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10.00 

Velkomst ved Kulturudvalgs-
formand Jørgen Bang

10.05 

Henrik Dam Kristensen
åbner Krimimessen

10.25 

Stine Bolther i samtale med
Jesper Stein Larsen om
Brændende hævn

10.50

Leif Davidsen i samtale med
Jannik Lunn om På udkig efter
Hemingway

11.15 

Susanne Staun i samtale med
Mette Strømfeldt om Mine
Piger

11.40 

Helene Tursten i samtale med
Nanna Rørdam Knudsen om
Manden med det lille ansigt

12.05 

Steen Langstrup, Anne-Marie
Vedsø Olesen, Rikke Schubart
og Patrick Leis i samtale med
Jette Holst om POE - 4 maka-
bre hyldester

12.30  

Leif G.W. Persson i samtale
med Jesper Stein Larsen om
Den der dræber dragen

12.55

Dan Larsen i samtale med
Walther Knudsen om Viljen 
til magten

13.20

Andreas Roman i samtale med
Janus Andersen om Mørkeræd

13.45

Merete Pryds Helle i samtale
med Henrik Palle om Falken 
og falkoneren 

14.10 

Mons Kallentoft i samtale med
Nanna Rørdam Knudsen om
Sommmerdøden

14.35 

Steffen Jacobsen i samtale
med Niels Lillelund om
Passageren

15.00 

Maria Helleberg i samtale med
Jannik Lunn om Druknehuset

15.25 

Anna Grue i samtale med Bo
Tao Michaëlis om Judaskysset

15.50 

Carin Gerhardsen i samtale
med Lida Wengel om
Pandekagehuset

16.15 

Don Winslow i samtale 
med Jesper Stein Larsen 
om I hundenes vold

16.40

Jan Larson i samtale med 
Stig Petersen om Forræder-
iske våben

10.30 
Bent Isager-Nielsen i sam-
tale med Jette Holst om 
Man jager et bæst og fanger 
et menneske

11.15
Anton Koch-Nielsen giver 
et tilbageblik på de danske 
krimier fra 2008

Program lørdag den 28. marts
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Efter hvert interview er der mulighed for at møde forfatteren og få signeret bøger i boghandlerstanden i Snedkeriet. 

12.00
Steen Harvig og Bo Tao
Michaëlis diskuterer: Er krimi-
en ikke en rigtig roman – og
hvorfor betragtes krimien ofte
som et stedbarn i litteraturen?

12.30
Anne Chaplet i samtale med
Niels Lillelund om Intet andet
end sandheden

13.15
Det danske Kriminalakademi
uddeler Palle Rosenkrantz
Prisen, Harald Mogensen
Prisen samt flere diplomer

14.15
Jørgen Beckmann fortæller
om profilering af kriminelle.

15.15
Mette Strømfeldt diskuterer
gysets anatomi med forfat-
terne Annika Von Holdt,
Andreas Roman og Steen
Langstrup. Hvad kan gyset? 
Og er gysergenren på vej frem? 

16.00
Skurkologi 3. Bo Tao
Michaëlis og Henrik Palle
”forelæser” over filmskurke 

SCENE 1

SCENE 2



Program søndag den 29. marts
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10.05 
Lene Kaaberbøl og Agnete Friis
i samtale med Nanna Rørdam
Knudsen om Drengen i kuffer-
ten

