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Blodig religionskonflikt i provinsen 

Rune Stefanssons nye krimi, Korsborg, tager sit afsæt i religiøs fanatisme, hvor brutale mord 
med okkulte motiver puster liv i kampen mellem asatroende og kristne. Krimien giver 
stemme til det brede spektrum af mennesker, der bor i det såkaldte “gule Danmark”. 
  
Eksistens, ondskab, ånd og kødelighed. Dette er blot nogle af de tematikker, der tages op i Rune 
Stefanssons nye krimi, Korsborg. 
  
Ideen til bogen opstod i en periode, hvor der var stor fokus på det DF-prægede “gule Danmark”, og 
hvor Donald Trump kom til magten i USA. Begge dele var udtryk for et ulmende oprør mod eliten i 
storbyerne – og dette satte tankerne igang hos Rune Stefansson, der selv er vokset op i provinsen og 
desuden har boet på landet i Vestjylland. 
  
"Jeg har enorm respekt for de mennesker, der lever langt fra storbyerne. Vestjyderne bruger 
hinanden, og de ser muligheder. De er stærke. Og selvfølgelig bliver de oprørte, når de føler sig set 
ned på. Vreden og fornedrelsen hos folk i provinsen er noget af det, jeg gerne vil bore ned i og 
forstå," siger Rune Stefansson. 
  
Og det er netop denne vrede, der er omdrejningspunktet for romanen. Romanen beskæftiger sig med 
en serie rituelle mord, der sætter de lokale politifolk på en alvorlig prøve: Er bloggeren Marie blevet 
offer for en menneskelig halalslagtning, eller har hun måtte lade livet for en af lokalområdets 
religiøse sekter?  
  
Rune Stefanssons nye krimi giver et unikt indblik i asamiljøet i Danmark. Asatroende, bloggere, 
polyamorøse, kristne fundamentalister, politiet og en lokal DF’er væves tæt sammen og kommer på 
kanten af hinanden, mens ét mord bliver til flere. 
  
Fra tro til fanatisme 
Som en del af sin research til romanen har Rune Stefansson blandt andet deltaget i et blótritual i en 
skov i Nordsjælland. 
  
"Den moderne asatro har ingen bibel og ingen dogmer. Det gør asasamfundet til et på mange måder 
frisindet, søgende og diskuterende miljø, hvor der er plads til alt fra transseksuelle internationalister 
til yderligtgående højrenationalister," siger Rune Stefansson om det religiøse fællesskab, han har 
oplevet i en nattemørk skov, hvor et drikkehorn fyldt med mjød gik på omgang. 
 
Bogen skildrer, hvordan selv de mest åbne fællesskaber kan udvikle sig i en gal retning og blive 
ekstremistiske - og netop dér kan det blive rigtig uhyggeligt:  
  
"Der er galninge inden for alle trosfællesskaber,” mener forfatteren. “Der er ikke langt fra tro til 
fanatisme og fundamentalisme. Og fundamentalister af næsten enhver afart kan blive i stand til at 
slå ihjel." 
  
Om forfatteren 
Rune Stefansson, f. 1971, er cand.mag. i litteraturvidenskab og retorik. Fra 2011-2016 udgav han 
den stærkt anmelderroste krimiserie om privatopdageren Marcelo Krankl, der består af Blockbuster, 



Baby Rasta, Den sidste olie og Højt spil. Udover sit virke som forfatter har Rune Stefansson 
arbejdet med kommunikation, undervisning og journalistik. 
  
Korsborg er forfatterens femte roman og udkommer 13. november 2019. 
  
Rune Stefansson bor i Bilbao i Nordspanien, men er i Danmark i forbindelse med Bogforum den 
15.-17. november 2019. 
  
Korsborg - handlingen kort fortalt 
Da en lokal blogger bliver fundet brutalt myrdet i skoven uden for den fiktive sydøst-sjællandske 
købsstad, Korsborg, eskalerer spændingerne mellem byens asatroende og en kristen sekt. Men 
mordet er kun begyndelsen på en blodig konflikt i Korsborg. 
  
Pressemateriale 
Hent forfatterportræt og bogens forside i høj opløsning på: 
https://byensforlag.dk/pr/. 
  
Læs forfatterens reportage fra et solhvervsblot i Hareskoven på: 
https://politiken.dk/indland/art6267273/Lysfest-i-den-m%C3%B8rke-Hareskov 
eller www.runestefansson.dk/reportage. 
  
Mere info 
Thomas Aagaard Skovmand: 21 94 16 28 eller thomas@byensforlag.dk 
Rune Stefansson: 30 29 40 52 eller runestefansson@yahoo.dk   
 


