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10.00 
Velkomst ved Kulturudvalgs-
formand Jørgen Bang

10.05 
Kulturminister Brian Mikkelsen
åbner Krimimessen

10.30 
Anton Koch Nielsen: De gode
fra 2007. Causeri

11.40
Jussi Adler-Olsen i samtale
med Jannik Lunn om “Kvinden
i buret”

12.00 
Tove Klackenberg i samtale
med Lida Wengel om ”Selvtægt”

12.20 
Lars Vestergaard i samtale
med Henrik Palle om “Den
udvalgte” og “Dødens kreds-
løb”

12.40 
Susanne Staun i samtale med
Nina Wegner om Fanny Fiske
trilogien

14.00  
Christian Dorph og Simon
Pasternak i samtale med 
Niels Lillelund om 
“Afgrundens rand”

14.30
Inger Wolf i samtale med
Nanna Rørdam Knudsen om
“Frost og Aske”

14.50 
Morten Hesseldahl i samtale
med Jesper Stein Larsen om
“Drager over Kabul”

15.10
Niels Lillelund i samtale 
med Bo Tao Michaëlis om
“Bibendum”

15.30 
Anna Grue i samtale med
Jannik Lunn om “Dybt at
falde”

15.50 
Flemming Jarlskov i samtale
med Mette Strømfeldt om
“Dommeren”

11.15 
Gunhild Agger: Historien
og krimien

12.15
Peter Øvig Knudsen og
Per Larsen i samtale
med Jesper Stein Larsen
om  Blekingegade-
banden

13.15 
Det Danske Kriminal-
akademi overrækker
Palle Rosenkrantz Prisen,
Harald Mogensen Prisen
samt flere diplomer,
bl.a. diplom for årets
danske krimidebut

14.15 
Simon Beckett i samtale
med Mette Strømfeldt
om “Skrevet i ild”.
Samtalen foregår på
engelsk

14.45  
Johannes Møllehave :
Skyld, uskyld, soning,
afsoning

15.45
Gunnar Staalesen 
i samtale med Nanna
Rørdam Knudsen om
“Forfulgt af død”

16.15 
Bo Tao Michaëlis og
Henrik Palle:
Skurkologi 2 

Program lørdag den 5. april Program søndag den 6. april
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Snedkeriet, Scene 1 + Messeområde Trykkeriet, Scene 2

10.30 
Mikkel Birkegaard i samtale med
Lida Wengel om “Libri di Luca”

10.50 
Kurt Aust i samtale med Jette
Holst om “De usynlige brødre”

11.10
Anders Roslund og Börge
Hellström i samtale med Jesper
Stein Larsen om “Pigen under
gaden”

11.30 
Jens Henrik Jensen i samtale
med Suzanne Bang om “Kul-
manden“

11.50 
Therese Philipsen i samtale med
Nanna Rørdam Knudsen om
“Den tjekkiske forbindelse“

12.10  
Paul Smith i samtale med Steen
Piper om “Mordet på imamen”

12.30
Ole Frøslev i samtale med
Walther Knudsen om “Profeten“

12.50 
Michael Katz Krefeld i samtale
med Jannik Lunn om “Før stor-
men“

13.10
Gretelise Holm i samtale med
Henrik Palle om “Nedtælling til
mord“

13.30 
Johan Theorin i samtale med Bo
Tao Michaëlis om “Skumrings-
timen”

14.00 
Klassikertimen – Fortælling og
oplæsning

15.15 
Anita Lillevang i samtale med
Jette Holst om “Vreden og var-
men”

15.35 
Lene Rikke Bresson i samtale
med Helle Nancke om
“Magtværk”

10.30 
Jørgen Lange Thomsen: Døden har jo en årsag

11.30 
John Hart i samtale med Bo Tao Michaëlis
om “Down River”. Samtalen foregår på
engelsk

12.00
Unni Lindell i samtale med Henrik Palle om
“Orkestergraven”

12.30 - ca. 14.00
Visual Effect Supervisor Jeppe Nygaard
Christensen tager publikum med bag kame-
raet til optagelserne af “De fortabte sjæles
ø”. Se nærmere omtale side 15.