10.30 
Georg Ursin i samtale med
Anton Koch-Nielsen om
Chenlein romanerne

10.55
Jussi Adler-Olsen i samtale
med Lida Wengel om
Fasandræberne

11.20 
Birgitte Erhardtsen i samtale
med Henrik Palle om
Barbarerne

11.45 
Leif G.W.Persson i samtale
med Jesper Stein Larsen om
Palmetrilogien

12.10  
Mogens Blom i samtale med
Niels Lillelund om Naboerne
fra Bagdad

12.50
Johan Theorin i samtale med
Lida Wengel om Natstorm

13.15 
Eirik Wekre i samtale med
Jesper Stein Larsen om
Operation Snehvide

13.40
Sissel-Jo Gazan i samtale
med Henrik Palle om
Dinosaurens fjer

14.05 
Rasmus Dahlberg i samtale
med Jannik Lunn om
Hævntogt

14.30 
Frank Esmann i samtale med
Jesper Stein Larsen om Døden
indhenter jer

14.55 
Lene Rikke Bresson i samtale
med Jannik Lunn om Dy-tri-
logien

15.20 
Elsebeth Egholm i samtale
med Jette Holst om Liv og
legeme

10.30 
Palle Bruus Jensen taler med
Walther Knudsen om De
døde, de dømte, de frikendte

11.15
Susanne Staun, Lene
Kaaberbøl, Agnete Friis,
Thomas Rasmussen og 
Bo Tao Michaëlis taler om
Copenhagen Noir

11.45 
Mikkel Sonne i samtale med
Gretelise Holm om Fifty/Fifty
Historien om min vens henret-
telse

12.15
Craig Russell i samtale med
Bo Tao Michaëlis om Mord er
ikke noget eventyr

13.00
Sara Blædel og Steen Holger
Hansen i samtale med Nanna
Rørdam Knudsen om Rets-
medicin i fiktion og virkelighed

13.45 
Don Winslow i samtale med
Mette Strømfeldt om Frankie
Machines vinter

14.15
Mathias Clasen fortæller 
om Horror og hulemænd

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

SCENE 1 SCENE 2



POE - 4 makabre hyldester udkommer op

til Krimimessen.

Flere gyserforfattere er ligeledes på pro-

grammet, og Temadagen den 27. marts for

bl.a. vordende forfattere har også gyset

som emne.

Endelig kan alle med navnene Edgar eller

Allan eller Poe komme gratis til Krimi-

messen.

Kort sagt, her er noget for enhver, så 

velkommen til den 8. Krimimesse på

Fængslet i Horsens.

Med venlig hilsen

Jørgen Bang

Kulturudvalgsformand

Program søndag den 25. martsVelkommen til Krimimessen 

Den 28. og 29. marts åbner Fængslet

dørene for den 8. Krimimesse, og det er

igen Horsens Bibliotek i samarbejde med

forlag, boghandlere og forfattere, der står

bag arrangementet.

Krimimessen 2009 byder på et righoldigt

og varieret program. Forfatterne vil for-

tælle om deres krimier, og på dagsordenen

er menneskehandel, ægteskabssvindel,

magtmisbrug, pædofili, terror, spionage og

meget, meget mere.

I Horsens er vi stolte af, at kunne præsen-

tere Don Winslow fra USA og Craig Russell

fra Skotland – begge bestsellerforfattere i

det store udland, men endnu ikke så kend-

te i Danmark. Det bliver de forhåbentligt

efter deres besøg.

Til Krimimessen kan man møde omkring

50 forfattere og foredragsholdere, og igen

i år går programmet ud over fiktionens

verden. Der bliver mulighed for at møde

specialister fra det virkelige liv: hør f.eks.

forfatteren Sara Blædel tale om research

med retsmedicineren Sten Holger Hansen.

Børnene er også velkomne til Krimi-

messen 2009. Som de tidligere år bliver

der om søndagen flere aktiviteter for dem.

Krimimessen 2009 sætter fokus på gyset i

anledning af 200-året for gysermesteren

Edgar Allan Poe. Fire forfattere har ladet

sig inspirere af hver deres makabre Poe-

novelle og de fire nyskrevne gysernoveller

er samlet i en lille antologi:

Henrik Dam Kristensen – MF for

Socialdemokratiet, fhv. minister 

og krimi-elsker – åbner officielt

Krimimessen på Fængslet

lørdag den 28 marts kl. 10.05
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● Nugurt

● Papyrus

● Sherlock 
Holmes 
Museet

● Siesta

● Horsens 
Bibliotek:
KrimiWiki
Krimisiden

Mød os...
● Audioteket

● Bog & Idé

● Cadeau

● Cicero

● Klim

● Forlaget Sohn

● Litteratur-
siden

● Lydbogs-
klubben



Virkeligheden overgår ofte fantasien!

