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STUEETAGEN
1    Lindhardt og Ringhof
2    Politikens Forlag
3    Jentas
4    Forlaget Mellemgaard
5    SMSpress
6    Ulven og Uglen
7    Forlaget Cadeau
8    Forlaget Arvids
9    Forlaget Torgard
10 Clausen Publishing
11 EgoLibris/Skriveforlaget
12 Dreamlitt
13 Forlaget Aronsen
14 Forlaget Calibat/Fahrenheit
15 Forlaget Brændpunkt
16 Loxodonta

17 Kristian, Ramasjang Mysteriet
18 Det Kriminalpræventive Råd
19 Politihistorisk Forening
20 Kriminalforsorgen
21 Arnold Busck
22 eReolen
23 Kultur Østerbro
24 Sherlock Holmes Klubben
25 Byens Forlag

SPIL- OG QUIZOMRÅDET 1. SAL
Bastard Café
Mystery Makers
Plotcast
Dansk Quiz Forbund

Praktiske oplysninger
STED
Østerbrohuset
Århusgade 103
2100 København Ø

ÅBNINGSTID
Lørdag den 11. juni 10-18
Søndag den 12. juni 10-17

S-TOG OG BUS
Østerbrohuset ligger tæt på Nordhavn 
Station, hvorfra man kan gå til Copenhagen 
Crime på 4 minutter.
Tag S-togslinje A, B og C eller buslinje 3A, 8A, 
27 eller 37 til Nordhavn Station. 

CYKELPARKERING
Brug området ved Nordhavn Station (Østba-
negade). Cykler må ikke sættes op ad hegnet 
ved Østerbrohuset.

PARKERING FOR BILER
Der er meget dårlige parkeringsforhold for 
biler i området. Vi opfordrer alle til at tage 
offentlig transport i stedet.

BILLETTER
Spar penge og undgå køen ved indgangen. 
Køb billet på forhånd via www.copenhagen-
crime.dk. Eller køb i døren til fuld pris.

BILLETPRISER
Forsalg
1 dag: 100 kr. Begge dage: 150 kr.

I døren:
1 dag: 120 kr. Begge dage: 180 kr.

Børn under 12 år kommer gratis ind. 
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11:20  Frosne beviser
Forfatter Nina von Staffeldt
Arctic Noir-forfatter Nina von Saffeldt inteviwes om 
“Frosne beviser”, der handler om, hvordanen mystisk 
virus hærger i den grønlandske by Sisimiut.

11:40  De dødes fjord
Forfatter Hans Jakob Helms
Arctic Noir-forfatter Hans Jakob Helms interviewes om 
“De dødes fjord”, hvor en grønlandsk ingeniørstude-
rende bliver fundet knivdræbt i Nairobi. 

12:00 Krimiquiz
Test din krimi-viden og vind uhyggeligt gode præmier.
Varighed: 30 minutter
Moderator: Dansk Quiz Forbund

13:00  Crime, Jazz & Poetry
Standupkomiker, tv-vært og forfatter Thomas Wivel 
reciterer satirekrimien ”Goplernes nat” med standup-
komiker og foredragsholder Povl Erik Carstensen på 
kontrabas og forfatter, redaktør og musiker Thomas 
Vilhelm på et lille trommeskind.

14:00 Krimiquiz
Test din krimi-viden og vind uhyggeligt gode præmier.
Varighed: 30 minutter
Moderator: Dansk Quiz Forbund

15:00  Cozy forfatter-jazz
Saxofonist og krimiforfatter til ”Forbrydelsens Kunst” 
Anne Sejrskild og pianist Nicolai Glahder.

16:00 Krimiquiz
Test din krimi-viden og vind uhyggeligt gode præmier.
Varighed: 30 minutter
Moderator: Dansk Quiz Forbund

ORANGE SCENE

LøRDAG DEN 11. JuNI 2016

10:15  Med en narkohund på arbejde
Fængselsbetjent Jørgen Hansen
For børn: Mød fængselsbetjenten Jørgen, som arbejder 
i et fængsel fyldt med tyve og banditter. Jørgen har to 
hunde med og viser, hvordan de arbejder.

11:00  Skriv din egen krimi
Krimi- og tegneserieforfatter 
Palle Schmidt
Det’ for børn! Digt en krimi sammen med tegner og 
forfatter Palle Schmidt, kendt fra DR ultra-programmet 
”Krea-kampen”. Varighed: 1 time.

12:00  Mekano Max 
Forfatter Brian P. ørnbøl
For børn: Der er fart over feltet, da Mekano Max uforva-
rende bliver indblandet i et racerløb i Afrika. Mekano 
Max er en skør historie skrevet på vers for børn i alle 
aldre. Hør forfatteren læse op fra og fortælle om bogen.