Snedkeriet, Scene 1 + Messeområde Trykkeriet, Scene 2

Efter hvert interview er der mulighed for at møde forfatteren og få signeret bøger i boghandlerstanden i Snedkeriet.Efter hvert interview er der mulighed for at møde forfatteren og få signeret bøger i boghandlerstanden i Snedkeriet.

Søndag for børn
Aktiviteter for børn i "Børnefængslet".
Få taget fingeraftryk og lær nogle agent-
tricks m.m. Læs mere side 14.

Kerry Max Cook
i samtale med Niels Lillelund om ”Chasing
Justice”. Samtalen foregår på engelsk.
Læs mere side 19.

Søndag kl. 14 i Vesthallen



gende et indblik i, hvordan tilværelsen

har formet sig for både de indsatte og de

ansatte.

Samfundsengagementet er stort hos kri-

miforfatterne. Temaer som bl.a. terror,

trafficking og prostitution præger krimi-

erne i disse år, så vi befinder vi os ikke

længere i Miss Marple’s stokroseidyl.

Men først og fremmest skal krimien

underholde, og det gør den.

Jeg håber, at rigtig mange vil lægge vejen

forbi det gamle Statsfængsel.

Med venlig hilsen

Jørgen Bang

Kulturudvalgsformand

Program søndag den 25. martsVelkommen til Krimimessen Forfattere og foredragsholdere på Krimimessen:

Det er mig en glæde – som kulturud-

valgsformand og fængselsinspektør – at

kunne byde velkommen til den 7.

Krimimesse i Horsens den 5. og 6. april

2008.

Krimimessen har igen i år et omfattende

program.

Der bliver masser af inspiration at hente,

idet mere end tredive danske og uden-

landske forfattere i løbet af weekenden

vil præsentere deres nye bøger.

Politifolk og andre, der beskæftiger sig

med kriminalitet og straf vil også bidrage

til det alsidige program, bl.a. kommer

Kerry Max Cook fra USA og fortæller sin

personlige beretning om hvordan han

overlevede 22 år som uskyldig dømt på

dødsgangen. Politiskolen var populær

sidste år, så den vender tilbage sammen

med andre aktiviteter for børn.

Boghandlere og forlag stiller op på mes-

sen, så gå ikke glip af et besøg på stan-

den. Her kan man møde forfatterne og

samtidig få en signeret bog med hjem.

Lokale kunstnere har i et samarbejde

lavet udstillingen ”Nøglen”, så spænden-

de bliver det både at se den og samtidig

få en snak med kunstnerne i deres værk-

sted på fængslet.

Dele af museumssamlingen er nu flyttet

op i cellerne og giver hermed den besø-

Jussi Adler-Olsen
Forfatter med en fortid i forlagsbran-
chen. Har skrevet flere spændingroma-
ner. Senest ”Kvinden i buret” fra 2007.
Politikens Forlag

Kulturminister Brian Mikkelsen

åbner officielt Krimimessen på

det gamle Statsfængsel lørdag

den 5. april kl. 10.05

Gunhild Agger
Lektor ved Ålborg Universitet. Arbejder
med et forskningsprojeket, der bl.a. vil
analysere krimien og kriminaljournali-
stikkens nye former for interaktion i
skandinavisk sammenhæng.

Kurt Aust (Norge)

Har skrevet flere historiske krimier.

Aktuel i foråret 2008 med nutidskrimien

”De usynlige brødre”.

Forlaget Klim  

Simon Beckett (England)
Debuterede i Danmark i 2007 med krimi-
en ”Dødens kemi” om retsmedicineren
David Hunter. Aktuel til Krimimessen
med ”Skrevet i ild”.
Lindhardt og Ringhof

Mikkel Birkegaard
Datamatiker og forfatter. Debuterede i
2007 med ” Libri di Luca”.
Lindhardt og Ringhof

Lene Rikke Bresson
Tredje bog i Dy-romantrilogien
”Magtværk” udkommer i marts 2008.
Forlaget Carpe Diem

Suzanne Bang

Biblioteksassistent på 

Horsens Bibliotek.

