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Tre litterære priser til tre Modtryk-forfattere 

  
Det Danske Kriminalakademi uddeler årets litterære krimipriser på Krimimessen i Horsens 
lørdag den 25. marts. De to vægtigste af priserne gives til henholdsvis finske Arttu 
Tuominen og Torben Munksgaard. Læs mere nedenfor. 
  
Harald Mogensen Prisen for Bedste Danske Krimi går til Torben Munksgaard for DAMEVENNENS DØD, 
der hermed også er Danmarks nominerede til den store nordiske pris, Glasnøglen. Juryen skriver: 
  
Med det tredje og afsluttende bind i sin ’Traum’-serie, der blev indledt med ’Digterens død’ og fortsat med 
’Diskodanserens død’ har Torben Munksgaard begået et hovedværk i dansk kriminallitteratur og givet nyt 
liv til genren ’den litterære krimi’.   
For med sin maksimalistiske sprogpragt, sit blik for miljøer og karakterer, parret med en stedse mere 
veludviklet evne til at plotte, tegner han et billede af København – både som arnested for intriger og 
ugerninger, men sandelig også som en moderne by, der kan sanses på næsten taktil vis.   
Torben Munksgaard viste allerede med første bind af trilogien sig som så sikker en forfatter, at Akademiet 
ikke tøvede med at tildele ham debutantprisen. Og nu hvor Traum-trilogien er afsluttet, er der heller ingen 
tvivl om, at han skal belønnes med prisen for årets danske krimi. Den tildeles for ’Damevennens død’ i 
særdeleshed, men også de foregående bind i almindelighed.   
Det er sprogkunst, det er spænding, det er storbydigtning. Af fineste slags. 
  
Palle Rosenkrantz Prisen for Bedste Oversatte Krimi går til finske Arttu Tuominen for SENDEBUDDET 
(oversat af Siri Nordborg Møller). Juryen skriver:  
De er vilde, de finner, og i år belønnes en af deres bedste krimiforfattere, Arttu Tuominen, for bogen 
“Sendebuddet”, som får Rosenkrantzprisen for bedste krimiudgivelse på dansk. Ligesom den fremragende 
forgænger “Mørkebror”, der vandt prisen som bedste finske krimi 2021, foregår “Sendebuddet” i kystbyen 
Pori nordvest for Helsinki, hvor fester kan vare i flere uger, og hvor den store tyrestærke politimand Oksman 
er glad for at gå i kvindeklæder og forføre mænd - hvilket redder hans liv, da han går med en udvalgt lige 
før der kastes håndgranater ind i hans yndlingsklub. Men tør han vidne og dermed indrømme over for sine 
kolleger, at han er bøsse og drag? Og overfor sin stenalder-far? For det viser sig, at mange finner hader 
frisindet og hylder granatkasteren … Arttu Tuominen skriver hjemmebrændt intenst om indebrændte sjæle. 
  
Under prisuddelingen vil Morten Hesseldahl også få overrakt den prestigefulde Glasnøglen for Bedste 
Nordiske Krimi, som han har modtaget for MØRKET UNDER ISEN. Morten Hesseldahl er i øvrigt den eneste 
danske forfatter, der har modtaget Harald Mogensen-prisen to gange. 
  
Sidste år kunne Modtryk fejre sit 50-års jubilæum. Forlaget har elsket og udgivet spændingslitteratur siden 
1982. Aldrig tidligere er de tre ovenstående priser uddelt til forfattere på det samme forlag. 
  
Mange hilsner på vegne af os alle på Modtryk 
Trine 
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