
Dan Sommerdahl er Helsingørs svar på Barnaby. 
En detektiv fra en krimiserie, som har gjort et område 
kendt.

Serien Sommerdahl har været vist på TV2 Charlie. Den 
handler om to kriminalbetjente ved Helsingør Politi, 
Dan Sommerdahl (Peter Mygind) og Flemming Torp (An-
dré Babikian). Byen er kulisse for en række voldsomme 
mord, der står i skarp kontrast til de smukke omgivelser. 

Vi får også indblik i de to betjentes privatliv. Her er mor-
genbade i Øresund, havudsigt fra privaten og frokoster 
på Nordhavnen, hvor solen altid skinner. Privatlivet 
kompliceres dog af, at de to betjente bejler til den sam-
me kvinde, Dan Sommerdahls ekskone Marianne (Laura 
Drasbæk).

De to første sæsoner af serien har opnået høje seertal i 
Danmark og er solgt til en række lande. Der er en tredje 
sæson på vej.
Har du lyst til at opleve nogle af de steder, hvor kriminal- 
betjentene færdes, kan du med dette kort følge i deres 
fodspor.

Det gamle Helsingør Skibsværft sendte skibe ud i hele verden fra 
1882 til 1983. Siden er de gamle værftshaller blevet brugt til lidt 
af hvert. Ved porten, som bærer inskriptionen ’Helsingør Værft’, 
har byens Værftsmuseum til huse. Hvis du er heldig, kan du på 
museet møde én af de gamle værftsarbejdere, som kan fortælle 
gode historier fra værftstiden.

Hal 14 bruges bl.a. til koncerter, teaterforestillinger – og er kendt 
som rammen om X Factors Five Chair Challenge.

Hal 16 huser Helsingørs maritime værksted, hvor ejere af histo-
riske træskibe sætter deres fartøjer i stand. Kast gerne et blik 
indenfor.

Hal 21 er heller ikke til at komme udenom. Her bor Værftets 
Madmarked, som byder på et stort udvalg af street food. Her 
er både indendørs og udendørs borde. Og det var netop her, 
på madmarkedet, at et mord fandt sted i Sommerdahls første 
sæson.

Vil du bade med udsigt til Unesco verdensarv? Så tag en dukkert 
fra badebroen i Nordhavnen. Her snupper Dan Sommerdahl sig 
tit en dukkert med kig til Kronborg.

Kronborg er altid et besøg værd. Du kan besigtige slottets indre og 
besøge Holger Danske. Eller du kan blive udenfor og gå en tur rundt 
om det verdenskendte slot. Der er smuk udsigt til Sverige fra voldene 
og hyggelige cafeer, gallerier og butikker i den indre slotsgård.
I anden sæson af Sommerdahl opfører en gruppe unge skuespillet 
Hamlet ved Kronborg, og i den forbindelse sker der, ikke overrasken-
de, et mord.

Ved virkelighedens Kronborg er der Shakespeare Festival hvert år i 
august, med opførelse af Shakespeare-teater i det fri og indendørs. 
Heldigvis uden andre mord end dem, der finder sted på scenen…

Helsingørs Nordhavn er et livligt sted. Øresundsakvariet har et bas-
sin, Vandlaboratoriet, som er bemandet i en stor del af skoleferien. 
Her kan børn og barnlige sjæle fange krabber og andre små havdyr.

Du kan (selvfølgelig) også købe is eller mad – og sågar spille minigolf.  

Dan Sommerdahl og Flemming Torp spiser tit en god frokost på Nord-
havnen – og det er også her, Dan har sin båd liggende.

I 2010 slog Kulturværftet, som rummer Helsingørs hovedbibliotek, 
spisehus og teatersal, dørene op. Kulturhuset er altid et besøg 
værd – hvad enten du vil nyde udsigten fra taget, spise et godt 
måltid, se et teaterstykke eller høre en koncert.
I den første sæson af Sommerdahl er Kulturværftet ramme om et 
par scener.

En af Helsingørs kendte, bynære strande. Navnet Gummistranden 
kommer af, at gummistøvlefabrikken Tretorn indtil 1973 var nær-
meste nabo. Det betød en herlig stank af gummi på stranden.
I første sæson af Sommerdahl kommer en ung fodboldspiller 
(Albert Rosin Harson) i knibe, da han bliver mistænkt for et mord, 
begået på stadion i Helsingør. End ikke en tur på Gummistranden 
med hans søde kæreste kan muntre ham op.

Marienlyst Slot er bygget som kongeligt jagt- og lystslot i 1588 - 
med udsigt over Øresund. 
Den smukke park rundt om slottet inviterer til en hyggelig gåtur. 
I serien tager Dan Sommerdahl og Flemming Torp flere snakke i 
parken med datteren til et mordoffer.
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