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A F KVINDER. FOR ALLE

Anna Blundy

Ren vodka, 2010
Nationalitet: engelsk
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Tove Alsterdal

Kvinderne på stranden, 2011
Nationalitet: svensk

Efterhånden kræver det sin ”mand” at debutere
på den kræsne svenske femikrimiscene, men Tove
Alsterdal bestod med glans. Den erfarne journalist
og manuskriptforfatter leverer her en rystende
international thriller af topkarat om kynisk menneskehandel. Samtidig er det en hjerteskærende
smuk kærlighedshistorie og et nuanceret portræt af
en kvinde-i-nød, hvis altopslugende kærlighed får
hende til at kæmpe for sin elskede med alle midler.
Ally, succesrig scenograf i New York, modtager fra
Paris en mystisk forsendelse fra sin idealistiske
journalistmand, kendt for dybdeborende artikler.
Efter over 14 dages manglende kontakt følger hun
oprevet efter ham over Atlanten og følger i hans
livsfarlige fodspor. Magtfulde mennesker skyr ingen
midler for at undgå afsløring…

Anna Blundy har foreløbig skrevet 6 dele i serien
om krigskorrespondent Faith Zanetti. Desværre er
kun denne 3. del oversat til dansk endnu.
Faith er et fund af en antiheltinde – rapkæftet,
hærget, men hemmeligt sårbar, en vodkadrikkende
og kæderygende one-of-the-guys og adrenalinjunkie. Som 35-årig erfaren rotte udstationeres hun i
det Moskva, hun som ganske ung flygtede fra efter
fundet af to blodige lig i huset, der var rammen om
et kortvarigt kaotisk ægteskab. Hun afværger nu
en mordmistanke i den genoptagne drabssag, men
sagen tager en så speget drejning, at sporhundsinstinktet kaster hende og to pressevenner ud i et
hæsblæsende opklaringsarbejde.
Den medrivende handling krydres med en befriende underspillet humor, og miljøbeskrivelsen er
sjældent autentisk pga. forfatterens egen fortid
som Moskva-korrespondent.

Tana French

Skoven, 2008
Som i et spejl, 2009
Nationalitet: irsk
Hovedperson: Kriminalassistent
Cassie Maddox

Tana French er uddannet skuespiller, så måske er
det derfor, hendes sprog er så levende med velfungerende dialoger.
Hendes hurtige menneskeskitser er også forbløffende sikre, skarpe og morsomme. På brillant vis
opbygger hun stemninger og hudløse hovedkarakterer, som man lider sammen med, og hendes
krimigåder er sjældent intense og fængende. Plot
og personer går op i en smuk højere enhed, og hun
prikker målrettet til læseren med tankevækkende
indfaldsvinkler.
I ”Skoven” er Cassie Maddox den ene af to centrale
hovedpersoner, og her spiller hendes makkers
dystre fortid en altafgørende rolle. I ”Som i et spejl”

er hun derimod selv i fuld fokus i en nervepirrende
undercover-opgave, hvor dobbeltgængerproblematik og dermed personlig identitet og integritet
bliver et påtrængende uhyggeligt tema.

Gretelise Holm

Ingrid Hedström

Nationalitet: dansk
Hovedperson: Journalist Karin Sommer

Lærerinden i Villette, 2008
Pigerne i Villette, 2009
Under jorden i Villette, 2010
Blodrød måne over Villette, 2011
Nationalitet: svensk
Hovedperson: Undersøgelsesdommer
Martine Poirot

Martine Poirot – bemærk navnet – er undersøgelsesdommer i en stor belgisk provinsby og gift
med en svensk mand. For mig at se er det genialt,
at svenske Ingrid Hedström har henlagt sine kriminalromaner til Belgien. På den måde lykkes det
forfatteren at skrive tankevækkende mangefacetterede samfundskritiske mordgåder med adskillige
afsløringer og sidehistorier. Både svensk og belgisk
(koloni)historie inddrages samt skeletter i skabene
hos Martines egen familie og hos den svenske
svigerfamilie. Alligevel hænger alt sammen i et fint
afstemt sprog og tempo. Forfatterens psykolog- og
journalistbaggrund er udnyttet til fulde. Desuden
kan jeg godt lide, at hun hædrer ærværdige Agatha
Christie med Poirot-navnet og ved at lade Martine
rejse med Orientekspressen i fjerde del.

