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Mord på museet Bent Stenbakken Hent PDF En syvårig feriedreng finder en morgen et lig i museumshaven,
mens han leder efter sin bold – i haven omkring Skagen Kunstmuseum. Den afdøde var journalist, og måske

havde han fået færten af et eller andet. Kriminalhistorien tager udgangspunkt i Bent Stenbakkens
genopdagelse af det overmalede, skjulte spøgelse i Krøyers berømte maleri Hip, Hip Hurra for nogle år siden!
Krøyers livshistorie og hans syfilis-sygdom spiller en betydelig rolle for romanen, men ellers er plottet vævet
ind i skildringen af et moderne sommer-Skagen, hvor de kreative klasser er både her og der og optræder som
turister, kunsthistorikere, journalister – og kriminelle? Fortællingens solide ankermænd er kriminalinspektør
HP og en meget lokal kriminalassistent. Ikke ulig den fremstilling af lokalbefolkningen, som Skagen-malerne

gav. Det er heltene i Stenbakkens meget danske og meget stemningsfulde krimi fra toppen af Danmark
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