12:30 Krimiquiz
Test din krimi-viden og vind uhyggeligt gode præmier.
Varighed: 30 minutter
Moderator: Dansk Quiz Forbund

14:00 Krimiquiz
Test din krimi-viden og vind uhyggeligt gode præmier.
Varighed: 30 minutter
Moderator: Dansk Quiz Forbund

15:00  Cozy forfatter-jazz
Saxofonist og krimiforfatter til ”Forbrydelsens Kunst” 
Anne Sejrskild og pianist Nicolai Glahder.

16:00 Krimiquiz
Test din krimi-viden og vind uhyggeligt gode præmier.
Varighed: 30 minutter
Moderator: Dansk Quiz Forbund

SøNDAG DEN 12. JuNI 2016

Se også side 8-9, hvor der står 
mere om børneprogrammet.

Narkohunde på arbejde
På Orange scene kan du opleve stand-up, quizzer 
og musik – og søndag formiddag blandt andet 
møde hunden Freja på 9 år og hvalpen Håkon på 
4 måneder, som er eksperter i at finde ting, der 
ikke må komme med ind i fængslet. 

Biler og motorcykler
Oplev gamle politimotorcykler og -biler, se gam-
le politiuniformer, og prøv hvordan det må være 
at blive transporteret mellem fængsel og retssal, 
når Kriminalforsorgen inviterer indenfor i deres 
fangetransportere. 

Crime Games
På Balkonen kan du spille et utal af krimi-bræt-
spil hos Bastard Café, lytte til Plot-cast og høre 
om Mystery Makers’ escaperooms. 

Open Air Crime
Der er også masser af under-
holdning og gode oplevelser på 
pladsen foran Østerbrohuset 
– og i spil-området på 1. sal.

Af Henrik Thorvald  
Rasmussen

✑

Virkelighedens 
rejsehold
På Politihistorisk Fore-
nings stand (nr. 19) kan 
du drikke en kop kaffe 
sammen med tidligere 
efterforskere ved Rejsehol-
det og høre om livet som 
betjent.

Prøv dig selv af  
– for børn
Gåder og mysterier med 
Kristian Gintberg fra Ra-
masjang Mysteriet. Mød 
Kristian på hans egen stand 
søndag kl 10-12, hvor 
han taler med børnene 
om gåder, mysterier og de 
frække tyve fra Ramasjang.

Hvem myrdede  
Baron von Otto? 
Leg efterforsker i et mord-
mysterie (for voksne). Fra 
stand nr. 23 igangsættes to 
gange lørdag og to gange 
søndag (formiddag og ef-
termiddag) legen, hvor du 
skal opklare, hvilken af de 
mystiske personer i Øster-
brohuset der har myrdet 

Kriminalforsorgen inviterer indenfor i en fangetransport.
Foto: Københavns Fængsler

ARCTIC NOIR 
Nina von Staffeldt

FROSNE BEVISER
”Et øjebliks tvivl løb igennem ham, men han 
valgte at ignorere den. Det måtte gå, som det 
bedst kunne. Fra denne vinkel kunne han 
ikke se havet længere, kun de snedækkede 
fjeldtoppe, som ragede op over et landskab, 
der efterhånden var dækket vatagtigt til. 

Langsomt lukkede han øjnene, ude og inde var alt blevet 
gråhvidt og tyst. Han lod sig utilpas og svimmel falde 
ind i en mærkelig døs og hørte ikke skridtene, der kom 
tilbage.”

Hans Jakob Helms

DE DØDES FJORD
”Har du en mobiltelefon?” sagde han, mens 
han løste bylten med skindtøj op. Borgme-
steren nikkede.
”Få nu det tøj på,” sagde han, ”jeg har slæ-
den klar udenfor. Du klarer det ikke uden 
det rigtige tøj.”

”Kan du tage billeder med den?” sagde Oskar og løsnede 
op for sine bukser. Borgmesteren stod med mobilen i 
hånden. ”Ja,” sagde han, ”tror du, jeg er stenaldermand?”

www.milik.gl

Nina von Staffeldt

F r o s n e
b e v i s e r

ORANGE SCENE LØRDAG KL. 11.20

ORANGE SCENE LØRDAG KL. 11.40

Baron von Otto. 

Vil du være detektiv? Mordgåder og  
efterforskning 
Hjælp detektiv Mortensen med at opklare mordet 
på Benny Banan. Start ved stand nr. 23. (Alder: 3-10 
år)

God mad og drikke
Nyd det gode vejr og hvil benene under åben him-
mel i godt selskab og med god mad og drikke. Øs-
terbrohusets cafe serverer lækre sandwich, salater, 
lune retter, kaffe og kage, øl og vand. 
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BLÅ SCENE SORT SCENERøD SCENEGRøN SCENE

10:30  Republikaneren - Lasse Holm
Lasse Holm interviewes om “Republikaneren”, en 
historisk krimi baseret på virkelige hændelser.
Moderator: journalist Bo Tao Michaëlis

10:50   Den niende grav &  Offer uden ansigt -
               Stefan Ahnhem

Den svenske forfatter interviewes om sine to 
bøger i serien om Fabian Risk.
Moderator: journalist og forfatter Stephanie
Caruana.

