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 Liden sol . . .
 Liden sol i disse uger. 
 Februar har gjort os mindre.
 Sne som tynger. Is som knuger.
 Vi kan ingenting forhindre.

 Vi kan heller ikke bede
 om at måtte blive større.
 Stær og mus og vinterhvede
 må på vore vegne spørge.

 Men måske april vil hente
 vore hjertebål tilbage.
 Sammen vil vi tålsomt vente,
 liden sol i disse dage
.

   
   

   FRANK JÆGER,
   1953

VI KENDER HAM FRA TV og de store drabssager 
som »Drabschef Ove Dahl, Københavns Politi«, der 
fortæller sidste nyt fra efterforskningen. Han gik på 
pension i sommeren 2011 efter 40 år i politiet, hvor 
han har set det meste - og det værste. Kom og hør 
Ove Dahl i Foredragsforeningen fortælle om en må-
ske to af de mest spektakulære og barske sager, som 
han oplevede dem.
Ove Dahl fortæller også om den rolle politiet, krimi-
nalteknikere, retsmedicinere, pressen og befolknin-
gen spiller i en drabsefterforskning.
Hvis nogle synes, at Sara Blædels krimier eller tv-
serier som ”Forbrydelsen” virker troværdige, kan det 

KOM MED BAG FACADEN, når Ove Dahl fortæller om sit liv som 
drabschef og sine 40 år i politiet .

Den ultimative 
forbrydelse 

være fordi, Ove Dahl fra Københavns Politi har væ-
ret konsulent på dem. Alligevel er fiktionens verden 
en anden end virkelighedens, fortæller aftenens gæst, 
der har været med til at opklare 248 drab.
I Danmark bliver der hvert år i gennemsnit begået 
60 drab, og 10 - 12 af dem bliver begået i tidligere 
Københavnske drabschef,Ove Dahls område. 
I alle sagerne har Ove Dahl været på pletten. Pub-
likum får et ærligt indblik i Dahls usædvanlige 
univers, både det professionelle og i høj grad det 
personlige.
For hvordan er det at være ægtefælle og ven til den 
tidligere drabschef, og hvordan reagerede den pro-
fessionelle Ove Dahl på det personlige plan, når han 
stod over for at skulle efterforske endnu en grusom 
forbrydelse?

OVE DAHL FORTÆLLER: »Det lå ikke i kortene, at 
jeg skulle havne i en drabsafdeling. Jeg blev head-
huntet af den tidligere drabschef Wolmer Petersen 
sidst i 80 ́erne og blev gruppeleder. Jeg var usikker 
på, om jeg kunne klare det, men jeg har vokset mig 
op igennem systemet og undervejs blevet grebet af 
den hellige ild og inspiration, fordi jeg har været en 
del af de teams, der henover årene har fået de mest 
spændende sager.«
Han mener selv, at han har haft det bedste job, man 
kan have i politiet. Han har aldrig haft ambitioner i 



forbindelse med karriere, men påtaget sig de roller, 
som han er blevet spurgt om. »Men min personlige 
ambition har været at opklare den ultimative forbry-
delse, og det er meget motiverende.
Det er en drivkraft, og hvis jeg mistede lysten og 
gejsten og gav udtryk for det som leder, er jeg bange 
for, at det ret hurtigt ville smitte af nedad på mine 
kolleger.
Hvis jeg fx indtog den holdning, at jeg gik tidligt 
hjem, og de andre bare kunne arbejde videre, ville 
der hurtig sprede sig en dårlig stemning,« siger Ove 
Dahl.

FOREDRAGET FINDER STED onsdag den 8. februar 
og begynder kl. 19.30 – Undervejs og til slut vil 
publikum få lejlighed til at stille alle de spørgsmål, 
man har lyst til.

 Arrangementet finder sted onsdag
 den 8. februar og begynder kl. 19.30.

Forhåndstilmelding til foredraget senest:
senest søndag den 5. februar kl. 18.

Navn:

Tlf.:

Træffes bedst ml.:

Reservation kan også foretages via mail:

Sigerslevvester@foredragsforeningen.dk
Husk at oplyse dit medlemsnummer.

TILMELDING VIA MAIL bekræftes altid med svar-
mail,
så du er sikker på, at vi har modtaget din tilmel-
ding/henvendelse.

Praktiske oplysninger
om sæson 2011/2012
DER KAN KUN FORHÅNDSRESERVERES billet til 
førstkommende foredrag, og det er absolut en forud-
sætning, at man er medlem af Foredragsforeningen.
Overtøj må ikke medbringes i salen (brandhensyn/
adgansgforhold).
Der er ikke faste pladser, og der må ikke foretages 
spærring udover egen stol.

Bestyrelsen 2011/2012
Formand Jan Sjøstrøm
Sigerslevvestervej 9 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6106 - jbs1@pc.dk

Næstformand Anne-Lene Petersen
Langelinievej 18, Sigerslevøster - 3600 Fr.sund
Tlf. 4828 8477 - alp@langebaek.com

Kasserer Margit Juel
Ullemosevej 3 - 3600 Frederikssund
Tlf. 5122 5177 - margitjuelj@mail.dk
Sekretær Anne Bille
Søgårdsvej 2 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4738 4224 - annebille@privat.dk

PR-ansvarlig Mogens A. Andersen
Ullemosevej 3 - 3600 Frederikssund
Tlf. 6017 5795 - moan1943@gmail.dk

Hanne Munch Sørensen
Sigerslevvestervej 46 - 3600 Frederikssund
Tlf. 2532 5099 - ha-munch@hotmail.com

Arne Munch Sørensen
Sigerslevvestervej 46 - 3600 Frederikssund
Tlf. 2217 1326 - ha-munch@hotmail.com

Helle Sjøstrøm
Sigerslevvestervej 9 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6106

Lisbeth Holmgren
Langelinievej 3 - 3600 Frederikssund
Tlf. 5132 9628

Thorkild Petersen
Søgårdsvej 2 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4738 4224

Hanne Borgmann
Strædet 7 - 3600 Frederikssund
Tlf. 3325 3318

Michael Pedersen
Geerslettevej 10
Sigerslevøster - 3600 Frederikssund
Tlf. 2681 8356 - michael@solvanggaard.dk

Otto Pedersen
Gulspurvevej 7 - 3600 Frederikssund
Tlf. 4731 6927 - ottop@petersen.mail.dk
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