Paranoia, 2002
Robinsonmordene, 2003
Under fuld bedøvelse, 2005
Nedtælling til mord, 2007
Møgkællinger, 2010

Det er ikke almindeligt, at en krimihovedperson er
over de 50. Netop derfor er provinsjournalisten Karin Sommer et forfriskende indslag. I det hele taget
er den gæve kone med den humoristiske selvdistance et herligt bekendtskab. Karins ikke altid lige
nemme privatliv både som single og med partner
flettes smukt ind i bøgernes øvrige handling. Hun
skildrer begge køn illusionsløst og lige på kornet,
men altid med et markant glimt i øjet.
Gretelise Holm er usædvanligt rutineret og
velskrivende med et flydende hverdagssprog.
Opfindsomme plots fortælles så ubesværet, at det
er en ren og skær fornøjelse. Hun har dog noget
på hjerte og flytter skarpt og effektivt den aktuelle
politiske og kønspolitiske debat ind i krimien, og der
opstilles etiske dilemmaer, som man ikke undslipper. Alligevel holder hun altid fint balancen mellem
samfundskritik og spænding.

Anne Holt

Det der er mit, 2002
Det som aldrig sker, 2005
Madam President, 2007
Pengemanden, 2010
Nationalitet: norsk
Hovedpersoner: Psykolog Inger Johanne Vik og kriminalassistent Yngvar Stubø

Anne Holt var en af de første på femikrimibanen
i Skandinavien og blev derfor et forbillede mht.
psykologisk indlevelse og samfundsanalyse. Som
jurist og tidligere justitsminister var samfundsengagement nærmest en selvfølge, og af samme årsag
er hendes krimier fyldt med kyndige detaljer. Hun
skriver godt og direkte i en nærmest Raymond

Chandlersk stil, hvilket overraskende nok fungerer
ualmindelig godt sammen med dybe psykologiske
portrætter af både forbrydere og opdagere.
Hendes hovedpersoner i denne serie er begge skrøbelige mennesker med ar på sjælen. Inger Johanne
Vik er enlig mor til en udviklingshæmmet datter,
mens Yngvar Stubø er enkemand efter en tragisk
ulykke. Kejtet nærmer de sig hinanden også i privatlivet, og deres vedkommende udvikling spiller en
lige så vigtig rolle som de nuancerede krimigåder.
Anne Holt har også skrevet den måske mere kendte
serie om kriminalassistent Hanne Wilhelmsen
og har startet en ny serie om hjertelæge Sara
Zuckerman.

Gisa Klönne

Skoven er tavs, 2008
Under isen, 2009
Nat uden skygger, 2010
Skyldens farver, 2011
Nationalitet: tysk
Hovedperson: Kriminalkommissær
Judith Krieger

Velfortjent har stadigt flere fået øjnene op for tyske
Gisa Klönnes glimrende krimier. Faktisk kan hun
sagtens stå distancen – og mange gange godt og
vel – i forhold til den skandinaviske krimiscene. Hun
skriver pirrende toptunede plots med stort overblik
over mange sidehandlinger og lag med sans for
stemningsfulde detaljer. Typisk for genren vækker
konstruktiv indignation over udsatte kvinders vilkår
til eftertanke, men først og fremmest brænder hendes personer igennem som troværdige interessante
individer med kriser og opture både i arbejds- og
privatliv. Judith arbejder sammen med unge Manni
Korzilius, og jeg er ret begejstret for det umage par
og deres herlige kønspolitiske ping-pong.

