Sagen opklaret
34.31 De døde, de dømte, de frikendte : specielle danske kriminalsager - og deres konsekvenser
Palle Buus Jensen. 2008. - 253 sider.

Skyldig eller uskyldig? Alle sager er ikke lige enkle, og nogle sagers afgørelser efterlader tvivl om, hvorvidt dommen er korrekt eller
ej. I bogen skitseres 23 kendte og ukendte sager, hvor det er op til læseren selv at afgøre, hvad der er op og ned i sagen.
34.31 Drabsarkivet : danske kriminalsager gennem 50 år - som aviserne beskrev dem
Kate Bluhme. 2008. - 220 sider.

Forfatteren har været en tur i Ekstra Bladets drabsarkiver og fundet nogle af de mest omtalte kriminalsager fra 1920´erne til
1970´erne. Bogen er krydret med avisudklip og billeder fra datidens aviser.
34.31 Dræbt på stedet : guide til gerningssteder i København
Niels Martinov. 2008. - 159 sider.

Har du nogensinde gået rundt i Københavns gader og tænkt på, hvilke dramaer der har udspillet sig bag de tykke husmure? Næste
gang du går forbi Nørrebrogade 203, kan du jo tænke på at det var her, hypnosemordene blev begået. Eller at Adelgade 63 lagde
mursten til Savmordet.
34.31 Forbrydere, mordere og lovens lange arm : danske kriminalsager gennem 100 år
Eigil V. Knudsen. 2003. - 175 sider.

Dansk kriminalhistorie skrevet af en af politiets egne folk. Her opridses mange fascinerende historier, bl.a. om hvordan et dansk-tysk
lesbisk kærestepar hyrer en lejemorder på et værtshus, til at myrde den ægtemand, der stod i vejen.
34.31 Gamle danske kriminalsager
Poul Fjeldgård. 2001. - 126 sider.

Forfatteren er kendt fra det populære program ”Station 2” hvor han har vist sig som en eminent historiefortæller. Han beretter bl.a.
om Det borende ”X”, ”Massemordersken” samt smuglerkongen Ricardo.
34.31 Meldt til politiet : flere danske kriminalsager
Eigil V. Knudsen. 2004. - 183 sider.

Forfatteren har selv opklaret utallige sager gennem sine 28 år i rejseholdet. Her er samlet en række af de makabre og interessante
sager, der har optaget befolkningen, bl.a. sagen om det parterede kvindelig i Belvedere-kanalen i København og historien bag
Danmarks første bankrøveri i 1913.
34.31 Opklaret : 17 danske kriminalsager
Niels Brinch & Jes Dorph-Petersen. 2003. - 451 sider.

Det berømte makkerpar fra programmet ”Station 2” har begået denne bog om nogle af de mest opsigtsvækkende kriminalsager fra
Danmark, læs bl.a. om bombemanden fra Gladsaxe, armbrøst-mordet, liget uden hoved m.v.
34.31 Rejseholdet rykker ud : autentiske sager fra arkivet
Eigil V. Knudsen. 2002. - 252 sider.

Tidligere vicekriminalkommissær i rejseholdet og lykkeligvis en blændende fortæller. Vær med på første parket når en række af

fortidens bestialske sager oprulles i al deres gru. Her er både øksemordet i Rude skov og fortællingen om, hvad der skete, da Karl
Skomager forsvandt og meget mere. Læs også hans lige så gode ”Rejseholdet : erindringer om sager gennem 28 år”
34.79 Autentiske krimisager
1998-1999. - 16 bind.

I en serie på 16 bind kommer vi tæt på de mest skræmmende udenlandske kriminalsager. Her er de ”klassiske” sager om Son of
Sam og Henry Lee Lucas, men undervejs støder vi også på sagen om mafiabossen John Gotti og den uhyrlige 11 årige Mary Bell,
der i slutningen af 1960`erne myrdede to små uskyldige børn.

Dansk kriminalitet i international klasse
34.31 Blekingegadebanden
Peter Øvig Knudsen. 2007. - 2 bind.

De er kaldt Danmarks første terroristgruppe. I den ”gode” sags tjeneste begik de bankrøverier, kidnapning og til sidst mord for at
skaffe penge til deres forbundsfæller i mellemøsten. En nyklassiker og prisbelønnet bog om et modbydeligt kapitel i Danmarks nyere
historie.
34.31 Dobbeltmord og edderkopper
Erik Haaest. 2000. - 262 sider.

Et af danmarkshistoriens mest ”berømte” mord var dobbeltmordet på Peter Bangsvej i 1948. Det er aldrig blevet opklaret, hvem der
stod bag niddingsdåden, men sporene peger på en af datidens helt store forbrydere, Edderkoppen, Sven Aage Hasselstrøm.
34.796 Edderkoppen
Lars Rix. 1999. - 257 sider.