Poe - 4 makabre hyldester
Til Krimimessen udkommer gyserantologien Poe - 4 makabre hyldester i anledning 

af 200-året for Edgar Allan Poe. Anne-Marie Vedsø Olesen, Rikke Schubart,

Patrick Leis og Steen Langstrup har med inspiration i Poes gotiske fortællinger 

skrevet fire nye gys. Mød forfatterne bag gyserantologien Scene 1, lørdag kl. 12.05

Paneldiskussion
Mette Strømfeldt diskuterer gysets anatomi med forfatterne Annika Von Holdt,

Andreas Roman og Steen Langstrup. Hvad kan gyset? Og er gysergenren på vej frem?

Scene 2, lørdag kl. 15.15

Interviews
med to forfattere om deres skræk- og krimigyser-romaner:

Johan Theorin om Natstorm, Scene 1, søndag kl. 12.50

Andreas Roman om Mørkeræd, Scene 1, lørdag kl. 13.20

Horror og hulemænd
Skrækhistorier pirrer og træner vores stenalderinstinkter...

Hvad er det med menneskedyret og dets forkærlighed for fiktion? 

Og hvorfor elsker så mange af os at gispe i rædsel i biografens 

mørke, ved læselampens skær? Måske kommer svaret fra Darwin,

som deler 200-års-dag med Poe.

Mathias Clasen fortæller på Scene 2, søndag kl. 14.45

Bogen sælges i landets boghandlere
og til Krimimessen. 2 Feet Entertain-
ment udgiver bogen i samarbejde
med Horsens Bibliotek.

Krimimessen 2009 sætter fokus på gyset
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Temadag om horror- 
og gysergenren 

- se side 19 



LINDHARDT OG RINGHOF – KRIMINELT GODE BØGER

Leif Davidsen
Lørdag kl. 10:50   Scene 1

Liv Mørk
Lørdag kl. 13:45   Scene 1

Bent Isager-Nielsen
Lørdag kl. 10:30   Scene 2

Andreas Roman
Lørdag kl. 13:20   Scene 1

Helene Tursten
Lørdag kl. 11:40   Scene 1Johan Theorin

Søndag kl. 12:50   Scene 1



Forfattere og foredragsholdere på Krimimessen

Læs mere om forfatterne på www.krimiwiki.dk

Jussi Adler-Olsen
Forfatter med en fortid i forlagsbran-
chen. Har skrevet flere spændingsroma-
ner. Senest Fasandræberne fra 2008, der
er den anden i serien om Afdeling Q.
Politikens Forlag

Janus Andersen
Bibliotekar på Horsens Bibliotek og
redaktør af horrorsiden.dk

Jørn Beckmann

Psykolog med speciale i profilering af

kriminelle.

Stine Bolther
Journalist på Ekstra Bladets krimi-
redaktion og forfatter. Til Krimimessen
udkommer hendes første krimi
Brændende hævn.
Politikens Forlag

Lene Rikke Bresson
Til Krimimessen aktuel med samlet
udgave af Dy-trilogien.
Forlaget Carpe Diem

Palle Bruus Jensen
Forfatter til bøger om kriminelle og kri-
minalsager. Til Krimimessen er han aktu-
el med De døde, de dømte, de frikendte.
Hakon Holm Publishing

Mogens Blom

Seniorkonsulent i Udenrigsministeriet.

Debuterer op til Krimimessen med

Naboerne fra Bagdad.

Forlaget Sohn

Sara Blædel
Bl.a. forfatter til krimierne med Louise
Rick. Den seneste Aldrig mere fri kom i
2008.
People’s Press

Anne Chaplet, Tyskland
Hendes første krimi på dansk Caruso
synger ikke mere udkom i 2008. Til
Krimimessen er hun aktuel med Intet
andet end sandheden.
Forlaget Sohn

Mathias Clasen 
Cand.mag. og forfatter til bl.a. Homo
Timidus og redaktør af novelleantologien
Horror.dk
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Den bedste spænding

Køb dem hos din boghandler



Rasmus Dahlberg
En af forfatterne bag spændingsserien
Plan B der udgives under pseudonymet
Henrik Desmond. Til Krimimessen kom-
mer 4. bind i serien Hævntogt.
Politikens Forlag