Lene Kaaberbøl og Agnete Friis
Drengen i kufferten, 2008
Et stille umærkeligt drab, 2010
Nattergalens død, 2011
Nationalitet: dansk
Hovedperson: Røde Kors-sygeplejerske
Nina Borg

I mit sind er dette krimipar uomtvisteligt de bedste
på det danske femikrimimarked. Alle, der som jeg
holder af Kaaberbøls fornemme børnefantasy,
ved, at hun med få sproglige virkemidler nærmest
tvinger sin læser helt ind under huden på sine personer. Denne særlige kunnen har hun heldigvis også
som krimiforfatter, og sammen med journalisten
Friis skriver hun pageturnere, hvor alt er finjusteret
og tilpasset helheden.
Ved at vælge en Røde Kors-sygeplejerske som
heltinde får deres krimigåder automatisk et internationalt perspektiv, og de stiller dygtigt knivskarpt på
aktuel global samfundsetik. Nina Borg er i det hele
taget genial som person – en ildsjæl og adrenalinafhængig, der ”redder alle de andre”, selv om det har
store konsekvenser for hende selv. Hun har nemlig
sværere ved dagligdagen og familieliv, og dermed
kommer kønsrolleproblematikken meget ”femikrimiagtigt” også i fokus.

Åsa Larsson

Solstorm, 2004
Blodskyld, 2004
Sort sti, 2006
Indtil din vrede er ovre, 2008
Nationalitet: svensk
Hovedperson: Skattejurist og anklager
Rebecka Martinsson

Åsa Larsson er ikke bare min yndlingsfemikrimiforfatter, men en af mine yndlingsforfattere i det hele
taget! Læsefortryllelse slet og ret! Kun få har som
Åsa Larsson et præcist, men samtidig inciterende
og poetisk sprog. Både når hun beskriver Kirunas
storslåede natur, og når hun indfanger selv de mest
subtile psykologiske nuancer. Forbrydere, opdagere

og alle andre er set med usædvanlig indfølingsevne.
Selv opvokset i Kiruna har forfatteren nærmest
egnen, typerne, holdningerne og ikke mindst det
kirkelige miljø inde under huden.
Af samme årsag husker man også hovedpersonen
Rebecka Martinsson. Dramatiske og traumatiserende oplevelser gør deres for at få has på juristen
med den usædvanligt skarpe hjerne, som ikke desto
mindre har lige så ondt i livet og i kærligheden som
alle andre.
Åsa Larsson leverer nærmest skræmmende gode
plots. Livet og dets forbrydelser ER jo barsk kost.
Alle hendes bøger har opslugt mig fra første side.
LÆS DEM!

Denise Mina

Garnethill, 2002
Eksil, 2003
Forløsning, 2004
Nationalitet: skotsk
Hovedperson: Maureen O´Donnell

Jeg kan faktisk ikke forestille mig en mere gennemført antiheltinde end Maureen O´Donnell – et dybt
kvæstet psykisk tilfælde med alkoholproblemer
og incest i bagagen. Der er heldigvis bare det ved
Maureen, at selv om hun selv ligger ned, kan hun
ikke klare at se på, at andre gør det. Derfor arbejder
hun meget konstruktivt på et center for voldsramte
kvinder og har trodsigt overskud til stædigt at grave
sig ned i mordgåder, der gentagne gange på dramatisk vis ”krydser hendes eget spor.”
Mina giver i denne trilogi en utilsløret rå beskrivelse
af livet på bunden af samfundet i de regnvåde og
usikre gader i Glasgow – hjerteskærende, men
samtidig usentimentalt og humoristisk. Forfatterens sprog er desuden overraskende poetisk, og
Maureens smukke forhold til sin tidligere kriminelle
bror og sine lige så skæve veninder er livsbekræftende læsning. Som en ekstra sidegevinst samles
alle tråde dygtigt til sidst.

Marcia Muller

Rædslens skygge, 1993
Trofæer og døde ting, 1993
Ekko efter torden, 1994
Mønter på den dødes øjne, 1995
Ulven i skyggerne, 1996
Nationalitet: amerikansk
Hovedperson: Privatdetektiv Sharon McCone

Marcia Muller er genrens Grand Old Lady og har
efter min mening altid uretfærdigt stået i skyggen af
sine mere kendte amerikanske forfatterkolleger Sue
Grafton og Sara Paretsky. I 1977 blev hun nemlig
femikrimiens ”moder” med sin første bog om chefdetektiv Sharon McCone med indiansk blod i årene,
ansat i sagførerkooperativet All Souls i San Francisco. Denne første femikrimiheltinde, som blev
forbillede for mange andre forfattere, er cool og
tough med en stærk retfærdighedssans – kort sagt
en moderne storbysild, der kender sit eget værd, og
som ikke lever i cølibat, selv om hun er single. Der
er smæk for skillingen i Marcia Mullers spændende
plots, men samtidig bid og socialt engagement.
Først og fremmest er der dog på ægte femikrimivis
gode beskrivelser af hoved- og bipersoner og deres
liv. Desværre er kun få oversat.

