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Fingeraftryk Hent PDF Forlaget skriver: Det kriminelle skaber opmærksomhed, sælger bøger, sender folk i
biografen og i fængsel, sætter spørgsmålstegn ved de kulturelle sammenhænge, og diskuterer de

begrænsninger og udfoldelsesmuligheder samfundet består af. Derfor er det kriminelle som fænomen et
omdiskuteret felt, hvor særligt fiktionen, i høj grad journalistikken, men også turismen bestandigt tager fat på
det kriminelles brud på normer. Det kriminelle som forskellige udtryk er tilsyneladende endeløst populært.

Denne antologi sætter fokus på krimien og det kriminelle fra forskellige vinkler: litteratur, film, tv, turisme og
generelle oplevelser. Antologien består af bidrag fra 19 danske og udenlandske forfattere, der på hver deres

måde søger at indkredse krimien og det kriminelle som udtryksmiddel.

Den akademiske fagfællebedømmer skrev om Fingeraftryk – Studier i krimi og det kriminelle:
»Festskriftformatet byder i dette tilfælde på et meget velkomment bidrag til et forskningsområde, der i

perspektiv af genstandsfeltets store udbredelse og popularitet i nogen grad har været under-teoretiseret, eller
som traditionelt har været overladt til behandlinger af mere journalistisk karakter. Festskriftet i sin helhed
anviser frugtbare nye forskningsveje fra adskillige og særdeles lovende vinkler. Antologien vil, hvilket er

meget ukarakteristisk for festskriftgenren, kunne læses som en helhed, som et samlet og samlende
forskningsbidrag, hvis effekt for forskningsfeltet, og i en skandinavisk sammenhæng, burde kunne blive

mærkbar.«
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