Leif Davidsen
Spændingsforfatterens seneste roman 
På udkig efter Hemingway udkom i 2008.
Lindhardt og Ringhof

Elsebeth Egholm
Femte krimi om journalisten Dicte
Svendsen Liv og legeme udkom i 2008.
Politikens Forlag

Frank Esmann
Journalist og forfatter. Til Krimimessen
er han aktuel med Døden indhenter jer.
Forum

Sissel-Jo Gazan
Har flere romaner bag sig og krimidebu-
terede i 2008 med Dinosaurens Fjer.
Gyldendal

Carin Gerhardsen, Sverige
Til Krimimessen er Carin Gerhardsen
aktuel med Pandekagehuset, der er før-
ste bind i Hammarbyserien med krimi-
nalkommissær Conny Sjöberg.
People’s Press

Anna Grue
Debuterede i 2005 med den psykologiske
roman Noget for Noget. I 2008 udkom
Judaskysset der er andet bind i serien
med reklamemanden Dan Sommerdahl.
Gyldendal

Birgitte Erhardtsen
Debuterede i 2007 med Bristepunktet.
Til Krimimessen er hun aktuel med
Barbarerne.
People’s Press

Annika Von Holdt
Gyserforfatter. Til Krimimessen deltager
hun i paneldiskussionen om Gys.

Steen Holger Hansen
Retsmediciner og ansat på Afdeling for
Retspatologi på Københavns Universitet.

Agnete Friis
Krimidebuterede i 2008 med Drengen i
kufferten. Bogen skrev hun sammen med
Lene Kaaberbøl.
People’s Press

Steen Harvig
Forfatter til flere krimier, senest 
Foran mørket fra 2008.
Forlaget Siesta
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  PETER JAMES
JONAS MOSTRÖM

    INGRID HEDSTRÖM
ANN CLEEVES

SUSAN HILL

2009 ER ET KRIMIÅR

ALT GODT KOMMER
TIL DEM DER VENTER…

LÆS MERE OM BØGERNE PÅ WWW.CICERO.DK



Merete Pryds Helle 
Merete Pryds Helles fiktive forfatter,
den blinde filminstruktør Liv Mørk,
udgav i 2008 sin anden krimi Falken 
og Falkoneren.
Lindhardt og Ringhof

Maria Helleberg
Har skrevet mange historiske romaner.
I 2008 udkom guldalderkrimien
Druknehuset.
Rosinante

Gretelise Holm
Journalist og forfatter til bl.a. Karin
Sommer-krimierne.

Bent Isager-Nielsen
Tidl. chef for Rejseholdet, nu politi-
inspektør og efterforskningschef i
Københavns Vestegns Politi. I 2008
udkom bogen Man jager et bæst og 
fanger et menneske.
Lindhardt og Ringhof

Mons Kallentoft, Sverige
Aktuel til Krimimessen med
Sommerdøden, der er andet bind i en
serie om kriminalkommissær Malin Fors.
Gyldendal

Walther Knudsen
Bibliotekar, tidligere ansat på Horsens
Bibliotek og mangeårig lektør ved
Indbindingscentralen.

Anton Koch-Nielsen
Cand. jur og krimikender. Er desuden
bestyrelsesmedlem i Det Danske
Kriminalakademi.

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

Lene Kaaberbøl
Lene Kaaberbøl krimidebuterede i 2008
med Drengen i kufferten. Bogen skrev
hun sammen med Agnete Friis.
Peoples’ Press

Steen Langstrup
Har bl.a. skrevet flere gyserromaner. Til
Krimimessen er han aktuel med bidrag
til Poe – 4 makabre hyldester, som han
også redigerer og udgiver.
2 Feet

Steffen Jacobsen
Spændingsforfatter. Til Krimimessen 
er han aktuel med Passageren.
Rosinante

Dan Larsen
Er til Krimimessen aktuel med sin anden
krimi Viljen til magten.
Forlaget Nugurt
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OPLEV DON WINSLOW – THE KING OF COOL – PÅ HORSENS KRIMIMESSE
Lørdag den 28. marts Scene 1 i samtale med Jesper Stein Larsen om I hundenes vold.