Kerry Max Cook (USA)
Kerry Max Cook blev dømt til døden for
mordet på en ung kvinde i 1977. Han
sad på dødsgangen i 22 år og blev her-
efter frikendt. Han har skrevet bogen 
”Chasing Justice”.
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Er krimi kunst?

"Det er i al fald galt, hvis det forlods

er besluttet, at en hel genre – ”kri-

mier” eller bredere ”spændingsro-

maner” - ikke kan være ”kunst”. Og

det leder jo til barokke konsekven-

ser, f. eks. kan Blichers noveller (der

i al fald et par gange er krimier)

eller Dostojevskis Raskolnikov ikke

være krimier, da de jo er kanonise-

ret som ”kunst”. Det er sludder. På

den anden side må jeg så indrøm-

me, at jeg ville stejle lidt, hvis

nogen karakteriserede ”Hamlet”

som ”kriminaldrama” – skønt det er

det jo faktisk." 

Anton Koch-Nielsen



Besøg Slottets museum

- Din billet til Krimimessen giver også adgang til museet!

Christian Dorph (t.h.)
Har skrevet flere krimier. Senest
”Afgrundens rand”, sammen med
Simon Pasternak.
Gyldendal

Ole Frøslev
Første bind i serien om en politistation i
København under 2. verdenskrig kom i
2005. Til Krimimessen er han aktuel med
4. bind i serien ”Profeten”.
ArtPeople

Anna Grue
Debuterede i 2005 med den psykologi-
ske roman "Noget for noget". Nu aktuel
med 1. bind i serien med reklamemanden 
Dan Sommerdahl: ”Dybt at falde”.
Politikens Forlag

Börge Hellström (Sverige)
Har sammen med Anders Roslund skre-
vet fire krimier. Den fjerde ”Pigen under
gaden” udkommer i foråret 2008.
Rosinante

Gretelise Holm
Aktuel med 4. bind i serien om Karin
Sommer, ”Nedtælling til mord”.
Lindhardt og Ringhof

Jette Holst
Bibliotekar på Horsens bibliotek og med-
arbejder på Litteratursiden.dk/DK4.

Flemming Jarlskov
Forfatter til bl.a. flere krimier og desuden
formand for Det Danske Kriminal-
akademi. Til Krimimessen aktuel med en
ny krimi med Carl Kock, ”Dommeren”.
Gyldendal

John Hart (USA)
Debut i Danmark med ”Et spind af
løgne”. Ny krimi udkommer inden
Krimimessen, ”Down River”.
Hr. Ferdinand

Jens Henrik Jensen
Har skrevet flere spændingsromaner.
Senest to om Nina Portland fra Esbjerg.
”Kulmanden” udkom i 2007.
Borgen

Michael Katz Krefeld
Manuskripsforfatter til talrige TV-serier
og nu romandebutant med thrilleren
”Før stormen”.
Gyldendal

Morten Hesseldahl
Forfatter og adm. direktør for dagbladet
Information. Aktuel med ”Drager over
Kabul”.
Forlaget Modtryk

Tove Klackenberg (Sverige)
I Danmark er der indtil videre kommet
to krimier med anklageren Svea
Lundström Duval – senest ”Selvtægt” fra
2007.
Gyldendal

Der er rigtig mange spændende gen-

stande at se på Slottets museum. Flere

tusinde genstande er igennem tiderne

samlet sammen, og en del af disse kan

nu opleves på en rundtur i det gamle

fængsel. Der er mulighed for at se,

hvor kreative og opfindsomme de ind-

satte har været til at fremstille bl.a.

kunst, rygeredskaber, våben, hjælpe-

midler til flugt og meget meget mere.

På turen rundt i det gamle fængsel, vil

man kunne se både nutidige celleaf-

snit, den gamle celleafdeling, kirken,

rockerafdelingen, besøgsrum og meget

mere.

Der vil være forskellige ting udstillet

rundt omkring på den planlagte tur,

hvor der også vil være opstillet foto-

stater med forskellige billeder og

situationer fra fængselstiden på

Slottet.