10:00 
12:00               

11:00                                                              
13:00            

10:30  Zarens guld - Martin Wickler Carlsen
Martin Wickler Carlsen interviewes om andet bind 
af serien om ”Det revolutionære råd”.
Moderator: redaktør og forfatter Linda Nørgaard

10:55  Et nødvendigt offer - Finn Halfdan
 Finn Halfdan fortæller om den usædvanlige sag, 
der gav ham ideen til sin bog.
Moderator: journalist og forfatter Marie-Louise 
Toksvig

10:30: Hvordan forsvarer man pædofile, krigs-
forbrydere og andre, der har begået 
forfærdelige handlinger?
Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg
Rasmus Sølberg har forsvaret alt fra pædofile over 
bandemedlemmer til Radovan Karadzic.
Moderator: journalist Simon Kratholm Ankjærgaard

10:30: Iscylinderen - Duffernes første eventyr
Forfatterparret Martin Bager Wulff og Claus 
Lohman og producer Marco Lorenzo
Hvordan skaber man en god krimi på film?
Moderator: bibliotekar og blogger Jan M. Johansen

11:10   I lige linje - Anna Grue
Anna Grue interviewes om sin nye krimi, der er 
syvende bind i serien om den skaldede privatde-
tektiv Dan Sommerdahl.

11.30-12:10: Mord i København 
                            Katrine Engberg, Stefan Ahnhem,
                            Michael Katz Krefeld og Jakob 
                            Melander

Hvilke rammer giver Danmarks hovedstad for en 
god krimi?
Moderator: historiefortæller og foredragsholder 
Carsten Islington

12:30  Fangekoret synger
Fangekoret fra Vridsløselille  synger for Crimes 
gæster på Café Exit.
Ledelse: Louise Adrian

13:00   Jeg lader dig gå - Clare Mackintosh
Clare Mackintosh interviewes om  sin nye  thriller, 
hvor vi følger en ung kvinde, der må flygte fra alt, 
hun kender.
Moderator: manuskriptlæser Mette Clausen

13:20   Hvor intet bryder vinden
              - Leonora Christina Skov

Leonora Christina Skov interviewes om sin anmel-
derroste samtidsthriller med træk fra klassiske 
mysterier.

13:40  Krokodillevogteren - Katrine Engberg
Katrine Engberg fortæller om sin anmelderroste 
krimidebut.

Moderator: journalist og forfatter Lone Theils

11:20  Forfatterstafet
Krimiforfatterne Lotte Dalgaard, Dorthe 
A. Hansen, Rune Stefanson og forfatter og 
forlægger Thomas Aagaard Skovmand
Interviewstafet om krimiantologien ”Mord i din 
hjemby”.

12:10: Farlig fortid - Julie Hastrup
Julie Hastrup interviewes om sin nyeste krimi  
i serien med Rebekka Holm i hovedrollen.
Moderator: forfatter og journalist Ulla Hinge

12:35: Dragon - Thomas Krohn
Thomas Krohn interviewes om sin debutroman 
”Dragon”, hvor beboerne i en landsby i Den De-
mokratiske Republik Congo rammes af en dødelig 
virus.
Moderator: læge ph.d. Anne Heydon

13:00  Skakten - Lars Kjædegaard
Lars Kjædegaard interviewes om sin nyeste bog 
i serien om makkerparret Anita Hvis og Thor Bel-
ling.
Moderator: tidl. kriminalbetjent Frank Bøgh

13:25  Fanden på væggen - Palle Schmidt
Palle Schmidt interviewes om ”Fanden på væg-
gen”, der er hans debut som voksenforfatter.
Moderator: filmanmelder Christian Monggaard

13:50  Det uvelkomne bevis  
              - David Sparrevohn Mørck

David Sparrevohn Mørck interviewes om ”Det 
uvelkomne bevis”, en Dan Brown-inspireret krimi.
Moderator: redaktør Charlotte Levin

11:00  Hvorfor handler mennesker forkert?
Professor i straf og etik ved RuC Jesper 
Rybjerg
Jesper Rybjerg har forsket i, hvorfor mennesker 
handler forkert. Det er der i de senere år lavet en 
række interessante forsøg om.

11:30  Med en retsmediciner på arbejde
Overlæge i retsmedicin Steen Holger Hansen
Kom med retsmedicineren på arbejde og hør, hvor 
meget de kan afsløre.

12:00  Guldfuglen - I krig med AK81
Bent Isager-Nielsen, politiinspektør og  
efterforskningschef
Marie-Louise Toksvig taler med Bent Isager- 
Nielsen om rocker-miljøet, om volden,  
rekrutteringen og andre relaterede emner.
Moderator: kriminalreporter Marie-Louise Toksvig

12:30  Bad Standing - Miki Mistrati
Journalist og forfatter Miki Mistrati fortæller om 
den lukkede rocker-verden, hvor sorte penge, 
narko og våben er en del af hverdagen.