Han havde magten over den Københavnske underverden. Smugleriet, luderne, smugkroerne, ja selv dele af politiet styrede han med
hård hånd. Sven Aage Hasselstrøm´s forbrydernet var så forgrenet, at han hurtigt fik navnet Edderkoppen. Ole Christian Madsens
super flotte tv serie af samme navn kan i øvrigt lånes via dit lokale bibliotek.
99.4 Blekingegadebetjenten : kriminalinspektør Jørn Moos fortæller
Anders-Peter Mathiasen og Jeppe Facius. 2007. - 199 sider.

Hvem er han? Manden for enden af nøglen, der åbnede til hemmelighederne i Blekingegade 2, 1.th. Et langt liv i politiets tjeneste
oprulles, og undervejs krydses klinger med politimorderen Palle Sørensen og de tilsvarende politimordere fra Blekingegadebanden.

Gådens løsning
34.33 Dødens detektiver
Brian Innes. 2001. - 256 sider.

Har du en lille kriminaltekniker i maven, så læs med her og lær hvordan videnskaben er medvirkende til at bidrage med de afgørende beviser i kendte kriminalsager som bl.a. sagerne om seriemorderen Ted Bundy, og den påståede hustrudræber og runningback
O.J.Simpson.

34.33 Forbryderjagt : på sporet af morderne med vor tids danske kri-minalteknikere
Jens Kerte. 2001. - 138 sider.

Denne bog er et must for kriminørder, der synes, det er interessant hvordan et enkelt hår, et fingeraftryk, et patronhylster eller en
mobiltelefon kan afsløre selv de mest sindrigt tilrettelagte forbrydelser.
34.33 Kriminallaboratoriet : hvordan laboratorierne er med til at opklare forbrydelser og dømme de skyldige
David Owen. 2003. - 128 sider.

Det er ikke let at begå den perfekte forbrydelse, og findes der overhovedet en metode til at rense gerningsstedet for alle spor? I
bogen kan man studere alle de metoder, som politiet har til deres rådighed, når de skal opklare forbrydelserne.
34.38 Drabssæsonen : en sommer i en drabsafdeling i Los Angeles
Miles Corwin. 1999. - 291 sider.

Følg med journalisten Miles Corwin på en uhyggelig rejse gennem South-Central Los Angeles beskidte underverden. Her slog han i
starten af 90`erne følgeskab med to hærdede kriminalbetjente, og på nærmeste hold oplevede han, hvilket stof man skal være gjort
af, når ens arbejdsdag består af et nyt mord næsten hver dag.
99.4 Af en retsmediciners bekendelser.
Preben Geertinger. 2002. – 220 sider.

Som titlen antyder, beretter forfatteren om sit begivenhedsrige og til tider makabre liv som retsmediciner. Det har både bragt ham i
nærkontakt med ofrene for bestialske forbrydelser, voldsomme ulykker og tragiske skæbner.
99.4 Døden har jo en årsag : retsmedicinske fortællinger
Jørgen Lange Thomsen. 2005. - 268 sider.

Man skal være gjort af et hårdført stof, når man vælger retsmedicinen som sin levevej. Hvad enten man skal identificere ofrene for
den store tsunami eller vurdere hvorvidt ofret for bilulykken blot kørte for stærkt eller i virkeligheden var blevet forgiftet.
Læs også den lige så gode ”En retsmediciner fortæller”

En kriminalbetjent taler ud
99.4 Drabschefen
Stine Bolther. 2007. - 203 sider.

Du sidder og nyder synet af den forlorne hare, du lige om et øjeblik skal sætte til livs. 10 minutter og en telefonopringning senere, befinder du dig i en kælderskakt i Sydhavnen sammen med et endnu uidentificeret lig. Drabschef Ove Dahl giver os et indblik i, hvilke
omkostninger det kan have, når der ofte står mord på menuen.
99.4 Man jager et bæst og fanger et menneske
Bent Isager-Nielsen. 2008. - 266 sider

Kom med bag facaden i opklaringen af nogle af de forbrydelser der har rystet Danmark. Her bliver blandt andet drab fremstillet råt for
usødet, men det bliver aldrig sort/hvidt, og undervejs giver forfatteren os et glimrende indblik i, hvordan man opklarer de bestialske
forbrydelser.

99.4 Suspenderet : et politi-liv blandt mordere og røvere
Niels Kjøller. 2003. - 223 sider.

En befriende ærlig beretning fra en mand hvis arbejde fortrinsvist foregår på livets skyggeside. Lige på og hårdt fortælles om de
sager vi kender fra dagspressen, men også om hvordan det er at blive suspenderet fra tjenesten for at have gjort en barmhjertighedsgerning.

I ondskabens vold
99.4 Lasermanden : en racist ser rødt : krimi/dok
Gellert Tamas. 2007. - 398 sider.

