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En borger i Hou fandt ved 10-tiden den 26/1-2002 en 50-60 årig myrdet mand i 

havnebassinet i Hou Havn. Manden lå i vandet med ansigtet nedad ved slæbestedet 
ved værftet. Han var bagbundet med reb og havde et skudsår i ryggen. Nogen havde 

også forsøgt at skære halsen over på ham. Man skulle tro, det var starten på en krimi 
– men nej, det var virkelighed, og det satte byen på den anden ende i nogle 

måneder. Skanderborg Politikreds havde aldrig været ude for noget lignende, og så 
gik den store efterforskning i gang. 

 
Politiet valgte at offentliggøre et billede af den døde mand 

for at få hjælp i sagen. Hurtigt fik politiet en teori om, at 

manden havde udenlandsk baggrund, fordi han var 
mørklødet, og fordi ingen af landets politikredse savnede en 

person, der svarede til den dødes signalement. Samtidig 
mente politiet, at mordet var sket et andet sted.  

Den 28/1-2002 kunne man læse i Horsens Folkeblad, at 
den dræbtes identitet ikke endnu var fastlagt, og at 

Rigspolitiets Rejsehold ville sende fem mand til byen for at 
hjælpe med opklaringen. Endvidere blev den dræbte nu 

efterlyst gennem både Interpol og Schengensamarbejdet. 
Hou var pludselig på en meget ubehagelig måde kommet 

på både Danmarks- og verdenskortet. Hou folkene var ikke 
sådan at slå ud, for da Horsens Folkeblad besøgte havnen 

den 27/1 var holdningen den, at det da var ubehageligt – 
men så heller ikke mere. ”Der er nok tale om en familiefejde eller narkoopgør” sagde 



de udspurgte. 30 mand fra hjemmeværnets politikompagni i Skanderborg 
finkæmmede både lystbåde-  og færgehavnen men uden resultat. Kriminalinspektør 

Steen Edeling, Skanderborg fortalte, at der var kommet omkring 70 henvendelser fra 
borgere efter omtale i radio, TV og aviser, så der var nok for politiet at tage fat på. 

 

 
 

I slutningen af januar fandt politiet ud af ved vidners hjælp, at mordet antagelig var 
begået i et sommerhus på Spovevej tæt ved Hou Camping. Politiet havde også fundet 

et geværløb i vandet foran sommerhuset  samt nogle blodpletter i huset. Nu dukkede 
flere og flere oplysninger op, og i Folkebladet den 31/1-2002 kunne Houborgerne 

læse, at der nu var efterlyst to personer med hunde, og at den afdøde var fra Chile. 
Den 53-årige englænder Reginald Roy Blythin og en kvinde blev herefter efterlyst for 

mordet. Det var via en udlejningskontrakt på sommerhuset, man havde fundet 
englænderens navn. Det viste sig også, at en del folk i Hou havde set de to eftersøgte 

og den dræbte mand sammen i byen og på Hou Færgekro. I alt var op mod 900 

mennesker blevet afhørt i sagen. Naboer til sommerhuset på Spovevej havde 
bemærket, at der blev gjort usædvanligt meget rent i sommerhuset op til den 

weekend, hvor den døde mand blev fundet i havnen. Rengøringen var bare ikke god 
nok, for politiet fandt som tidligere nævnt blodspor, og det kunne slåes fast, at 

drabet, som politiet kaldte en henrettelse, var sket i sommerhuset på Spovevej. 
Herefter blev der sendt en verdensomfattende efterlysning af Reginald Roy Blythin og 

efterlysning og signalement af en 45-50 årig kvinde, som havde været med i Hou. 
Kvinden blev kort efter identificeret som den 42-årige engelske kvinde Beverley Storr.  

 
Det viste sig, at de to sigtede var hærdede forbrydere. Blythin var sat i forbindelse 

med international narkotikasmugling indenfor den organiserede del af den kriminelle 
verden. Hans fortid rummede også sager indenfor narko, røveri og tyveri. Kæresten 

Beverlye Storr blev betegnet som en forhærdet forbryder med narkodom. Hun blev i 



Spanien idømt 4 års fængsel i 1998 for forsøg på at smugle narkotika til en værdi af 
36 mio. kr. fra Spanien til England.  