Se mere på

www.slottetihorsens.dk

Billetter
Billetter kan købes ved indgangen 

eller købes og printes på 

www.eventtickets.dk

Heldagsbillet voksne 95 kr.

Weekendbillet 150 kr.

Heldagsbillet børn 25 kr.

(OBS! Børnefængslet har kun 

åbent søndag).

Sponsorer
Kunstrådets Litteraturudvalg

Horsens Kommune

Horsens Folkeblad

Krimimessen er arrangeret af Horsens

Bibliotek i samarbejde med Bog & Idé 

og Arnold Busck Boghandel, Horsens.

Yderligere oplysninger på 

www.krimimessen.dk 

og tlf. 7629 2434.

Under arrangementet: tlf. 3067 4069
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SUSAN HILL

MØRKET I ET HJERTE
Med serien om Simon Ser-
railler blev Susan Hill med 

ét slag Englands ukronede 

krimidronning og kaldt for 

den ny P.D. James.

ANN CLEVVESEVESEVES

SORT SOM RRAVNENNN
Modtager af TThhe Duncacaaaan nn 

Lawrie Gold DaDaaggeragaa ger i 200000000000066666i 2020200000000 666666

PETER JAMES

EN SMUK DØD
Første bind i serien, Død-
enkelt, indbragte forfatteren 

titlen årets krimiforfatter 2005

i Tyskland samt Le Prix Coeur 

Noir 2007 og Le Prix Polar 

International 2006.
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Temadag om kriminoveller 
fredag den 4. april kl. 10-17 
på fængslet

Walther Knudsen
Bibliotekar og tidligere ansat på 
Horsens Bibliotek.

Anton Koch-Nielsen 
Cand.jur & krimikender. Anton Koch-
Nielsen er desuden bestyrelsesmedlem 
i Det Danske Kriminalakademi.

Jørgen Lange Thomsen
Retsmediciner. Har skrevet bøgerne:
"Døden har jo en årsag" og "En rets-
mediciner fortæller".
Gyldendal

Niels Lillelund 
Journalist og anmelder ved Morgen-
avisen Jyllands-Posten. Forfatter til flere
krimier med detektiven og antikvarbog-
handleren Erik Andersen. Aktuel med
”Bibendum”. Gyldendal

Unni Lindell (Norge)
Aktuel til Krimimessen med den femte
roman med kriminalkommissær Cato
Isaksen ”Orkestergraven”.
Lindhardt og Ringhof

Jannik Lunn
Journalist på branchebladet
Bogmarkedet.

Bo Tao Michaëlis
Krimiekspert og anmelder ved Politiken.
Bo Tao Michaëlis er desuden medlem af
bestyrelsen i Det Danske Kriminal-
akademi.

Per Larsen
Chefkriminalinspektør ved 
Københavns Politi.

Johannes Møllehave
Præst, forfatter og foredragsholder.

Helle Nancke
Bibliotekar og indehaver af Bog & idé,
Horsens.

Anita Lillevang
Debuterede i foråret 2007 med provins-
krimien ”Trappen og tågen”. Nu aktuel
med efterfølgeren ”Vreden og varmen”.
Forlaget Hovedland

Jeppe Nygaard Christensen
Visual Effect Supervisor ved Ghost Aps.

Edgar Allan Poe, Arthur Conan Doyle og Dashiell Hammett gjorde

det, Ian Rankin, Ruth Rendell og Walter Mosley gør det, men trods

stolte traditioner vrimler det ikke lige frem med kriminoveller –

og da slet ikke i Danmark.

Det var det måske på tide at gøre noget ved.

På denne temadag undersøger vi kriminovellens potentialer. Vi

ser på, hvorledes den var med til at grundlægge krimigenren, og

hvorledes den har udviklet sig.

Mette Strømfeldt er arrangør, og i løbet af dagen vil flere forfat-

tere dukke op. Du kan møde Elsebeth Egholm, Benni Bødker,

Ditte Birkemose og Trine Andersen.

Pris: 525 kr. inkl. forplejning.