Stockholm 2. august 1991. Tre venner er på vej i byen. Pludselig ser den ene en rød plet på sin jakke og mærker en voldsom smerte
i hoften. Lasermanden har netop skudt sit første af 11 ofre, og en af de største menneskejagter i Sveriges historie starter.
99.4 Jeg vælger at leve
Sabine Dardenne. 2005. - 218 sider.

12 år gammel bliver hun bortført. Hun er blevet offer for ”uhyret fra Belgien”, den gale pædofile Marc Dutroux. I 80 dage og nætter
sad hun fanget, før hun blev befriet. Hun var en af de heldige. Det var der 4 andre små piger, der ikke var.
99.4 Palle Sørensen – politimorder
Frank Bøgh. 2007. - 195 sider.

De troede, de havde ham, de 2 betjente. Men pludseligt gjorde han det utænkelige, trak sin pistol og skød. Han tog flugten, men igen
blev han råbt an af to betjente. Og igen skød han. Men hvorfor blev han massemorder, og hvad skete der sidenhen?
99.4 Pigen i kælderen : Natascha Kampusch
Allan Hall og Michael Leidig. 2007. - 203 sider.

10 år gammel blev hun bortført og spærret inde i kælderen hos en 44 årig galning. 8 år sad hun i sit fangehul, fuldstændigt isoleret
fra omverdenen, mens politiet foretog en, efter forfatternes mening, meget mangelfuld efterforskning.
99.4 Sagen Lundin : forbrydelsen, opklaringen, medierne og ondskaben
Palle Bruus Jensen. 2003. - 143 sider.

De fleste kan huske manden fra tv, der med sort- og hvidmalet ansigt forklarede omstændighederne omkring mordet på sin mor.
Dem, der ikke kunne huske ham, lærte ham dog at kende, da det stod klart, at det var den samme mand, der nu var mistænkt for at
stå bag en mor og hendes to sønners forsvinden.

Seriemordere
34.38 Mord på stribe : en bog om seriemordere
Ole Lindboe. 2002. - 126 sider.

”Man skønner i dag, at ca. 17 pct. af alle mord i USA begås af seriemordere. Det svarer til op imod 3.500 seriemord om året”. Forfatteren går tæt på både de grusomme fortællinger samt mulige årsager til mordernes ugerninger.

34.38 Seriemordere : USA’s uhyggeligste forbrydere
Henriette Sørensen. 2007. - 296 sider.

Her portrætteres de mest ”succesfulde” seriemordere igennem tiden. Forfatteren er meget fascineret af seriemorderne og har i
bogen prøvet at undersøge grunden til at seriemorderne agerer, som de gør, og hvad der skaber så onde mennesker.
34.38 Zodiac
Robert Graysmith. 2007. - 355 sider.

I slutningen af 60`erne blev det nordlige Californien hærget af den berygtede Zodiac killer, der oftest dræbte unge par, der sad i
deres parkerede biler. Jagten på morderen blev en besættelse for journalisten Robert Graysmith, der senere skrev denne bog om sit
mangeårige arbejde med sagen. Findes også som film på mange biblioteker.
99.4 Jagten på djævelen
Richard Lourie. 1993. - 270 sider.

Den sovjetiske massemorder Andrej Tjikatilo er en af de mest ubehagelige bekendtskaber i nyere tid. I perioden fra 1978-1990
misbrugte og dræbte han omkring 55 kvinder og børn. I bogen oprulles den uhyggelige men sande historie om jagten på Tjikatilo, og
hvordan politiet overså og begik en række fatale brølere.

Sagen uopklaret
34.31 Danske mordgåder
Ole Schierbeck. 1997. - 283 sider.

Det er desværre ikke alle mord, der bliver opklaret, og det kan der være mange forskellige grunde til. Her gennemgås opklaringsarbejdet omkring 19 uløste danske mordgåder i perioden 1916 til 1992.
34.38 Blodspor i sneen : mordet på Olof Palme
Jan Bondeson. 2006. - 329 sider.

En mørk aften i Stockholm. En statsminister og hans kone er på vej hjem fra biografen. Det er før livvagternes tid. Pludseligt træder en mand
frem fra skyggerne og skyder statsministeren i ryggen. En af århundredets mærkeligste mordefterforskninger kunne tage sin begyndelse.
34.38 Mordet på JFK 40 år efter
Thomas Ladegaard. 2003. - 431 sider.

Mordet på J.F Kennedy er blevet kaldt sidste århundredes største mordgåde og er blevet skildret utallige gange i bøger og på film –
men hvad skete der egentlig, og hvad er grunden til, at sagen aldrig er blevet opklaret?
34.38 Portræt af en morder
Patricia Cornwell. 2004. - 379 sider.

Ingen ved hvem Jack the Ripper egentlig var, kun at han/hun begik en række bestialske mord på Londons prostituerede i sidste
halvdel af 1888. Her serverer en kendt krimiforfatter sit bud på, hvem morderen kunne være.
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