Søndag den 29. marts Scene 2 i samtale med Mette Strømfeldt om Frankie Machines vinter. 

Få fingrene i de allerførste eksemplarer 
af Don Winslows nye roman ...

I HUNDENES VOLD
570 s. – 299 kr.

“Et mesterværk, hvis sider er dyppede 
i blod, rullet i narko og hængt til 
tørre på Mexicos vindblæste prærie. 
Manden lever op til sit navn – han er 
og bliver THE KING OF COOL.”

Weekendavisen

FRANKIE MACHINES VINTER
329 s. – 299 kr.

“Frankie Machines vinter lægger sig solidt 
i top tre over årets kriminalromaner. 
Kære læser, kast endelig snøren ud.”

Jydske Vestkysten

Michael Connelly
ECHO PARK
322 s. – 299 kr.

“Echo Park er vævet sindrigt og kom-
plekst sammen med sans for person-
intriger i LAPD.”        Jyske Vestkysten

Ian Rankin
EXIT MUSIC
397 s. – 299 kr.

“En superb, spændende og sofistikeret 
politikrimi fra mesterens hånd.”

Politiken

Ken Bruen
STYRKEN
304 s. – 299 kr.

“En fortjent prisbelønnet knaldstart på 
serien om Jack Taylor. Kom med den 
næste!” Metroxpress

Martin Jensen
ESKE LITLE-SERIEN
7 titler + 1 bonusbind – 99,95

“Martin Jensen har fået en velfortjent 
succes med bøgerne om denne høj-
middelalderlige politibetjent, der er rå 
og retskaffen i en rå tid.” Politiken

... og mange andre topkrimier fra Klim til fængslende messepriser



Jan Larson
Forretningsmand med stort kendskab
til Afrika. Til Krimimessen er han 
aktuel med Forræderiske våben.
Forlaget Siesta

Patrick Leis
Har skrevet flere gyserromaner. Til
Krimimessen er han aktuel med bidrag
til Poe – 4 makabre hyldester.
2 Feet

Niels Lillelund 
Journalist og anmelder ved Morgen-
avisen Jyllands-Posten og desuden for-
fatter til flere krimier med detektiven og
antikvarboghandleren Erik Andersen.

Bo Tao Michaëlis
Krimiekspert og anmelder ved Politiken.
Er desuden medlem af bestyrelsen i Det
Danske Kriminalakademi.

Leif G.W. Persson, Sverige 
Aktuel til Krimimessen med Den der
dræber dragen, en ny Bäckströmkrimi og
Falder frit som i en drøm, der er tredje
bind i Palmetrilogien.
Modtryk

Stig Petersen
Forlagsredaktør på forlaget Siesta.

Thomas Rasmussen
Forlagsredaktør på People’s Press.

Jannik Lunn
Journalist på branchebladet Bogmarkedet.

Andreas Roman, Sverige
Debuterede i Danmark i 2008 med 
skrækromanen Mørkeræd.
Lindhardt og Ringhof

Craig Russell, Skotland
Første roman Blodørn kom i Danmark i
2008. Til Krimimessen er han aktuel med
Mord er ikke noget eventyr.
Hovedland

Henrik Palle
Forfatter og journalist på Politiken.

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

LÄCKBERG
TYS KE R U NG E N

NOVELLER

REDIGERET AF BO TAO MICHAËLIS

HELLE HELLE     BENN Q. HOLM KLAUS RIFBJERG NAJA MARIE AIDT

DORPH/PASTERNAK GRETELISE HOLM SUSANNE STAUN KAABERBØL/FRIIS

JONAS T. BENGTSSON KRISTINA STOLTZ SEYIT ÖZTÜRK

SPECIAL GUESTS GUNNAR STAALESEN (N) KRISTIAN LUNDBERG (S)

diverse

Copenhagen noir
Københavns mørke ”sjæl” 
afdækket af 12 danske forfat-
tere og to skandinaviske i en 
international serie, der senere 
udkommer i USA. En sort og 
stemningsfyldt vifte af short 
stories om de københavnske 
åsteder og forstæder, fra 
Hovedbanen og City over Ve-
sterbro til Vanløse og Nordvest 