Se mere:

www.krimimessen.dk eller kontakt Vibeke Johansen,

bibvj@horsens.dk 
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Henrik Palle
Forfatter og journalist på Politiken,
hvor han bl.a. skriver om krimier og tv.
Er desuden filmanmelder på TV2.

Simon Pasternak (t.v.)
Debuterede på krimiscenen med roma-
nen ”Om et øjeblik i himlen” sammen
med Christian Dorph. Nu er de aktuelle
med ”Afgrundens rand”.
Gyldendal

Therese Philipsen
Journalist med en fortid på flere TV2
programmer, bl.a. Station 2. Aktuel med
spændingsromanen ”Den tjekkiske for-
bindelse”
Lindhardt og Ringhof

Anders Roslund (Sverige)
Har sammen med Börge Hellström skre-
vet fire krimier. Den fjerde ”Pigen under
gaden” udkommer i foråret 2008.
Rosinante

Paul Smith
Forfatter og journalist. Aktuel med 
”Mordet på imamen”.
Forlaget Hovedland

Susanne Staun 
Aktuel med genudgivelsen af en samlet
udgave af Fanny Fiske trilogien: ”Som
arvesynden”, ”Liebe” og ”Mit smukke lig”.
Gyldendal

Jesper Stein Larsen
Journalist på Morgenavisen Jyllands-
Posten med forkærlighed for hårdkogte
krimier.

Steen Piper
Forlægger på forlaget Hovedland.

Mette Strømfeldt
Cand. mag i engelsk og litteraturviden-
skab. Litteraturanmelder ved Berlingske
Tidende.

Gunnar Staalesen (Norge)
Forfatter til romanerne om privatdetek-
tiven Varg Veum. I 2007 udkom ”Forfulgt
af død”.
Forlaget Vindrose/Borgen

Nanna Rørdam Knudsen
Cand. mag i nordisk sprog og litteratur
samt historie. Skribent ved
Krimisiden.dk, Bogmagasinet,
Litteratursiden.dk og Romansiden.dk.

Johan Theorin (Sverige)
Debuterede i Sverige i 2007 med
”Skumringstimen”, som nu kommer på
dansk. Den er begyndelsen på en
Ølands-kvartet af fire fritstående titler.
Lindhardt og Ringhof

10 11



Lars Vestergaard 
Repræsentant for serien Plan B, der
udgives under pseudonymet Henrik
Desmond. Indtil videre er udkommet
”Den udvalgte” og ”Dødens kredsløb”
i 2007. Politikens forlag

Nina Wegner
Bibliotekar på Horsens Bibliotek 
og medarbejder på
Litteratursiden.dk/DK4.

Lida Wengel
Bibliotekar på Horsens Bibliotek 
og medarbejder på 
Litteratursiden.dk/DK4.

Inger Wolf
Krimidebuterede i 2006 med Århus-
krimien ”Sort sensommer”. Til Krimi-
messen er hun aktuel med ”Frost 
og Aske”.
Forlaget Modtryk

Peter Øvig Knudsen 
Journalist og forfatter til bøgerne om
”Blekingegadebanden”.
Gyldendal

Mød os... Stande på messen:

● Lindhardt og Ringhof

● JP/Politiken

● Husets Forlag

● Siesta

● Hovedland

● Lydbogen.com

● Forlaget Cadeau

● Cicero

● Arnold Busck

● Papyrus

● Lydbogsklubben

● Bogbidder

● Schwedenkrimi.de

● Horsens Bibliotek/

Litteratursiden/

Krimisiden

● Udstilling fra Sherlock Holmes museet

12 13

SPÆNDING OG KRIMI FRA
LINDHARDT OG RINGHOF
– HVIS DU TØR!

299,-
vejl.

299,-
vejl.

299,-
vejl.299,-

vejl.

249,-
vejl.

I messeområdet vil der være forskel-

lige stande, både forlagsstande, bog-

handlerstande og biblioteksstande

hvor man kan blive præsenteret for

forlagenes nyeste krimiudgivelser og

der er selvfølgelig masser af spæn-

dende messetilbud.

På biblioteksstanden kan man få en

hyggesnak om krimier og anden lit-

teratur og f.eks. blive introduceret til

Litteratursiden og Krimisiden.