13:00  Efterretninger - Danmarks hemmelige politi
Producer Claus Pilehave og DR-journalist 
Ole Retsbo
DR sender til efteråret fire programmer om den 
danske efterretningstjeneste. Hvilke metoder har 
man brugt, og hvilke har virket bedst?
Moderator: journalist Simon Kratholm Ankjærgaard

13:45  Sagen genåbnet: Dobbeltmordet på Peter 
Bangsvej
Forfatter og dokumentarist Peer Kaae i 
samtale med overlæge i retsmedicin ved 
Københavns universitet Steen Holger 
Hansen
En samtale om den nyere danmarkshistories mest 
spektakulære mordsag.

10:00 
12:00               

 11:00                                                              
13:00            

11:00  Pusher
Producer Henrik Danstrup og manuskript-
forfatter Jens Dahl
Bag om filmen: Hvordan afspejler man et krimi-
nelt miljø i spændingsfeltet mellem fiktion og 
virkelighed?
Moderator: filmanmelder Christian Monggaard

11:30  Stunt på film
Stuntman, stuntkoordinator og krimi- 
forfatter Dennis Albrechtsen i samtale 
med skuespiller Paw Henriksen
Hvordan laver man de halsbrækkende stunt, der 
optræder i mange krimi-film, så det ser helt rea-
listisk ud, uden at nogen kommer til skade?

12:00  Dronningen af krimiserier i tv
Manuskriptforfatter Mai Brostrøm
Hvordan strikker man en krimiserie sammen, 
så danskerne sidder klistret til skærmen søndag 
efter søndag?
Moderator: Bo Tao Michaëlis

12:30  Hitman
Hovedforfatter på Hitman Michael Vogt i 
samtale med level-designer Jacob Mikkelsen
Hvordan omformer man krimihistorier til  
computerspil?

13:00  Forbrydelsens kunst
Oplæsning af skuespiller Paw Henriksen
”Forbrydelsens kunst” er en skarptskåret psykolo-
gisk thriller, der udspiller sig i hjertet af Køben-
havn.

13:30  Englemagersken - en fortælling om Dagmar 
Overby
Etnolog Pia Lindegaard Nielsen
Dagmar Overby dræbte mindst otte spædbørn. 
Men hvorfor gjorde hun det? Var det social nød? 
Var det psykisk sygdom? Eller var det ren ond-
skab?
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BLÅ SCENE SORT SCENERøD SCENEGRøN SCENE

14:00  Dødemandsbugten - Thomas Rathsack
Tidligere jægersoldat Thomas Rathsack  
interviewes om tredje bind i thrillerserien  
om jægersoldaten Michael Plessner.
Moderator: journalist og fatter Kim Hundevadt

14:20  Araberen der var hvid som sne 
& Gud er bare en hund stavet bagfra
  - Christian Frost
Christian Frost interviewes om sine kriminalro-
maner om kriminalassistent Erik Otto Falster og 
makkeren Lars Hede.
Moderator: blærerøv Mads Christensen

14:40   Oxen-trilogien - Jens Henrik Jensen
Jens Henrik Jensen interviewes om sin trilogi med 
krigsveteranen Niels Oxen

14:00 
16:00               

15:00                                                              
17:00            

14:15  Konservatoren - Nina Vad Holtum
Nina Vad Holtum om ”Konservatoren” - en selv-
stændig opfølgning på romanen ”Ikonen” - dansk 
Domestic Noir.

Moderator: journalist Jannik Lund

14:35  Kom med bag fængselsbetjentenes mure
Fængselsbetjente fortæller om hverdagen i 
fængslerne, og hvad der gøres for at resocialisere 
fangerne.
Ansatte i Kriminalforsorgen

14:15  Drabscheferne
Tidligere drabschef ved Københavns Politi 
Ove Dahl og tidligere drabschef i Rejsehol-
det Kurt Kragh
De to drabschefer fortæller om deres lange 
karriere i politiet, hvor de så det meste - og det 
værste.
Moderator: journalist og forfatter, radio- og tv-vært 
Stine Bolther

14:45  Hvornår er det i orden at slå ihjel?
Soldater fra den danske hær.
Er der situationer, hvor det er legitimt at tage  
et andet menneskes liv, og hvornår helliger  
målet midlet?
Moderator: journalist Gertrud Højlund

14:30  Hvorfor vil Sherlock Holmes ikke dø?
Christian Monggaard i samtale med med-
lemmer af Sherlock Holmes Klubben: Alvin 
Andersen, Palle Schantz Lauridsen, Svend 
Ranild og Sara Deleuran
En samtale om Sherlock Holmes, hans udødelig-
hed og popularitet og om fan- og klubkultur.

14:00 
16:00               

15:00                                                              
17:00            

15:00  Når isen brister - Camilla Grebe
Camilla Grebe interviewes om sin psykologiske 
spændingsroman
Moderator: journalist og forfatter Lone Theils

15:20 Drengen der løb med Gud - Morten Sabroe
Morten Sabroe interviewes om ”Drengen der løb 
med Gud”, en historie om blind hævn, ensomhed 
og forspildt kærlighed.