– ja, og over til Malmø.  

kr 249,-

Nyheder fra People’sPress

carin gerhardsen

Pandekagehuset
Pandekagehuset er den første 
roman i Carin Gerhardsens 
Hammarby-trilogi med den 
menneskekloge kvindelige 
politibetjent Conny Sjöberg. 
En serie af psykologiske pusle-
spilskrimier med overraskende 
vendinger, hverdagspuls og 
befolket af et persongalleri, du 
ikke glemmer. Anden bog i tri-

logien udkommer marts 2010.

kr 299,-

Camilla läckberg

Tyskerungen
I Camilla Läckbergs femte krimi 
er forfatteren Erica Falck tilbage i 
hovedrollen. Og denne gang peger 
mord, mysterium og de fortidige 
spor i retning af Erica selv. Helt til-
bage til en ung kvindes oplevelser 
under Anden Verdenskrig og Ericas 
families egne hemmeligheder. 
Mens Patrik er på barsel, må Erica 

lede sin egen efterforskning. 

kr 299,-

Birgitte erhardtsen

Barbarerne
Spændingsroman fra den inter-
nationale finansverden, hvor 
ejeren af verdens største kapital-
fond kommer i magtkamp med en 
kvindelig dansk EU-kommissær, 
der har et horn i siden på kapital-
fondene, og en kvindelig dansk 
forskningsleder med en farlig 
viden om uetiske og barbariske 

metoder i medicinalindustrien.

kr 299,-

mikkel sonne

Fifty/fifty
Hvordan er man ven med en økse-
morder fra Texas? Hvordan er det 
at se ham blive henrettet? Danske 
Mikkel Sonnes beretning om sit 
ni år lange venskab med Timothy 
Titsworth (Fifty-fifty) på dødsgan-
gen er en barsk og rørende fortæl-
ling om et usædvanligt venskab 
og dets nådesløse afslutning. 

Dødsstraf råt for usødet.

kr 249,-

Georg ursin

Mord på museet 
Fjerde opus med Danmarks 
mest cool pensionist-snushane, 
Victor Chenlein. Intet er, hvad 
det giver sig ud for på et af by-
ens nærmest forladte museer, 
og en pestbyld af satanisme, 
menneskeofringer og geneks-
perimenter åbenbarer sig, da 
Chenlein begynder at grave i 

sagen.

kr 199,-



Rikke Schubart
Har bl.a. skrevet gyserromanen Bid.
Hun er aktuel op til Krimimessen
med bidrag til Poe – 4 makabre hylde-
ster.
2 Feet

Mikkel Sonne
Til Krimimessen aktuel med Fifty/Fifty.
Historien om min vens henrettelse.
People’s Press

Susanne Staun 
Forfatter og har senest skrevet fjerde bind
i serien om Fanny Fiske: Mine Piger.
Gyldendal

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

Mette Strømfeldt 
Cand.mag i engelsk og litteraturvidenskab
og desuden litteraturanmelder ved
Berlingske Tidende.

Johan Theorin, Sverige
Er til Krimimessen aktuel med Natstorm,
en krimi/gyser/spøgelseshistorie med
overnaturlige elementer.
Peoples Press

Helene Tursten, Sverige 
Har skrevet krimierne om kriminalin-
spektør Irene Huss. Senest Manden med
det lille ansigt.
Lindhardt og Ringhof

Georg Ursin 
Georg Ursins fjerde roman Chenleins
dobbeltgænger udkom i 2008. Ursin har
en fortid som embedsmand i Central-
administrationen.
People’s Press

Anne-Marie Vedsø Olesen
Forfatter med forkærlighed for opera,
mytologi, egyptiske guder og gys. Hun er
aktuel op til Krimimessen med bidrag til
Poe – 4 makabre hyldester.
2 Feet

Eirik Wekre, Norge 
Finansmand og forfatter. Han debuterer i
Danmark i foråret 2009 med krimien
Operation Snehvid.
Modtryk

Lida Wengel
Bibliotekar på Horsens Bibliotek og med-
arbejder på Litteratursiden.dk/DK4

Don Winslow, USA 
Populær amerikansk forfatter. Hans før-
ste krimi på dansk kom i 2008: Frankie
Machines vinter. Op til Krimimessen
udkommer I hundenes vold.
Klim
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Modtryk

Modtryk

Modtryk
fra

Nye spaendingsbogeri

Alle seks bøger udkommer i marts.