Har man selv en forfatter i maven,

vil man også kunne få en snak med

forlagene om, hvordan man evt. selv

får en roman eller andet udgivet.

Efter hvert interview er der mulig-

hed for at møde forfatterne og få

signeret bøger i boghandlerstanden.

Er krimi kunst?
”Interessant nok er kriminallitteratur muligvis den mest kunsti-
ge kunstart i ordets både latinske og germanske rødder. Genren
er artificiel fra a til å og den skal være præget af kunnen, dvs.
gedigent håndværk. Gerne tintet af inspiration, men denne
poetiske opfindelse af nyere dato er ikke altid et must for gen-
ren. Den gjaldt for romantikere såsom Dashiell Hammett og
Raymond Chandler, men autentisk inspiration synes ikke altid
synlig i Agatha Christies og George Simenons mange klassiske
værker. Den amerikanske krimiforfatter Hillary Waugh skriver
et sted, at krimien med sine regler og rammer skal minde om
en stilren sonet. Der er noget om snakken.”
Bo Tao Michaëlis

”Krimien er den fæle formodnings kunst, resignationens &
rendestenens kunst, den hårdkogte og håbefulde kunst, den rå,
realistiske kunst, den kærlige kynismes kunst, hverdagens &
vemodighedens kunst - selvfølgelig er krimien kunst. Når der er
noget ved den. Som med al anden litteratur.”
Niels Lillelund
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Kom og besøg  ”Børnefængslet”

I celler med tremmer for vinduerne kan du opleve, hvordan det er at

være forbryder eller politibetjent.

Opklaringsarbejdet bliver ledet af politiassistent Helle Sørensen fra

Horsens Politi, Præventiv afdeling.

I bibliotekets uhyggeceller kan du teste dine egne evner som 

detektiv, spille spil eller bare (u)hygge dig.

I den hemmelige agentskole vil agent 3-2-1 Bang! 

(alias Jim Højberg) sætte dig på sporet af spændende 

mysterier og lære dig nogle agent-tricks.

Få et diplom med dit eget fingeraftryk og et foto af dig selv 

i politiuniform eller fangedragt.

Børnefængslet har åbent 
søndag den 6. april 
kl. 10-15

Sidste år havde eventyrfilmen "De fortab-

te sjæles ø" premiere i hele landet. Med

filmen introducerede instruktør Nikolaj

Arcel behændigt noget så udansk som et

familieeventyr båret af en stærk historie

og masser af computerskabte effekter.

Filmen blev også publikumsmæssigt en

succes med næsten 200.000 solgte

biografbilletter.

”De fortabte sjæles ø” har sammenlagt

627 effektskud, hvilket gør den til det

største effektprojekt i Skandinavien til

dato. Visual Effect Supervisor Jeppe

Nygaard Christensen fra Ghost ApS, som

står bag effekterne, vil på dette års krimi-

messe tage publikum med bag kameraet

og fortælle om de udfordringer holdet

havde med at bringe Nikolaj Arcels skrev-

ne ideer fra manus til lærred.

Ghost ApS har også lavet special effects til

flere internationale film, bl.a. "Harry

Potter og Fønixordenen" og James Bond-

filmen "Die another day".

Ghost – special effects på Krimimessen

14 15

Foredrag søndag 
kl. 12.30 - ca. 14.00
i Trykkeriet, Scene 2
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Køb dine lydbøger hos boghandleren
– eller bestil direkte fra hjemmesiden
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Hvad skal jeg læse? Er krimi kunst?

Hvis du mangler inspiration, kan du besøge standen hvor Litteratursiden.dk,

Krimisiden.dk og Horsens Bibliotek hjælper dig med litteraturlister og spæn-

dende netsteder. Hør om læseklubber – bl.a. om læseklubber for krimielskere.

”Krimi er da klart kunst. Den perfekte

forbrydelse er lige så stort et mester-

værk som det fuldendte maleri eller

det sublimt eksekverede digt. Men som

i alle andre sammenhænge er der

undertiden langt mellem snapsene i

krimigenren.”