15:40: Den blå digters kone - Lone Theils
Lone Theils interviewes om andet bind i sin krimi-
serie om Nora Sand, der udkommer i forbindelse 
med Copenhagen Crime.
Moderator: etnolog Julia Lahme

16:00  Krimikavalkade
I denne kavalkade får vi et udsøgt indblik i, hvor-
dan de mest kendte agenter/helte har klædt sig 
og set ud gennem tiden - og hvorfor.
Etnolog Frederikke Heick

16:40  Bundfald - Lisbeth Zornig Andersen 
& Mikael Lindholm
Forfatter-ægteparret interviewes om deres fælles 
krimi, der er baseret på virkelige hændelser.
Moderator: journalist Marie Nørholm

17:00  Den hemmelige kvinde - Anna Ekberg
Det kendte forfatterpar Anders Klarlund og Jacob 
Weinreich (A.J. Kazinski) er de to forfattere bag 
pseudonymet Anna Ekberg, der nu udgiver en 
kærlighedskrimi.

15:00  Fjernstyring - Bertelsen og Schwerdfeger
Forfatterparret Bertelsen og Schwerdfeger inter-
viewes om ”Fjernstyring”, der foregår i år 2019.

15:25  udstikker - Morten Buschmann
Morten Buschmann interviewes om ”udstikker”, 
hvor eksdrabschef John Miller og den arbejdsløse 
Annesofie vikles ind i nye og gamle mord.
Moderator: redaktør Charlotte Levin

15:50  Blodigt smil - Ken B.
Kenn B. Rasmussen interviewes om sin debutro-
man, der er første bog i en planlagt serie.
Moderator: journalist og forfatter Marie-Louise 
Toksvig

16:15  Et specielt problem - Thorvald Lygum
Thorvald Lygum interviewes  om ”Et specielt pro-
blem”, hvor vi møder Sten Søndergård, der som 
18-årig flytter ned til sin far, der arbejder som 
major i en brigade af lejesoldater.
Moderator: redaktor Charlotte Levin

16:35  Sort brand - Thomas Wivel
Standupkomiker og forfatter Thomas Wivel inter-
viewes om sin debut som krimiforfatter.
Moderator: redaktør Charlotte Levin

17:00 Tigerbjerget  - Nis Jakob
Nis Jakob interviewes om sin nyeste bog, der er 
en blanding af krimi, familiekrønike og historisk 
roman.
Moderator: forfatter Jakob Melander

15:15  De værste krigsforbrydelser
Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg i samtale 
med militærhistoriker ved Forsvars- 
akademiet Jakob Brink Rasmussen
Militærhistorikeren og forsvarsadvokaten taler 
om de værste krigsforbrydelser, der har fundet 
sted siden Anden Verdenskrig.

15:45  Har alle ret til et godt forsvar?
Forsvarsadvokat Karoline Normann
Karoline Normann fortæller om, hvordan hun 
arbejder med at skabe relationer og knytte bånd 
til sine klienter, der er nogle af landets mest 
kriminelle.
Moderator: journalist Simon Kratholm Ankjærgaard

16:15  Sagen om Pia Hautop
Forfatter og dokumentarist Peer Kaae
I 1968 forvandt den 14-årige Pia Conny Hautop 
sporløst. Hun er aldrig blevet fundet. Se Peer 
Kaaes film, hvor han kommer med en forklaring 
på, hvad der skete med den dengang 14-årige 
pige.

15:00  SMS-krimi politianmeldt! - Steen Langstrup
Hvordan skriver man en krimi som SMS’er? Da ”I 
morgen skal du dø” udkom, var den så realistisk, 
at flere meldte SMS’erne til politiet.
Hør, hvorledes Steen Langstrup skrev en SMS-no-
velle, der endte med adskillige politianmeldelser, 
fordi den var alt for realistisk.
Moderator: redaktør Kim Baasch

15:30  I et andet liv - Palle Schmidt
Palle Schmidt fortæller om sin ungdomskrimi ”I 
et andet liv”, en udkantsfortælling om skyld og 
uskyld, magt og afmagt.

16:00  Tilblivelsen af en lydbog
Forfatter Claus Lohman og lydbogsindlæser 
Torben Sekov
Hvordan ”oversætter” man spænding, gys og 
uhygge fra bogsiderne til lytternes ører?
Moderator: bibliotekar og blogger Jan M. Johansen

16:30  Forråelse
Forfatter Erik Djernæs Hansen
Erik Djernæs Hansen, politiassistent og under-
viser på Politiskolen, interviewes om ”Forråelse”, 
der handler om den forråelse, man risikerer at 
gennemleve, når man får tildelt magt.
Moderator: journalist og forfatter Tom Hermansen

17:00  Politikrimiforfatter om sine erfaringer ved 
Københavns Politi
Forfatter Erik Hauervig

Krimiforfatter Erik Hauervig fortæller om sine 
erfaringer med at være betjent på Vesterbro, som 
han senere har omsat i romanform.

