gennemtæskede hende. Hun døde af sine kvæstelser. 

Den 52-årige fik afslag af både Kriminalforsorgen og Justitsministeriet, da han

søgte om prøveløsladelse efter to tredjedele af tiden. Begrundelse: Myndighederne

var bange for, at han ville gentage sin forbrydelse. 

Frygt for gentagelse 

Ifølge Retslægerådet frembyder Uffe Hove nærliggende fare for andres liv. 

’Der formodes derfor at foreligge en væsentlig risiko for recidiv til ligeartet
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kriminalitet, der ikke kan begrænses gennem behandling eller pædagogisk

indflydelse. 

Ligesom et tilsyn af Kriminalforsorgen ikke tjener noget formål, da det ikke er muligt

at få og opretholde en gensidig kontakt med den indsatte’, står der i

prøveløsladelses-rapporten. 

Rapporten anfører, at Uffe Hove ikke har tænkt sig at ændre sit livsmønster i forhold

til tiden før anholdelsen i 2001. 

Han vil fortsætte med at bo sammen med kvinder, hvor ’sadomasochistiske forhold

praktiseres’. 

Brysk over for kvinder 

Hans ophold i fængsel karakteriseres som stort set uproblematisk. 

’Der har dog været episoder med kvindelige ansatte, hvor den indsatte ændrer sin

fremtræden på en vred, manipulerende og barnagtig måde, når han ikke kan

kontrollere et samtaleforløb’, konstaterer fængselspersonalet, som også kalder ham

brysk i hans omgang med de ansatte kvinder.

Om sekten

Uffe Hove var enerådig hersker over en gruppe ’slavetøser’, da han i oktober 2001

med de bare knytnæver dræbte en af dem, den 50-årige Ellen-Johanne Tandrup. 

Kernen i den selvbestaltede guru og heilpraktikers ’religion’ - hvor Uffe var den

eneste mand - var, at kvinderne totalt skulle underkaste sig ham og give deres krop,
tanker, sjæl og faste ejendom til ham. 

Herefter opdrog han dem med sadomasochistisk sex. I religiøse SM-orgier

svingede han pisken over dem og tævede dem. Den påførte smerte skulle føre dem
mod et bedre liv. 

Næsten lige så specielt var det, at tilhængerne samtidig blev pålagt uhæmmet

rygning og druk.

20. okt. 2008 kl. 10:23
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