▶ De Deense

Sophie Grabøl
uit The Killing
met de bekende
slobbertrui.

▶ Those Who Kill:

superspannend en
met de stoere
Laura Bach.

▲ Van Veeteren.
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▲ Liza Marklund.

We kunnen niet meer zonder Wallander en zitten bij Those Who Kill op het
puntje van onze stoel. De Britse crimeseries hebben het nakijken; misdaad uit het
hoge noorden, dát verkoopt. Wat is het geheim van het Scandinavische succes?
Spannende boeken

TEKST: MARC KETZER

Het begint met goede verhalen, vooral
uit Zweden. In de jaren 70 schrijft het
Zweedse duo Maj Sjöwall en Per Wahlöö
tien misdaadromans. De verhalen met
hoofdinspecteur Martin Beck vormden
de ideale combinatie van spannende
misdaad en maatschappijkritiek.
Hoogtepunten waren De lachende
politieman en De verschrikkelijke man
uit Säffle. Begin jaren 90 begon een
talentvolle schrijver, Henning Mankell, een
reeks over een met zichzelf worstelende
inspecteur. Wallander werd geboren in
Moordenaar zonder gezicht. En nadat
Stieg Larsson in 2004 (te jong) overleed,
kwamen zijn drie legendarische misdaadboeken uit, over een nieuwsgierige
journalist en een briljante, maar sociaal
onaangepaste hacker: de Millenniumreeks. Al deze Zweedse krimi’s werden
succesvol vertaald naar tv. Daarmee werd
de standaard gelegd. Ook de boeken van

Liza Marklund (Anikka Bengtzon), Håkan
Nesser (Van Veeteren) en Helena Tursten
(Irene Huss) werden bewerkt tot tv-series.

De toppers
Het is opmerkelijk dat de Beck- en
Wallander-series nu zijn gebaseerd op
nieuwe verhalen, door tv-scenaristen
geschreven, gewoon omdat de boeken
‘op’ waren. Beck kreeg een Belgische
en een Amerikaanse film, Wallander een
BBC-verfilming en de eerste Millenniumfilm zelfs een Hollywood-remake.
De Beck en Wallander-series zijn goed,
maar kunnen niet op tegen het geweld
dat nu uit Denemarken komt, en dan
vooral The Killing. Deze 20 afleveringen
durende moloch behandelt maar één
moord, die op Nanna Birk Larsen.
De eigenaardige Sarah Lund die het
onderzoek leidt, heeft allerlei privéproblemen. Die wil ze best onder ogen
zien, maar ‘de zaak’ vindt ze altijd

belangrijker. Ook Those Who Kill is een
uitstekende Deense serie, waarbij de
hoogblonde jonge inspecteur Katrine
Ries Jensen de hulp inroept van een
forensisch psychiater. Borgen is een
buitenbeentje – politiek drama met ’n
vleugje misdaad. De Denen hebben
minder goed bronmateriaal, maar
blijken sublieme scenarioschrijvers.
If you can’t beat them, join them,
moeten de Zweden gedacht hebben, en
zo ontstond The Bridge. Een Deense en
’n licht autistische Zweedse inspecteur
(Saga Norén) moeten in de coproductie
gezamenlijk een moord oplossen.

▲ Millennium.
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TV ACTUEEL
▶ Wallander: al

drie acteurs
speelden de
inspecteur.

▶ Borgen: geen

misdaad, maar
supergoed en
verslavend.
▶ The Bridge:

gekke agente!

◀ Nog steeds Beck:

het eerste verhaal
verscheen al
midden jaren 60.

Herkenbare details
De charmante dialogen spreken ons aan.
We begrijpen niet veel van Noors, Zweeds
of Deens, maar het klinkt toch vertrouwd.
Een beetje als Fries. En de Deense kust
lijkt toch een beetje op onze Waddenkust,
de Zweedse meren op het IJsselmeer en
hartje Stockholm heeft veel water, net
als Amsterdam. Bovendien staat de
mentaliteit van de noorderlingen dicht
bij de onze. Een beetje gereserveerd,
calvinistisch, maar met het hart op de
juiste plaats. In veel series speelt een
vleugje maatschappijkritiek mee. Extreem
rechts moet het vaak bezuren. Opvallend
is dat veel inspecteurs hoogopgeleide,
slimme vrouwen zijn. Dat spreekt in ieder
geval de helft van de kijkers aan. En de
andere helft vindt die vrouwen natuurlijk
ontzettend knap. Check Those Who Kill
en Liza Marklund maar eens.

Boeiende acteurs
We kunnen een hele waslijst maken met
acteurs die hun rol met verve spelen,
maar we pikken er twee uit. De Deense
Sophie Grabøl uit The Killing werd met
haar slobbertrui een nieuw stijlicoon voor
vrouwen. Het is aan haar subtiele spel te
danken dat de kijker twintig uur geboeid
blijft kijken. Een ander fenomeen is Rolf
Lassgård. Deze Zweedse acteur speelt
Gunvald Larsson in zes originele Beck-

verfilmingen en had de hoofdrol in de
eerste negen Wallander-televisiefilms.
Dit deed hij uitstekend, maar de acteur
overtreft zichzelf in de twee tv-films Den
fördömde, over de lastige forensisch
psycholoog Sebastian Bergman.

Onvoorspelbaar
De meeste van de hoofdpersonen die de
moorden moeten oplossen, zijn verre van
perfect. Soms, zoals in Den fördömde en
The Bridge, zijn ze zelfs zo gek als een
deur. Dit verhoogt het kijkplezier enorm.
Hoe anders is dat in veel Britse en Duitse

◀ In het midden:
Sebastian Bergman.

De hoofdrolspelers
zijn vaak zo gek als
een deur
krimi’s? Lewis, Barnaby en Derrick zijn
bloedserieus, en dat maakt het een en
ander nogal voorspelbaar. Wat Sebastian
Bergman en Saga Norén gaan doen,
weet je maar nooit… Spannend!

Gruwelijke beelden
Vergeleken met Nederlandse krimi’s valt
op dat de moorden in Wallander, The
Bridge, Those Who Kill en Irene Huss
behoorlijk gruwelijk zijn, maar wat kijken
we er graag naar. De kijker wordt dan
onbewust juist getriggerd. Het horroreffect maakt dat je het juist wél wilt zien.

Wie missen we nog?
Eén van de beste Scandinavische
misdaadschrijvers is de Noor Jo Nesbø.
Zijn thrillers rond Harry Hole zijn razend
populair, ook in Nederland. Waarom is er
dan nog geen serie van? De rechten zijn

▲ Varg Veum.

gekocht door een Amerikaanse filmmaatschappij en die stelt een nogal
strenge eis: er mag geen oorspronkelijke
Noorse versie van gemaakt worden.
Zijn we mooi klaar mee. Jammer dat
Nesbø gekozen heeft voor het geld,
want een serie met Harry Hole zou
fantastisch zijn geweest. Gelukkig is
er nog wel het Noorse Varg Veum:
ook een moordserie. ◼

WAAR EN WANNEER TE ZIEN?
The Killing 3 (DK) zaterdag op BBC HD,
deze zomer op Ned 2
The Bridge (DK/S) zaterdag op Ned 2
Those Who Kill (DK) zaterdag op Canvas
Liza Marklund (S) deze zomer op Ned 2
Borgen (DK) Serie 1: 10 januari op Ned 2
Wallander (S) zondag op ZDF, deze zomer
een nieuwe reeks op Ned 2
Beck (S) vrijdag op ARD
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