Modtryk

Eirik Wekre optræder

på krimimessen

tryk

Leif GW Persson optræder

på krimimessen
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Kom og oplev et ægte gys i

uhyggecellerne i Børnefængslet

17

Tror du på spøgelser? Spøger det i

Fængslet? 

Forfatter og ”gyser-agent” Jim Højberg 

fortæller hårrejsende historier for børn.

Deltag i opklaringen af en uhyggelig for-

brydelse begået i Børnefængslet. Horsens

Politi assisterer i opklaringsarbejdet.

Få et diplom med fingeraftryk og et foto af dig selv, som bevis på at du

har løst mysteriet.

Børnefængslet er åbent søndag den 29. marts kl. 10-15

Bogbidder:

en bid om dagen 

– et kapitel om ugen

Mangler du inspiration til din

læsning?

Er du til små daglige over-

raskelser?

Er din hverdag for travl til for-

dybelse i bogens verden?

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!

Læs mere på 

http://horsensbibliotek.dk/

inspiration/bogbidder

eller tilmeld dig direkte på

http://bogbidder.dk/tilmeld



Nye spændende krimier fra FORLAGET SOHN

Cubansk efterårslandskab
af Leonardo Padura

Vinder af Hammett-prisen.

"Leonardo Paduras krimier om Cuba på vrangen, set gennem den sørg-

modige kriminalkommissær Condes øjne, er godt på vej til at blive

nutidsklassikere i genren." Niels Brunse, Politiken

Gode messetilbud på alle bøgerne. Læs mere på www.sohn.dk

Intet andet end sandheden
af Anne Chaplet

Vinder af den tyske krimipris 2001.

"Anne Chaplets politiske thriller fortæller 'intet andet end

sandheden' og er fremragende konstrueret." Die Zeit

Naboerne fra Bagdad
af Mogens Blom

I Bagdad skydes en ung kvinde ned på åben gade, efter at hun er

vendt hjem fra Danmark, hvor hun forgæves har søgt politisk asyl.

I København sætter mordet gang i en kæde af dramatiske begi-

venheder.

Naboerne fra Bagdad er en spændingsroman, der giver et skarpt

og aktuelt tidsbillede af Danmark.



Temadag om horror- og gysergenren

Fredag d. 27. marts kl. 10-17 

på Horsens Bibliotek

Krimimessen 2009 fejrer 200 året for Edgar

Allan Poes fødsel, og det sætter også sit

præg på Temadagen. Som alle ved, er Poe

far til detektivhistorien, men gyseren er

endnu en genre, han har været med til at

skabe et uhyggeligt, indledende kapitel til.

Udvalgte danske forfattere vil fortælle om

deres gysere og komme ind på, hvorvidt de

er inspireret af Poe.

Steen Langstrup indleder dagen med at indvie os i sit årelange

arbejde med gys til voksne efterfulgt af Anne-Marie Vedsø

Olesen, der finder særlig inspiration til gotisk uhygge i operaen.

Efter frokost er der fokus på gysere for børn og unge med Benni

Bødker og Kenneth Bøgh Andersen på programmet. Dagen afslut-

tes af Rikke Schubart, som vil delagtiggøre os i sin forskning om

det uhyggelige – ikke mindst i film som Saw.

Deltagere vil modtage en litteraturliste 

med anbefalet læsning til temadagen.

Forfatterne læser op fra egne værker,

og der vil blive vist filmklip.