Liv Mørk

Hvad øjet ikke ser, 2004
Falken og falkoneren, 2008
Nationalitet: dansk
Hovedperson: Kriminalassistent
Emily Zakkariasen

Blinde Liv Mørk fra Færøerne er et opfindsomt
pseudonym for det anerkendte forfatterpar Merete
Pryds Helle og Morten Søndergaard. Adskillige har
opfattet deres krimier som et litterært ”frikvarter”,
hvor de har moret sig med at lege med genren og
dens virkemidler. Men egentlig er det flintrende
ligegyldigt. Et fint sanseligt sprog fornægter sig ikke
og heller ikke en indfølt fornemmelse for psyken
og dens skræmmende dybder og vildveje. Sans for
livets absurditeter og skæve typer er også et frisk
pust. Under alle omstændigheder er deres ”leg”
med de internationalt vidtforgrenede krimigåder
elegant og gispende pirrende og kulminerer genresikkert på de sidste hæsblæsende sider.
Hovedpersonen Emily er adopteret koreaner og
ung ambitiøs kriminalassistent. Hendes blinde
adoptivfar er selv tidligere betjent og nuværende
aflytningsekspert, hvilket især er vigtigt i første bog.
En spirende forelskelse løber som et smukt handlingsbånd hen over de ultradramatiske opklaringer.

Pernille Rygg

Sommerfugleeffekten, 1996
Det gyldne snit, 2003
Nationalitet: norsk
Hovedperson: Psykolog Igi Heitmann

Der er – heldigvis – meget nuanceret psykologi at
forholde sig til i denne serie – ikke overraskende,
når hovedpersonen er psykolog. Stilen er derfor
velgørende mere reflekterende end ellers med
eftertænksom menneskekundskab, der omfatter alle. Forfatteren skriver desuden med en fin
sproglig musikalitet, der afgjort er endnu en prik
over i´et. Overraskende nok kobles dette sammen
med en opdager, der på typisk hårdkogt amerikansk
vis arbejder alene, ryger, drikker og overfaldes i en
stadigt stigende spændingskurve. Igis kæreste er
nemlig transvestit, hvilket er en afgørende faktor
i Igis opklaringsfærden i betændte lyssky miljøer,
uden at det på noget tidspunkt bliver bornert og
klichefyldt – dvs. diskret, men umiskendelig samfundskritik og kønsrolleproblematik med et glimt i
øjet. Alle tråde samles desuden i elegante sløjfer.

Karin Slaughter

Mord for øje, 2002 (Tolliver)
Vantro, 2009
Hvid død, 2010
Genesis, 2010 (Trent)
Brudt, 2011
Dybt fald, 2011
Nationalitet: amerikansk
Hovedperson: Retsmediciner Sara Linton

Ingen kommer uden om, at Karin Slaughters sydstatskrimier er dødspændende pageturnere. Hun
lægger dog ikke fingrene imellem i beskrivelsen af
ualmindeligt modbydelige mord i det betændte
(mands)chauvinistiske Syden. Jeg mener, at hun er
godt med kvalitetsmæssigt. Hendes stil er realistisk
spækket med gode billeder og elegante dialoger, og
hendes personer – både hoved- og bipersoner – er
psykologisk interessante.
Sara Linton er med i to serier, først sammen med
sin mand politikommissær Jeffrey Tolliver, siden
sammen med ordblinde, traumatiserede, lettere
autistiske specialagent Will Trent. Sara undgår heller ikke dybt kvæstende oplevelser, og man opsluges lige så meget af troværdigt komplekst privatliv
som af opklaringen af rystende onde forbrydelser.
Will Trent har også sin egen serie før samarbejdet
med Sara.