Henrik Palle

”Det er ganske vist en kunst, at skrive

en kriminalroman, så den balancerer

mellem det kulørt underholdende (og

ofte så befriende lavkulturelle) og det

indsigtsfulde og tankevækkende. Men

er krimi kunst? Svaret må være et fuld-

tonende ”tjah”, for lige såvel som alle

andre former for litteratur kan krimien

af og til være kunst; men ofte er den

det ikke, og spørgsmålet er, om den

behøver at være kunst hver gang? Som

det hedder i “Sangen om den røde

rubin”: ”Hvorfor skal man absolut elske

hver gang man elsker?” I krimigenren

skal der både være plads til den store

kærlighed og det lurvede engangsknald

– og så alt det indimellem”.

Nanna Rørdam Knudsen

17
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Vores to butikker bugner af fængslende krimier

Kig ind, vi vejleder gerne ved køb af spændende krimier og

andre gode bøger.

Helle & Allan Nancke, Bog & Idé Horsens

Søndergade 30

Tlf. 75 611 711

bytorvHORSENS

Tlf. 75 612 035

Bogbidder:

en bid om dagen 

– et kapitel om ugen

Vil du overraskes?

Vil du læse noget andet,

end du plejer?

Vil du inspireres?

Bogbidder er bibliotekernes tilbud til

dig, der gerne vil inspireres!

Alle hverdage mandag til fredag sen-

der vi en bid af en bog direkte til din

mailboks, sådan at du fredag har

læst første kapitel af bogen. Vi har

gjort os umage med at vælge, så der

er noget for enhver smag.

Hvis du kan lide første kapitel og får

lyst til at læse hele bogen, kan du

låne bogen på biblioteket eller købe

den hos forlagene.

God appetit!

Tilmelding på 

www.bibliotek.kk.dk/inspiration/bogbidder

Kerry Max Cook:
Sådan overlevede jeg 22 år på

dødsgangen

Kerry Max Cook i samtale 

med Niels Lillelund

søndag den 6. april kl. 14.00

i Vesthallen

Kerry Max Cook blev i 1977 som 21-årig

uskyldigt idømt dødsstraf for mordet på en

ung kvinde.

Han sad fængslet i over 22 år på dødsgangen

i en 4 m2 stor celle i Ellis Unit-fængslet i

Huntsville, Texas.

I april 1999 blev Kerry Max Cook endelig fri-

givet.

Kom og hør hans helt usædvanlige historie.

Foredraget foregår på engelsk.

Er krimi kunst?

”Krimi kan være kunst!”

Gunhild Agger



www. krimimessen.dk

Det gamle Statsfængsel
Fussingsvej 8

8700 Horsens

Transport
Linie 3 kører fra Horsens Banegård 

på fast minuttal 10.

Linie 107 - se www.midttrafik.dk.

Afstand fra banegården til 

fængslet ca. 2 km.

Motorvejsafkørsel: nr. 56 fra syd

eller vest eller nr. 55 fra nord.

Taxa
Horsens Taxa 7550 3000

Methas Biler 7562 6100

byder på mange 

fængslende 

oplevelser

Se meget mere på:

www.horsenskom.dk

www.visithorsens.dk

www.bibliotek.horsens.dk

www.detskerihorsens.dk

www.horsens-folkeblad.dk

Billetter
Billetter kan købes ved indgangen 

eller købes og printes på 

www.eventtickets.dk

Heldagsbillet voksne 95 kr.

Weekendbillet 150 kr.

Heldagsbillet børn 25 kr.

(OBS! Børnefængslet har kun 

åbent søndag).

Sponsorer
Kunstrådets Litteraturudvalg

Horsens Kommune

Horsens Folkeblad

Krimimessen er arrangeret af

Horsens Bibliotek i samarbejde 

med Bog & Idé og Arnold Busck

Boghandel, Horsens.

Hvis du er gangbesværet eller kørestols-

bruger kontakt venligst Horsens Bibliotek.

Yderligere oplysninger på 

www.krimimessen.dk og tlf. 7629 2434

Under arrangementet: tlf. 3067 4069.

Det gamle Statsfængsel

Vesthallen