10.00-10.30  Velkomst ved Mette Strømfeldt

10.30-11.30  Steen Langstrup

11.45-12.45  Anne-Marie Vedsø Olesen

12.45-13.30  Frokost

13.30-14.30  Benni Bødker

14.30-15.30  Kenneth Bøgh Andersen

15.30-16.00  Kaffe

16.00-17.00  Rikke Schubart

Arrangør: Mette Strømfeldt og 

Horsens Bibliotek

Pris: 525 kr. inkl. forplejning.

Tilmelding til 

Vibeke Johansen: bibvj@horsens.dk

PROGRAM
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Dan Larsen

Viljen til magten

Nugurtorlaget xxx

Viljen til magten
udkommer 8. marts 09
Kr. 249,- også som lydbog

Stand på Krimimessen 

Forfatterinterview
lørdag 28. marts kl. 12:55 (Scene 1)

www.viljentilmagten.dk

Selvstændig fortsættelse af Holger
- sammenlignet med Hans Scherfig og John Grisham

"Grinebider" (Politiken)
"Skøn blanding af alvor og humor" (Berlingske)
"Genial" (Bogrummet)
"Velskreven og spændende debut" (Lektør)
"Satire så det forslår" (Anton Koch)

Forlaget xxx

Forlaget xxx

Dan Larsen

HOLGER

Nugurt
www.h-o-l-g

-e-
r.d

k
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Hvor tæt på virkeligheden kommer en forfatter under sin

research? Får hun lov at komme med hele vejen ind i

obduktionslokalet?

Den første person Sara Blædel opsøger når en spæd idé til

et krimiplot opstår i hendes hoved er retsmediciner Steen

Holger Hansen. Detaljer, akkuratesse og virkelighed har stor

betydning, når hendes historier skrues sammen.

Mød forfatter Sara Blædel og retsmediciner 

Steen Holger Hansen på Scene 2, søndag kl. 13

Retsmedicin i fiktion

og virkelighed

Walkabout

Det danske Kriminalakademi uddeler lørdag priser

og diplomer, Palle Rosenkrantz Prisen for bedste

krimi i 2008 og Harald Mogensen Prisen for bed-

ste danske krimi i 2008. Scene 2, lørdag kl. 13.15

Mød skuespillerne Thomas og Andreas Nielsen 

fra Komediehuset på Krimimessen.

Læs om Komediehuset på hjemmesiden:

www.komediehuset.dk

Kig indenfor i det gamle væveri og se den aktuelle

udstilling “MUREN”. www.slottethorsens.dk

Prisuddelinger Kunstnergruppen SLOTTET

holder åbent hus under 

hele Krimimessen.



DR Scenen - læsernes scene

DRs Krimiklub inviterer alle diskussionslystne læsere med til fire seancer, hvor der diskuteres krimi på livet

løs. En række af årets Krimimesses største forfatteres bøger diskuteres i læsegrupper. Efter hver diskussion

inviteres forfatteren på scenen, præsenteres for læsernes reaktion på deres bog og besvarer spørgsmål.

Alle interesserede kan tilmelde sig de fire seancer under messen, men der er et begrænset antal pladser.

Hvert arrangement vil - ganske som en række af de øvrige sceneevents på årets Krimimesse -  blive op-

taget og sendt på DRs medier i forlængelse af Krimimessen.

DRs Krimiklub arrangeres i samarbejde med litteratursiden.dk's virtuelle læseklub.

Tilmelding kan ske på dr.dk/kultur, litteratursiden.dk eller under Krimimessen.

DR Scenens program:

Lørdag

Kl. 11 - 12: DRs Krimiklub vs. Anne Chaplet

Kl. 14 - 15: DRs Krimiklub vs. Don Winslow

Søndag

Kl. 11 - 12 DRs Krimiklub vs. Johan Theorin 

Kl. 14 - 15 DRs Krimiklub vs. Lene Kaaberbøl og Agnete Friis

Bemærk at dørene lukkes præcist ved hvert arrangements begyndelse.
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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



www. krimimessen.dk

FÆNGSLET
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.horsensbibliotek.dk

www.detskerihorsens.dk

www.horsens-folkeblad.dk

Billetter
Billetter kan købes ved indgangen 

eller via 

www.krimimessen.dk

Heldagsbillet voksne 100 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 Horsens.
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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.

Fængslet