17:00  Se nærmere på nettet angående dette
 programpunkt
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BLÅ SCENE SORT SCENERøD SCENEGRøN SCENE

10:30  Manden der hadede  børn
- Thórarinn Leifsson (Island)
For børn. Thórarinn Leifsson interviewes om sin 
nyeste børnekrimi, hvor en seriemorder myrder 
unge drenge i Islands hovedstad, Reykjavik.
Moderator: Birger Thor Møller

10:50  Spiloppo
- forfatterne Oliver Zahle og Christian Mørk
For børn. Superhelte-klovnen Spiloppo på 11 år 
rejser sammen med sin far landet tyndt som klovn 
på markedspladser og opklarer forbrydelser. 
Arthur hader det!

10:30  Forbrydelsen i Jelling 
- David Sparrevohn Mørck
David Sparrevohn Mørck fortæller om sin nyeste 
bog - en selvstændig fortsættelse af ”Det uvel-
komne bevis”.

10:55  Med en narkohund på arbejde
Fængselsbetjent Jørgen Hansen
For børn: Mød fængselsbetjenten Jørgen, der 
arbejder i et fængsel fyldt med tyve og bandit-
ter. Jørgen har to hunde med og viser, hvordan de 
arbejder.

10:30  Mit liv i politiet
Tidligere efterforsker ved Rejseholdet og 
forfatter Ove Krüger Rasmussen
Om politiet i litteraturen og det virkelige liv.
Moderator: tidligere kriminalbetjent og forfatter 
Frank Bøgh

10:30  Hvorfor har vi ikke kvindefængsler
i Danmark?
I mange lande har man særlige fængsler for kvin-
der. Vi ser på fordele og ulemper ved at indføre 
det samme i Danmark.

11:10: Hvordan opbygger man et godt plot 
- Dennis Jürgensen
Dennis Jürgensen fortæller om sit arbejde med 
Roland Triel-krimierne, og om hvordan man 
skruer et spændende krimimysterium sammen.
Moderator: journalist Thomas Vigild

11:30  Broderskabet - Ole Clifford
Ole Clifford interviewes om sin nyeste spæn-
dingsroman, der følger efter ”Khatarerne”.
Moderator: krimiforfatter og retsmediciner Gittemie 
Eriksen

11:50  Arven fra Basra - Mogens Blom
Mogens Blom interviewes om andet selstændige 
bind i serien om efterretningsagent Maiken Tarp.
Moderator: journalist Nagieb Khaja

12:30  Copenhagen Crimes dokumentarpris
Direktør for Copenhagen Crime Bjarke 
Larsen overrækker prisen
Crime Prisen gives til den bedste journalistiske 
eller dokumentariske formidling af et emne ved-
rørende kriminalitet, jura og retspolitik. Derefter 
interview med vinderen.

11:00  Cyber Crime
Lars underbjerg, tidligere efterforsker i NC3 
(Rigspolitiets Nationale Cyber Crime Center) 
og nuværende security manager
Lars underbjerg fortæller om, hvordan man i 
politiet og i det private erhvevsliv arbejder med 
kriminalitet på nettet.

11:30  uopklaret
Museumsleder ved Politimuseet Frederik 
Strand
Ph.d. i politihistorie og leder af Politimuseet 
Frederik Strand har skrevet bogen ”uopklaret”, 
hvori han fortæller om 25 af danmarkshistoriens 
største uopklarede kriminalsager.
Moderator: politiinspektør og efterforskningschef
Bent Isager-Nielsen

11:20  under - af Helge Kastrup
Emeritus og forfatter Helge Kastrup interviewes 
om sin nye bog ”under”, hvor vi kommer ned til 
de mystiske mennesker, der bor i tunnellerne 
under København.
Moderator: forfatter Nikolaj Kvistgaard Johanssen

11:45  Domestic Noir
Forfatterne Nina Vad Holtum og Malene 
Ravn
Domestic Noir er en ny genre inden for krimi-
litteratur, som for alvor er slået igennem med 
bøger som “Pigen på toget”. Hvad kan genren, og 
hvorfor er den blevet så populær?
Moderator: Journalist og forfatter Stephanie 
Caruana

12:00  Domestic Noir
Forfatterne Nina Vad Holtum  
og Malene Ravn
To danske forfattere, der arbejder med ”Domestic 
Noir”, fortæller om den nye genre inden for krimi-
litteratur.
Moderator: journalist og forfatter Stephanie 
Caruana

12:25  Mordersken - Anne-Marie Vedsø Olesen
Anne-Marie Vedsø Olesen interviewes om ”Mor-
dersken”, tredje selvstændige bind i den histo-
riske trilogi om den unge hofdame Madeleine de 
Montdidier.

