Ove
Dahl
Forfatteren
fortæller gerne om
Den ultimative forbrydelse, drabet! Når et menneske slår et
andet menneske ihjel.

De tidligere drabschefer Ove Dahl og Kurt Kragh tilbyder en
række foredrag sammen.

Hvad sker der, når drabet bliver begået? Ove Dahl fortæller om
samarbejdet mellem politi, kriminalteknikere, retsmedicinere, pressen
og offentligheden. Det hele bliver suppleret med en række eksempler
fra det virkelige liv i opklaring af nogle af landets mest spektakulære
drabssager.

Med særligt fokus på motivet bag den ultimative forbrydelse. Syv
motiver ligger bag de fleste drab:
Jalousi, hævn, begær, profit, magt, udstødelse, fanatisme.
De udveksler oplevelser og helt ny viden – samt fortæller detaljeret
om arbejdet med nogle af danmarkshistoriens største drabssager.

Varighed: 2x45 minutter og altid tid til spørgsmål til sidst.

Forfatteren er aktuel med
Drabscheferne
I samarbejde med journalisten Stine Bolther har han skrevet bestsellerne Drabschefen (2006) og Drabschefen – Nye
sager (2011) samt Drabscheferne – De største sager (2016). Den sidste bog har Bolther og Dahl skrevet i samarbejde
med tidligere drabschef i Rejseholdet, Kurt Kragh.

Forfatterpræsentation
Ove Dahl (f. 1949) tidligere drabschef i Københavns
Politi. Gik på pension i sommeren 2011 efter at have
været 40 år i politikorpset. De sidste 8 var han drabschef ved Københavns Politi. Han har været ansvarlig for
efterforskningen af nogle af de største og mest omtalte
drabssager i nyere tid.
Hjemstavn: Født i Jylland på Skive egnen - opvokset
i Askov/Vejen syd for Kolding. Har som voksen boet i
Slagelse, Vordingborg, Roskilde, Glostrup og Greve.
Siden 1995 bopæl i Valby/København.
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POLITIKENS
FORLAG

KURT KRAGH (t.v.), f.1950, gik på pension i
2010 efter at have været 36 år i politiet, heraf de
27 år i Rigspolitiets Rejsehold. Han har skrevet
bogen At tænke som en morder (2010) og har
været medforfatter til lærebogen Viden om drab
(2013). Kurt Kragh er også kendt fra TV3, hvor
han er fast ekspert i det daglige nyhedsprogram Krimicentralen.

I denne samtalebog fortæller de to tidligere drabschefer, Ove Dahl
og Kurt Kragh, om nogle af de mest spektakulære drab, de har stået
i spidsen for at efterforske.
Med særligt fokus på motivet bag den ultimative forbrydelse
beretter de blandt andet om fundet af et lig i en mergelgrav i Sønderjylland, om en afskåret kvindehånd i en seng i Ringsted og om
jagten på en af Danmarks værste serieforbrydere, Amagermanden.
Ove Dahl og Kurt Kragh har aldrig arbejdet sammen i en efterforskning, men i bogen udveksler de oplevelser og helt ny viden – samt
fortæller detaljeret om arbejdet med nogle af danmarkshistoriens
største drabssager.

OVE DAHL (t.h.), f. 1949, blev pensioneret i
2011 efter at have været 40 år i politikorpset. De
sidste otte var han drabschef ved Københavns
Politi. I samarbejde med journalisten Stine Bolther har han skrevet bestsellerne Drabschefen
(2006) og Drabschefen – Nye sager (2011).
Ove Dahl er også kendt fra TV3, hvor han er
fast ekspert i det daglige nyhedsprogram Krimicentralen.

STINE BOLTHER, f. 1976, er tv-reporter
og vært på Ekstra Bladet, hvor specialet er kriminalstof. Også kendt som tv-vært på Kanal 5’s
kriminalmagasiner, blandt andet KRIMI 5.
Hun har skrevet bøgerne Hævn (2009) og Det
perfekte mord (2010). Desuden bestsellerne
Drabschefen (2006) og Drabschefen – Nye sager (2011), skrevet i samarbejde med Ove Dahl.
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KURT KRAGH OG OVE DAHL DRABSCHEFERNE
DE STORSTE SAGER

SYV MOTIVER LIGGER BAG DE FLESTE DRAB:
JALOUSI HAEVN BEGAER PROFIT
MAGT UDSTODELSE FANATISME

I SAMARBEJDE MED STINE BOLTHER

HVORFOR SLÅR MENNESKER IHJEL?

KURT KRAGH OG OVE DAHL
I SAMARBEJDE MED
STINE BOLTHER

DRABS
CHE
FERNE
DE STORSTE SAGER
JALOUSI HAEVN UDSTODELSE FANATISME PROFIT BEGAER MAGT

Målrettet steg han ud af bilen. Så sig til alle
sider. Åbnede bagagerummet, tog regnslaget
på og sit ur af og lagde det sammen med
sin tegnebog i handskerummet. Så tog han
latexhandskerne på og stak kniven, som var
i en skede, ned i bukselinningen bag på. Alt
sammen for ikke at få blod på sig. Han gik
igennem haven, om i indkørslen, og direkte
hen til døren, hvor han ringede på. Og så var
det, at han fortrød. Han løb rundt om hushjørnet og stillede sig op ad muren. Herfra hørte
han døren gå op og rivalen råbe:
”Hvem er det?”
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