Forfatter skruer tempoet ned og får
succes med umage genre
Inden forfatteren Claus Hagstrøm blev succesfuld
forfatter, havde han et travlt arbejdsliv. Det er skiftet ud
med timer ved tastaturet og succes som krimiforfatter.
Sidste år udkom hans debut den erotiske krimi Solstrejf
af Forlaget DreamLitt. Nu er han ude med romanen
Måneskin, som er den anden bog i krimiserien om
konsulent Kristian Wang der på umage vis blander erotik
og krimi.
Claus Hagstrøms travle arbejdsliv som selvstændig
erhvervsdrivende førte til akut stressrelateret blodprop i
hjertet, da han var 32 år. Han er nu 44 år, og han har
erstattet stress og sygdom med et lavere tempo, det
skrevne ord og forfattersucces.
”Et liv med stress og depression er skiftet ud med et liv i
krimiens verden. Med mine bøger forsøger jeg at komme
med et tidsvarende bud på den hedengangne
knaldroman, hvor den rå hverdagsrealisme møder
erotikken i en spændende krimi,” fortæller Claus
Hagstrøm.

Skrevet sig rask i spændende genre
Claus har en akademisk baggrund inden for kommunikation og kulturformidling, alligevel var det ikke
selvsagt, at han skulle være krimiforfatter. Det var først, da hans liv tog en kovending, at han valgte at
bruge hovedparten af sin tid på at skrive.
”Det var en form for frivillig tvang at skrue tempoet ned. Jeg ved ikke,
om jeg ligefrem har skrevet mig rask, men jeg har fået det væsentligt
bedre,” siger Claus.
”Erotikken og den stumpe vold har altid en væsentlig plads i mine
bøger. I netop de handlinger er mennesket tættest på de dyr, vi
stammer fra. Det erotiske liv og volden kan både drage og vække
afsky hos mennesket,” fortæller Claus og afslutter: ”Det var netop
blandingen af vold og erotik gjorde den første krimi speciel og vellidt.
Nu må vi se, hvad læserne siger til den anden,” fortsætter han

Forventningsfuld forfatter
Første bog i krimiserien modtog flotte anmeldelser, og med sin
anden bog på vej er Claus Hagstrøm naturligvis spændt.
”Det er klart, jeg tripper rundt med følelserne uden på tøjet og ser

frem til, at bogen udkommer den 16. oktober. Det kræver mange timer og hårdt arbejde at skrive en bog.
Så jeg håber jo selvfølgelig, at den bliver godt modtaget,” siger Claus.
Når han skriver en krimi, er det den klassiske kamp mellem det gode og det onde, der drager ham. Den
skjulte og uretfærdige overmagt, der alt for ofte løber af med sejren, og heltens personlige offer i det godes
tjeneste, fascinerer ham.

Fakta:
Claus Hagstrøm udkommer med krimien Måneskin.
Det er anden bog i den erotiske krimiserie om Kristian Wang.
Læs om tidligere og kommende udgivelser her:
http://claushagstrom.weebly.com/

Kontaktinfo
Claus kan kontaktes på følgende:
Tlf: 50 96 93 43
Email: claushagstrom@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/forfatterclaushagstrom/?fref=ts
Hjemmeside: http://claushagstrom.weebly.com/