12:50  Det bedste til mig og mine venner 
- Jakob Melander
Tivolis personalechef findes myrdet, hængende 
fra Tivolis berømte ballongynger. Lars Winkler må 
atter forsøge at rede trådene ud.
Moderator: journalist og forfatter Stephanie 
Caruana

11:30  Stunt på film
Stuntman, stuntkoordinator og krimifor-
fatter til ”Forbrydelsens Kunst” Dennis 
Albrechtsen i samtale med skuespiller 
Sarah-Sofie Boussnina
Hvordan laver man de halsbrækkende stunt,  
der optræder i mange krimifilm, så det ser helt  
realistisk ud, uden at hverken stuntman eller 
skuespiller kommer til skade?

12:00 Politiet i populærkulturen
Professor i dansk mediehistorie Gunhild 
Agger i samtale med ph.d.-stipendiat Mette 
Volquartzen
Det vrimler med klicheer og myter, når politiets 
efterforskere fremstilles i kriminalromaner, tv-
serier og film. Hvad er fiktion, og hvad er rigtigt?

12.30  Krimier i SMS-form - Merete Pryds Helle
Hvordan skriver man en krimi ved hjælp af en 
stribe SMS’er? Merete Pryds Helle er en af de 
danske forfattere, der har mest erfaring med at 
afprøve og bruge de nye, digitale medier.

12:00  Dit skriftsprog afslører dig
Lektor i dansk sprog og uddannet  
retslingvist Tanya Karoli Christensen
Hvordan arbejder man med retslingvistik, og 
hvordan anvender man skriftsprog som bevis- 
materiale?

12:30  Skal den kriminelle lavalder sænkes?
Professor i jura og tidl. direktør i Kriminal-
forsorgen Eva Smith i debat med retspolitisk 
ordfører for Dansk Folkeparti Peter Kofod 
Poulsen
Moderator: journalist Simon Kratholm Ankjærgaard
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14:00  Forfatter Leif Davidsen
Leif Davidsen interviewes om sin nyeste novelle-
samling, der indeholder 21 historier om menne-
skeskæbner i vor tid.
Moderator: journalist Niels Frid-Nielsen

14:20  Sekten - Michael Katz Krefeld
Michael Katz Krefeld interviewes om tredje bind 
i sin serie om privatopdageren Ravn, der denne 
gang skal trænge dybt ind i en lukket sekt.
Moderator: etnolog Julia Lahme

14:40  Stjålne liv - Helle Vincentz
Helle Vincentz interviewes om sin nye thriller, 
der er første bind i en ny serie med antropologen 
Sofie Munk i hovedrollen.
Moderator: journalist og forfatter Stephanie Caruana

14:05: Det politiske testamente - Aase Bøll
Aase Bøll interviewes om ”Det politiske testamen-
te”. Her møder vi drabschef Ole Kaspersen, der 
viser sig ikke at være den eneste, der udforsker 
mordet på sundhedsministeren.

14:35  Se programmet på nettet angående dette 
punkt

15:15  Privat efterforskning
Trine Thygesen Vendius, ph.d. i jura
Trine Thygesen Vendius har prøvet at arbejde som 
privatdetektiv og fortæller om, hvordan det er, og 
om grænsefladerne i forhold til politiets arbejde.

15:45  uddannelse, terror og politiforlig
Formand for Politiforbundet Claus Oxfeldt
Får politiet tilstrækkelige ressourcer og den 
rigtige uddannelse til at håndtere de mange nye 
opgaver, der skal løses?

14:00  Bedrag
Manuskriptforfatter Jannik Tai Mosholt og 
producer Anders Toft Andersen
Hvordan holder man spændingen i live i en tv-
serie, og hvordan gør man tematikker som økono-
misk kriminalitet og bagmandspolitiet interessant 
på tv?
Moderator: Palle Schmidt

14:30-15:00  Mystery Makers - The Killing Room
              Kommunikationschef David  
              Andruszkow Jensen
                Live gådespil for det voksne publikum
               Moderator: antropolog Mads Borking
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15:00  Retspolitisk debat
Trine Bramsen (S), Josephine Fock (Alt.) 
Peter Kofod Poulsen (DF) og tidl. MF Line 
Barfod (EL)
Politikerne diskuterer skyld, straf og retfærdighed.
Moderator: journalist Simon Kratholm Ankjærholm

15:40  Hammer og Hammer
om livet som krimiforfatter
Forfatter-søskendeparret Lotte og Søren Hammer 
taler sammen om, hvordan livet som krimiforfat-
ter er, og om hvordan det er at arbejde sammen, 
når man er søster og bror.

16:00 Harpiks - Ane Riel
Ane Riel interviewes om ”Harpiks”, der vandt 
prisen som årets bedste danske spændingsroman.
Moderator: tidl. kriminalbetjent og forfatter Frank Bøgh

15:00  Heste græder ikke - Vituz Andersen
En direktør for en våbenproducent bliver kidnap-
pet, og et sikkerhedsfirma hyres for at beskytte 
firmaets øvrige ansatte.

15.25  Aisha - Jesper Stein
Jesper Stein vandt De Gyldne Laurbær for ”Aisha”, 
fjerde bind i krimiserien om vicepolitikommissær 
Axel Steen med rod i privatlivet.

