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”Mens du læser dette, er der med stor sandsynlighed en person et eller andet sted i 
verden, der bliver dræbt. Måske er det en kniv, der gennemskærer en legemspulsåre, et 
projektil, der gennembryder en kranieknogle, eller en hånd, der strammes om en hals? 
Måske foregår det på den anden side af Jorden, et sted i Europa, eller i Danmark, tæt 
på dig? Måske står drabsmanden lige bag dig? Det er uhyggeligt at tænke på, men det 
er ikke noget nyt. Sådan har det været siden tidernes morgen. At et menneske dræber 
et andet menneske. Den værst tænkelige forbrydelse.”
 
Sådan lyder indledningen i Viden om drab, Aarhus Universitetsforlags nye bog i Viden 
om-serien til landets gymnasier og AT-undervisningen: En lettilgængelig og tværfaglig 
bog med fokus på, hvordan drab behandles inden for de retsmedicinske, kulturelle og 
samfundsvidenskabelige områder.

 
Viden om drab er redigeret af retsmediciner Ole Ingemann Hansen, lektor i medie-
videnskab Karen Klitgaard Povlsen, professor i strafferet og straffeproces Gorm Tofte-
gaard Nielsen, alle ved Aarhus Universitet. Bogens tekster er skrevet af forskere fra fire 
universiteter samt eksperter fra politiet og Justitsministeriet. En række gymnasielærere 
har været tilknyttet som sparringspartnere for at sikre, at bogen er velegnet til under-
visning i gymnasiet. Med til udgivelsen hører et website under www.unipress.dk. 

Det første bind i Viden om-serien var Viden om vand og blev udgivet i 2005.
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Forord

Professor i kemi Søren Rud Keiding, 

Kemisk Institut, Aarhus Universitet

Findes der mon noget bedre end faktuel viden? Skal man tabe sig, er det 

et godt udgangspunkt at vide, at en cheeseburger indeholder 40 gange 

flere kalorier end en gulerod. Skal man sende en kommunikationssatel-

lit i omløb om Jorden, er det godt at kende til tyngdekraften. Skal man 

behandles for cancer, er det godt, at lægen har viden om kemoterapi og 

strålebehandling. Og skal man forstå Golfstrømmens samspil med klima-

forandringerne, er det godt med Viden om vand.

 Men, hvad så når vi ser på de mange elementer af vores tilværelse, 

der har en mere følelsesbetonet karakter? Er det godt med viden om fer-

romoner og kønshormoner, når man oplever forelskelsen? Er det godt 

med viden om neurotransmittere, når man er deprimeret, og er det godt 

med viden om frekvenser og interferens, når man oplever et smukt stykke 

musik? 

 Ja, faktuel viden er altid godt! Ikke nødvendigvis som målet for vores 

stræben, men som det grundlag vi kan bruge, når vi træffer rationelle el-

ler følelsesladede beslutninger. Vores erfaring består af samspillet mellem 

vores indsamlede viden og vores oplevelser, og desto mere viden vi har, og 

desto flere oplevelser vi har haft, desto bedre er grundlaget for fremtidige 

handlinger og beslutninger. Selv vores intuition baserer sig på viden og 

erfaring.

 Derfor er det spændende, når Aarhus Universitetsforlag vælger igen 

at udgive en Viden om-bog, hvor en række eksperter deler ud af deres 

faktuelle viden og giver et indblik i deres arbejdsmetoder. Især fordi em-

net denne gang er drab. For de fleste er selve livet det mest dyrebare, der 

findes, og de færreste forstår omfanget af den følelsesmæssige ulykke og 

desperation, der kan få et menneske til, med mere overlæg eller i affekt, 

at tage et andet menneskes liv. Men nogle må forholde sig helt konkret 
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F o r o r d

og nøgternt til drab og kortlægge de forskellige omstændigheder: Hvor-

når fandt det sted? Hvordan skete det? Hvem gjorde det? Viden om drab 

giver et fascinerende indblik i en verden, de færreste har kendskab til, og 

beskriver i detaljer en række af de videnskabelige metoder, der tages i 

anvendelse, når et drab skal opklares. 

 Viden om drab er redigeret af Ole Ingemann Hansen, Karen Klitgaard 

Povlsen og Gorm Toftegaard Nielsen fra Aarhus Universitet og indeholder 

bidrag fra politifolk, læger, tandlæger og forskere, som i detaljer rede-

gør for deres specialer. Hvordan analyseres drabsstedet? Hvad kan man 

konkludere ud fra offerets læsioner? Hvilke kemiske analyser kan man 

foretage? Hvad betyder medierne? Hvordan fortæller litteratur, film og tv 

om drab og efterforskningen heraf? Hvordan finder politiet drabsmanden, 

og hvordan behandles retssagen?

 Bogen henvender sig til gymnasieskolen, og redaktørerne har i sam-

arbejde med en række gymnasielærere bestræbt sig på, at bogens læselig-

hed og niveau passer godt til gymnasieelever. Redaktørerne og Aarhus 

Universitetsforlag ønsker således at takke lektor i dansk og psykologi ved 

Marselisborg Gymnasium Trine Henriksen, lektor i biologi ved Mar-

selisborg Gymnasium Torben Hviid, lektor i kemi og matematik ved 

Horsens HF & VUC Laila Knudsen, lektor i samfundsfag og dansk ved 

Silkeborg Gymnasium Christian Mathiassen, lektor i biologi og kemi ved 

Silkeborg Gymnasium Line Have Musaeus og lektor i fysik og matematik 

ved Marselisborg Gymnasium Stig Poulsen. På Aarhus Universitetsforlags 

hjemmeside (www.unipress.dk) er der også en hjemmeside, der supplerer 

bogens indhold. 

 Man kan læse de enkelte kapitler hver for sig, og man kan i under-

visningen sammensætte forløb, hvor de forskellige naturvidenskabelige, 

medicinske, samfundsvidenskabelige og kulturelle temaer bruges tvær-

fagligt. Men lidt som med en god kriminalroman kan det være svært at 

lægge bogen fra sig, og i stedet læser man den fra start til slut.

http://www.unipress.dk
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