Susanne Staun

Helene Tursten

Som Arvesynden, 1999
Liebe, 2000
Mit smukke lig, 2002
Mine piger, 2008
Før jeg dør, 2009
Nationalitet: dansk
Hovedperson: Profileringsekspert Fanny Fiske

Fanny Fiske-serien er ikke for dem, der tager krimigenren dybt alvorligt, men for alle, der som jeg
sætter pris på sproglig sprudlen, intelligent humor
og skæve tankevækkende vinkler.
Især første bog blev faktisk skrevet som en gennemført femikrimi-parodi, hvor forfatteren trodsigt
samlede nærmest alt politisk ukorrekt i Fanny.
Denne herligt egoistiske og kyniske festoriginal
med kulsort humor elsker mad og sex og holder
derfor sin alder i skak med et hav af skønhedsoperationer. Hun er superstjerne inden for sit fag som
profileringsekspert med speciale i seriemordere
og rejser rundt i det, forfatteren provokerende har
gjort til Europas Forenede Stater. Hun er desuden
tilhænger af dødsstraf! Senere i serien bliver hun
mere menneskelig, fordi hun har ualmindeligt svært
ved at forholde sig til alderdom og dermed nul sex
og masser af fritid, når arbejde altid har været hele
hendes liv. Heldigvis er der også bud efter hende
som pensionist. Og tag ikke fejl! – bøgerne er stadig
afsindigt spændende.
Trods forfatterens ”anti-indfaldsvinkel” er amerikansk hårdkogt femikrimi tydeligvis en inspiration.
Fanny bor således meget opfindsomt i CornwellGrafton.
Susanne Staun har også skrevet serien om retsmediciner Maria Krause.

Den knuste Tang-hest, 2001
Nattevagt, 2003
Tatoveret torso, 2002
Glasdjævelen, 2004
Guldkalven, 2005
Ilddansen, 2006
Manden med det lille ansigt, 2007
Det lunefulde net, 2009
Venter i mørket, 2011
Nationalitet: svensk
Hovedperson: Kriminalinspektør Irene Huss

Jeg kan sagtens følge andre i, at en femikrimi bliver
stadigt mere vedkommende, jo mere ”almindelig”
heltinden er. Ikke desto mindre har konceptet ikke
altid appelleret til mig. Irene Huss-serien er dog
en undtagelse. Hun har så også det sorte bælte i
karate...
Ellers er hun ikke specielt stridbar, og har – i hvert
fald for hende at se – et lykkeligt familieliv med en
elsket partner, blot med almindelige problemer
med tvillingedøtre og sin gamle mor. Chokket er af
samme årsag stort, da hun senere i serien opdager
sin mands mistrivsel.
Turstens krimier er gedigen skandinavisk kvalitet
– begavede, velfortalte og spændende med
troværdige personer af kød og blod, gode miljøbeskrivelser og spændende samfundspågående plots.
I min optik burde hun absolut ikke stå i skyggen af
Läckberg og Marklund.

Yrsa Sigurdardottir

Det tredje tegn, 2006
Den der graver en grav, 2007
Aske, 2009
Isblå spor, 2011
Nationalitet: islandsk
Hovedperson: Advokat Thora Gudmundsdottir

Det er lige ved, at en islandsk forfatter automatisk
borger for kvalitet. Det gør det i hvert fald i dette
tilfælde. Yrsa Sigurdardottir lægger sig efter min
mening effektfuldt ind i den øvre del af genren.
Hendes bøger er intelligente og levende velskrevne
med et charmerende strejf af ironisk humor og …..
er ganske enkelt sindsoprivende spændende! Uhyggen er altid i top. Dramatiske naturbeskrivelser er
med til at underbygge en grundlæggende stemning
af ondskab og gru, som de gådefulde forbrydelser
i hendes bøger uundgåeligt skaber. Der er scener,
hvor jeg bogstaveligt talt fik et chok!
Desuden er hendes opdagerpar ualmindeligt vellykkede. Samspillet mellem de to modsætninger er
opkvikkende morsomt. Privatlivet er vigtigt, men
fylder ikke for meget. Nysgerrige og uforfærdede
Thora, enlig mor til to, med problemer med sin
eksmand, suppleres fint af tyske Matthew –
hendes makker og kæreste – maskulint fåmælt og
stringent, men måske netop derfor en uvurderlig
sparringspartner.
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