15:50 Storvildt - Christian Nyholm
Christian Nyholm interviewes om sin nye bog 
”Storvildt”, der er en psykologisk krimi om jagten 
på penge, magt og prestige.

16:25  Volmer Nissen:: I sagens tjeneste
Forfatter Camilla Winther Nissen
Camilla Winther Nissen interviewes af redaktør og 
forfatter Thomas Vilhelm om sin bog - en biografi 
i selvbiografisk form om politiadvokat Volmer 
Nissen, modstandsmand og chef for narkopolitiet 
i København gennem 20 år.
Moderator: redaktør Thomas Vilhelm

15:10  Corpus Christi - Jesper Holm
Corpus Christi er en konspirationsthriller sat i 
nutiden. Det er en bog om tempelridderene, og 
om hvad der skete med dem, efter den sidste 
stormester blev brændt på bålet i 1314.

15:40  Sherlock Holmes i Danmark
Lektor, forfatter og medlem af Sherlock Hol-
mes Klubben Palle Schantz Lauridsen
Palle Schantz Lauridsen taler om Sherlock Hol-
mes, hans udødelighed og populariet og om fan- 
og klubkultur.

13:00  Danmarks børn i hellig krig - Jakob Sheikh
Mindst 130 danskere er ifølge PET draget i hellig 
krig i Syrien. Hvem er de, og hvorfor gør de det?
Moderator: journalist og forfatter Leif Davidsen

13:20  Forfatter Eva Maria Fredensborg
Eva Maria Fredensborg interviewes om sine 
krimier med efterforskningschef Carl Pedersen, 
sociolog Asta Qvist og profileringsekspert Robert 
Strand i centrum.

13:40  Forfatter Erik Valeur
Erik Valeur interviewes om sin nyeste bog, der er 
fabel, samtidsfortælling og krimi på én gang.

13:00 Forbrydelsens Kunst
Skuespiller Sarah-Sofie Boussnina læser
”Forbrydelsens Kunst” er skrevet af Anne 
Sejrskild og Dennis Albrechtsen. En skarptskåret 
thriller udspiller sig i hjertet af København.

13:30  Stiletto - en krimitegneserie
Tegneserieskaberen Palle Schmidt
Palle Schmidt er en af de få herhjemme, der laver 
krimier i tegneserieformat. I ”Stiletto” prøver en 
korrupt politimand at gøre det rigtige.
Moderator: tegneserieekspert Felix Rothstein

13:00  Straffens rædsler
Michael Bang Petersen, professor, ph.d., 
i samtale med tilrettelæggerne Christine 
Hedetoft og Mette Volquartzen
I 2016 er det 150 år siden, vi fik den første bor-
gerlige straffelov efter enevældens afskaffelse. 
Mød folkene bag DR Histories programserie, der 
fortæller om udviklingen frem til i dag.
Moderator: redaktør Anja Hauberg

13:45  Samtykke eller voldtægt?
Lektor ved Det Juridiske Fakultet, Køben-
havns universitet, Trine Baumbach
Voldtægt er en særdeles alvorlig forbrydelse, 
men også en forbrydelse, hvor det er svært for 
anklagemyndigheden at bære bevisbyrden. Er 
lovgivningen baseret på et forældet syn på køn, 
sex og retten til at sige fra?

14.15  Politi og uddannelse
Akademisering og af-akademisering
Professor i jura ved Københavns univer-
sitet Henrik Stevnsborg i samtale med 
lektor ved Aalborg universitet Adam 
Diderichsen
Skal uddannelsen til politibetjent først og 
fremmest være praktisk orienteret, eller skal 
der lægges mere vægt på de akademiske sider? 
Pendulet har svinget frem og tilbage gennem 
de seneste år.

14:45  Kirkesexsagen
Forsvarsadvokat Rasmus Sølberg i samtale 
med lektor i retsfilosofi Jakob V.H. Holter-
mann
Er det usømmeligt at dyrke sex i en kirke, selv 
om ingen ser det? Det gjorde et ungt par - og de 
blev dømt ved både by- og landsret.
Moderator: journalist Sune Fischer

13:15  Blitz - Agnete Friis
Agnete Friis interviewes om sin nyeste spæn-
dingsroman, der handler om at flygte ind i 
konfrontationen og få ryddet ud i fortidens og 
barndommens skygger.
Moderator: kriminalreporter Marie-Louise Toksvig

13:40  Den som ingen kender - Anne Rosengård
Anne Rosengård interviewes om ”Den som ingen 
kender”, hvori bloggeren Merete for sent opda-
ger, at der sidder en ”edderkop” og venter på at 
slå til mod hende.
Moderator: Thomas Vilhelm
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16:20  Over grænsen
Eva Marie Fredensborg og Jesper Stein,  
Søren og Lotte Hammer samt Jakob Melander
En stribe af de allerbedste danske krimi- og spæn-
dingsforfattere har bidraget til ”Over grænsen”. 
En del af overskuddet går til Red Barnets arbejde 
for syriske flygtningebørn.


