
   

Mail: info.greve2@hemingwayclub.dk 

 Hjemmeside:  

Greve mandag - Hemingway Club® 

  Vi mødes hver mandag!  

kl.9:30–11:30 i Borgerhuset Greve. 

Indbetaling tur og arrangementer: 

Konto 9570 - 12947984 
 

HC mandag: Referat af møde d. 10. oktober 2022. 

 

Vi var 50 medlemmer, der kom til mødet for at høre tidligere 

Drabschef i københavnsk Politi Ove Dahl. Inden vi giver ordet til Ove 

Dahl, skal vi synge ”Nu falmer skoven trind om land” skrevet af 

N.F.S.Grundtvig. 

Ove Dahl har stort foredragsvirksomhed- forfatterskab og den 

fjerde bog, vil udkomme i dag, en bog der er lavet sammen med 

Kurt Krogh (tidligere drabschef for rejseholdet under rigspolitiet). 

Den ultimative forbrydelse er - drabet – når et menneske. slår et 

andet menneske ihjel. 

Ove Dahl har været Greveborger i 80 og 90erne. Blev ansat i 

Politiet 1972 og siden til kriminalpolitiet og blev tilknyttet 

drabsafdeling i en mellemlederstilling, senere souschef og i 2003 

leder af afdelingen, som fortsatte til 2011, hvor Ove Dahl 

besluttede, at gå på pension, en beslutning som blev initieret af 

ledelsesskift i københavnsk Politi. Den nye ledelse ønskede en 

anderledes stil, som satte en begrænsning i åben-og 

selvstændighed, der blev f.eks. oprettet en 

kommunikationsafdeling, hvor al kommunikation skulle effektueres 

og en ledelse der blandede sig uheldigt i den daglige drift. Det var 

en markant forskel fra den tidligere ledelse, Hanne Bech Hansen og 

Peter Larsen, stod for åbenhed og selvstændighed. De fyrre år i 
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Politiet, med det bedste job, drabschef de sidste otte år, var en god tid. 

Pensionisttilværelsen har været med store udfordringer, Tv-produktion, fire bøger er det blevet til, sågar 

podcast uden at vide, hvad det var for noget. Foredragsvirksomheden blev mere omfattende og blev afviklet 

sammen med Kurt Kragh, hvor de fortæller om de mest spektakulære sager i nyere tid. Alting får en ende, 

bøger og foredrag stopper.  

I Danmark sker ca. 50 drab om året, et tal som har været et gennemsnit igennem mange år, mange har 

prøvet at ændre på disse tal uden resultat. 

Danmark anses for at være verdens fredeligste land, ser man f.eks. til nabolandet Sverige, har de 

voldsomme problemer med kriminalitet. Det er endnu meget værre, hvad vi ser i de store byer i USA og 

f.eks. i Venezuelas hovedstad – Caracas – hvor der sker mere end 4000 drab om året. 

I Politiet skelner man i to kategorier af drab – kontaktdrab og fjerndrab – hvor sidstnævnte er de 

vanskeligste, at opklare pga. manglende kendetegn, hvorimod kontaktdrab har mere relation mellem offer 

og gerningspersonen. Der er 11 uopklarede fjerndrab bla. drabet i Korsør, hvor ofret først blev fundet efter 

5 mdr.  

Den sidste sag som Ove Dahl havde ansvaret for, var sagen om ”Amagermanden” Marcel Lychau Hansen. 

Sagen handler om en pige, som har været i byen med et par veninder, på hjemvejen bliver pigen angrebet 

bagfra, hun strittede meget imod og fik brugt sin telefon, fik kontakt til sine forældre, der alarmerede 

Politiet. Pigen gav efter for gerningsmanden og blev voldtaget, det frelste helt sikkert pigens liv. 

Nu gik politiet i gang med alle de tekniske undersøgelser på gerningsstedet, hundepatrulje, afhøring af 

pigen og meget andet for at indsamle indicier. Pigen mente, at hun kunne høre på dialekten, at manden 

måtte værre fra Amager, man fandt et kondom med sæd, afskrab af sekret og negle fra pigen.  Nu havde 

man en dna-profil af gerningsmanden. 

Tidligere havde der været en voldtægt sag, hvor man havde samme dna-profil og nu kunne konstatere, at 

det var samme gerningsmand. 

Ove Dahl vurderede, at de havde materiale i en sådan kvalitet, at man kunne bede offentligheden om 

hjælp og aftalte med TV stationerne, dette gav kontroverser med ledelsen, men resultatet blev, at det blev 

bragt i fjernsynet. 

Der kom mange, over 400 henvendelser, meget kunne hurtig sorteres fra, resten blev minutiøst 

behandlet, men det var en telefonopringning fra en dame, hvis søn i forbindelse en anden drabssag, havde 

henvendt til politiet med oplysninger om en gammel skolekammerat Marcel Lychau Hansen, men uden 

respons. 

Henvendelsen gav et navn, man kunne gå efter, og det viste sig, at man havde haft Marcel i politiets 

søgelys før i forbindelse med en anden drabssag. Alt pegede på at vi havde manden, men Marcel afviste alle 

anklager, men gik med til at få taget en dna-test, den viste at være identisk med dem Politiet allerede havde 

i forbindelse med de verserende sager. 

Marcel Lychau Hansen blev varetægtsfængslet nu tog Politiet de ældre uopklarede sager op til vurdering, 

med det resultat, at der blev rejst sigtelse for: 

- Rovmordet på Edith Andrup 1987 

- Sexdrabet på Lene Rasmussen 1990 

- Firedobbelt voldtægt 1995 

- Kollegievoldtægt 2005 

- Sexovergreb 2007 

- Kolonihavevoldtægten 2010 
Retssagen fulgte og dommen blev livstid. 

 Amagermanden kunne været stoppet på et tidligere tidspunkt, Hvis en politimand havde taget Damen 

søns oplysninger seriøst. 

På spørgelysten kunne spores en stor interesse for foredraget og vi takker Ove Dahl mange gange. 
Ref. Poul Erik Christensen 