Mordstedet - nemlig sommerhuset i Hou var pludselig blevet en turistattraktion. Rødt 
pulver efter politiets forsøg på at finde fingeraftryk, plastikbånd og sidst men ikke 

mindst uniformerede betjente, der gik rundt og ledte efter spor, var noget, der kunne 
trække nysgerrig til – ja nogle mødte enda op med kamera for at tage billeder af 

huset. I dag er huset ombygget og ikke så let at genkende. 
Den 14/3-2002 fremgik det af avisen, at Beverlye Storr var anholdt i Holland, 

hvorefter Danmark bad om at få hende udleveret. Politiet i Skanderborg var klar over, 
at der kunne gå flere måneder inden udleveringen skete. Eftersøgningen af Reginald 

Roy Blythin fortsatte.  
 

Langt om længe – nemlig den 23/4-2002 blev den skuddræbte fra Hou identificeret 
som den 54-årige colombianer Roderiques Arturo Miranda. Det var den dræbte mands 

hustru, som boede i Madrid, der med sikkerhed identificerede den dræbte. Hustruen 

forklarede, at hun ikke havde savnet sin mand, fordi han kom og gik i hjemmet i 
Madrid ofte med 4 – 5 måneders mellemrum. Hustruen vidste heller ikke noger om, 

hvad manden lavede. Hun mente, at han drev handel af en slags. Dog vidste man, at 
han formentlig var i konflikt med den italienske narkotikalovgivning i 1997.   

Den 20/8-2002 blev Beverlye Storr fremstillet i lukket grundlovsforhør i Skanderborg 
Byret. På mødet blev fængslingen forlænget. Problemet var, at så længe medsigtede 

Reginald Roy Blythin var på fri fod, kunne Beverlye Storr give ham hovedparten af 
skylden for hele misgerningen. I begyndelsen af januar 2003 fremgik det af en artikel 

fra Odder Avis, at der stadig var løse ender i mordsagen fra Hou, men at Skanderborg 
Politi forventede at afslutte sagen i løbet af januar måned, hvorefter 

anklagemyndigheden skulle køre sagen videre. Da samtlige retsmøder i sagen var 
holdt for lukkede døre, kom der jo ikke mange oplysninger frem. Tænk at en 

stridighed om narko kunne udvikle sig så frygteligt – og i vores lille stille by. Heldigvis 
var ingen lokale involveret. 

 

19/2-2003 afgav Beverlye Storr sin forklaring i retten, hvorefter hun i april blev 
løsladt, selv om hun stadig var sigtet for mord på den columbianske mand. Grunden 

var, at politiet godt kunne komme videre med efterforskningen uden at Beverlye 
skulle sidde varetægtsfængslet. Politiet manglede stadig nogle brikker i det puslespil, 

det var, at få drabet opklaret helt. I begyndelsen af november 2003 blev Beverlye 
Storr fundet død i sin lejlighed i London. Ved nærmere undersøgelse af dødsfaldet, 

viste det sig, at der intet mistænkeligt var ved hendes død. Hun havde før sin død 
fået ordineret noget medicin, som hun ikke havde taget.” Da hun blev fundet, havde 

hun slugt det hele”, forklarede kriminalinspektør Steen Edeling fra politiet i 
Skanderborg. 

 
Vores borgmester Uffe Jensen ”arvede” i sin tid drabssagen, da den havnede hos 

Østjyllands Politi, hvor han var kriminalassistent. Sagen fyldte 14 ringbind. Når han 
skulle sætte sig ind i sagens detaljer, skyldtes det, at han var udset til at hente 

Reginald Roy Blythin til Danmark, så snart englænderen var blevet anholdt, og 

derefter skulle han lave en sag mod ham, der kunne holde i retten.  
Det ene år gik efter det andet, uden den mordsigtede blev fundet. Undervejs i 

forløbet kom der forskellige tips om, at Bythin var set forskellige steder i verden, men 
ingen af tippene var så troværdige, at politiet ville rejse ud for at finde ham. I 2011 

kom der et tip fra Malaga, der viste sig at være rigtigt, men da politiet og Uffe Jensen 
fik vished, var det for sent. Reginald Roy Blythin blev fundet død. Underretninger fra 



Spanien tydede på, at han havde levet et hårdt liv, og at han havde hutlet sig 
gennem sine sidste leveår. 

Nu var begge anklagede i mordsagen døde, og politiet kunne ikke gøre andet end at  
lukke sagen. Formelt er sagen dog uopklaret, da der aldrig blev dømt nogen 

gerningsmand. Med sig i døden tog englænderne også svaret på, hvorfor Rodriques 
Miranda og de to englændere havde valgt at mødes i et sommerhus i Hou. Det får vi 

sandsynligvis aldrig svaret på.  
 

        
Så fredeligt ser drabsfindestedet ud her i 2019      Det var her i hjørnet liget blev fundet i 2002           
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