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Den danske journalist 
og forfatter Heidi 
Amsinck tager i 
sin debutkrimi ’Mit 
navn er Jensen’ 
læseren på rundtur 
i et uhyggeligt 
København. Her 
fortæller hun om, 
hvorfor byen udgør 
den perfekte ramme 
om mord og andre 
forbrydelser 

H
eidi Amsincks hovedperson, journalisten 
Jensen, er på vej på arbejde, travende gen-
nem Københavns tidlige vintermørke og 
den værste snestorm i årevis, da hun bog-
staveligt talt næsten snubler over den næste 
store historie. Et frossent lig, camoufleret af 
et tykt snedække, midt i Magstræde. 

»Jeg ville gerne fra start skabe en kontrast 
mellem idylliske og pittoreske Magstræde, 
som mange danskere – og turister – forbin-

Hvad sker der, når verdens 
lykkeligste folk slår ihjel?
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der med ’hygge’, og så det makabre. At der
bag den fine facade foregår grumme ting,
hvor verdens lykkeligste folkefærd slår hin-
anden ihjel,« siger Heidi Amsinck, der bor i
London og sidste år udgavMit navn er Jensen
på engelsk. Bogen udkommer nu på dansk,
og det er første bog om journalisten, der går
under navnet Jensen.

Demennesker, andre ikke ser
Liget er tilsyneladende endnu en i rækken af
hjemløse, der er blevet myrdet i København.
Mens redaktionen påDagbladet, hvor Jensen
arbejder, er ivrige for at bringe sensations-
prægede historier om drabene, er Jensen tø-
vende. Hun er mere optaget af offerets bag-
grund. Hvordan han er endt på gaden, kun

nogle-og-tyve år gammel. Heidi Amsinck
fortæller, at hun altid har været interesseret
i de mennesker, som undervurderes af sam-
fundet, og som går under radaren. Menne-
sker, der ikke bliver set – men sommåske ser
en masse ting, andre ikke lægger mærke til.
Hun understreger, at hun ikke som sådan
har et politisk ærinde med temaet, men at
emnet er politisk, hvilket også afspejles i bo-
gen.
Jensen begynder langsomt selv at oprulle

hændelserne omkring drabene.Det tager læ-
seren rundt til nogle mindre charmerende
og mindre turistvenlige dele af København.
»Det, som folk udefra typisk ser i Køben-

havn, er hyggeligt. Når man går igennem
byen og ned ad nogle af de gader, jeg også
beskriver i bogen, ser du jo sådan et dejligt
sted med små caféer, folk, der sidder uden-

for med store tæpper, og barnevogne med
sovende børn. Det kunne næsten ikke blive
bedre. Det billede kan jeg godt lide at lege
med for at vise et andet og lidt mørkere Kø-
benhavn,« siger forfatteren.

Fremmed i sin fødeby
Heidi Amsinck er født i København, men
flyttede som barn til Randers og siden til
London, hvor hun har boet de sidste man-
ge år. Gennem årene er forfatteren kommet
længere og længere væk fra den danske ho-
vedstad, mentalt såvel som fysisk, og føler
sig på mange måder lidt som en fremmed i
byen. Det var dette fremmede blik, hun ger-
ne ville tage med over i sin bog.
»Jeg har altid været lidt rodløs. De sidste

30 år har jeg været lidt fremmed i både Lon-
don og København og været hendemed den
lidt sjove accent. Det har jeg vænnet mig til,
og jeg kan egentlig godt lide at være den, der
kigger på udefra. Jeg ville aldrig kunne skrive
om London på samme måde, for jeg kender
efterhånden byen for godt efter at have boet
der så mange år. København er lidt et fanta-
sisted for mig, hvor alt kan ske,« siger Heidi
Amsinck.
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’Mit navn er Jensen’ er udkommet
på forlaget Gutkind.
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Lars Jespersen
BOGHANDLERENS SØN

”Et autentisk tidsbillede fra 1600-tallets
Aalborg, atmosfærefyldt, tæt sanset og
myldrende af liv.”

Claus Grymer, Kristeligt Dagblad

Voldsom roman om boghandlerens søn
Daniel og præstedatteren Christine, og om
Ålborg under Christian 4. velskrevet klassisk,
historisk roman, hvor hverdagsglimt smelter
sammen til en fortælling om borgere, hånd-
værkere, fattigfolk og købmænd.”

DBC

”Bogens historie fungerer rigtig godt, og
man må indimellem holde sig for næsen.”
Kulturen nu 289,95

Lars Novrup Frederiksen
PRIORINDEN

MORDKOMPLOT OG MAGTFULDE KVINDER:
MIDDELALDER-DANMARK I BORGERKRIG

”Lars Novrup Frederiksens nye værk
’Priorinden’, fortsætter hvor romanen
’Kirstine’ slap. Tiden efter Erik Klippings drab
er præget af kaotiske tilstande i middelalde-
rens Danmark.”

Skive Folkeblad

Forfatteren ledsager os suverænt gennem
det urolige, borgerkrigsramte Danmark.

”En udbytterig rejse”

Kristeligt Dagblad
329,95329 95

Linda Lassen
DEN KLOGE KONE FRA KVINDEHUSET

“Linda Lassen beretter usentimentalt om,
hvor-ledes livet på landet udfoldede sig i det
lille lokalsamfund. Barsk læsning, men også
opløftende.”

Dagbladet Danmark

”En dejlig bog, der emmer af historiske
punktoplysninger. Man nyder roen i
sproget, samtidig med at det ikke
skorter på drama og handling.”
Bogsyn

289,95

Karsten Skov
UNDER SAMME MÅNE

KRIGS- OG KÆRLIGHEDSROMAN

”Karsten Skov får et herskende kaos så
tæt på, at læseren føler sig midt i det
fortvivlende ragnarok.
’Under samme måne’ af Karsten Skov er
en autentisk og medrivende roman om
dén situation, de tyske flygtninge stod
over for i vinteren 1945.”

Flensborg Avis

Arne Mariager
FUGLEMANDEN

”Spændende og velskrevet krimi, hvor man som
læser hurtigt bliver fanget af plotet, som er svært at
regne ud. Bogen er rigtig god i den lokale research.”

DBC

”Barsk og bramfri prosa med
dansk hygge og blodig afsløring.”
Bo Tao Michaelis, Politiken
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