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Nordic Noir 
 
 
 



Nordisk novembermørke har lagt sig over en lang ræk-
ke af de nordiske krimier. Melankolien og det tilsynela-
dende velfungerende samfund, der slår sprækker, lok-
ker og opsluger læsere i massevis også uden for de 
Nordiske lande. 

Titlerne på denne liste er udvalgt med udgangspunkt i 
den definition på "Nordic Noir", som Bo Tao Michaëlis 
har formuleret. 

 

 

"Nordic Noir adskiller sig fra klassisk roman noir/film 
noir ved at foregå i et tilsyneladende velfungerende 
velfærdssamfund. Nordic noirs 'mørke' er langt mere 
kollektivt samfundsbetinget end den klassiske hvor 
verden på forhånd er af lave og det enkelte individ 
magtesløs rammes af skæbnen. Nordisk Noir er såle-
des mindre fatalistisk 'græsk tragedie' mere ' Ibsens 
naturalistiske teater' for at bruge en teatralsk metafo-
risk sammenligning. Kort sagt den sorte håbløshed er 
mere skabt af socialt kausale omstændigheder end en 
eller anden skæbnesvanger tilfældighed".  
 
Bo Tao Michaëlis 

med et drab. Er rengøringshjælpen indblandet eller den unge illegale ar-
bejdsdreng? Kriminalinspektør Emma Sköld får sin sag for, og privat har 
hun en ubehagelig følelse af at være overvåget  
 
Erik Axel Sund: Glaslegemer 
Lindhardt & Ringhof 2015 
Krimi fra det stockholmske undergrundsmiljø, hvor en selvmordsbølge 
blandt unge cuttere kædes sammen med en række mystiske kassette-
bånd. Konstitueret kriminalassistent Jens Hurtig sættes på sagen  
 
Johan Theorin: Skumringstimen 
Lindhardt & Ringhof 2008 
Serie: Skumringstimen, natstorm, Blodlag, Gravgæst 
I begyndelsen af 1970'erne forsvinder en lille dreng sporløst på Øland. Hans 
mor, der aldrig har fået bearbejdet sin sorg, vender 20 år senere tilbage 
for at forfølge nye spor, og nu hører hun for første gang om en sagnom-
spunden spøgelsesfigur, der i svundne tider skabte skræk over hele øen  
 
Oliver Truc: Fyrre dage uden skygge 
Modtryk 2014 
Krimi. Nina og Klemet er nye makkere i ren-patruljen i den lille by Kautokei-
no, og de kommer på en kæmpe opgave, da renavleren Mattis findes død. 
Sagen viser sig hurtigt at rumme langt mere end først antaget  
 
Helen Tursten: I skjul af skyggerne 
Lindhardt & Ringhof 2012 
Krimi. Politiet i Göteborg med Irene Huss som central aktør får en stor op-
gave med at opklare et mord, der viser sig at være sket som led i et opgør 
mellem rivaliserende, narkohandlende bander af rockere og indvandrere. 
Da også Huss' mand og børn trues, bliver det for alvor et dramatisk opgør  
 
Yrsa Sigurdardottir: Jeg skal huske dig 
Lindhardt & Ringhof 2013 
Tre venner går i gang med at restaurere et gammelt hus i en øde og for-
ladt by på Vestislands kyst, da uhyggelige ting begynder at ske i det iskol-
de miljø. En kold sejltur derfra er en psykiater i gang med at efterforske et 
mystisk selvmord, samtidig med at hans liv stadig påvirkes dybt af hans 
søns forsvinden 3 år før. De to handlinger krydses  



Camilla Läckberg: Heksen 
People´s Press 2017 
Krimi. 4-årige Linnea findes død i skoven og Patrik og hans kolleger skal op-
klare omstændighederne som lader til at have en sammenhæng med 
mordet på en jævnaldrende pige tredive år tidligere  
 
Henning Mankell: Hånden 
Gyldendal 2013 
Krimi. Da Kurt Wallander kigger på et hus, opdager han et skelet, der er be-
gravet i haven. Den døde har ligget der mange år og har tilsyneladende 
ikke været meldt savnet, så det bliver vanskeligt for Wallander at opklare, 
hvad der i sin tid er sket  
 
Håkan Nesser: Levende og døde i Winsford 
Modtryk 2014 
Den midaldrende svenske tv-vært Maria er flygtet til Winsford i det sydvest-
lige England. Hun er drevet på flugt af en dramatisk begivenhed og har æn-
dret sit navn. På heden sker uhyggelige ting, og Maria må lægge en plan, 
for måske er der en, der leder efter hende 
 
Anders Roslund: Bjørnedansen 
Modtryk 2015 
Fire mænd bryder ind i et militærdepot efter våben til bankrøverier. Tre af 
dem er brødre svejset sammen af barndomstraumer i en familie med en 
fordrukken voldelig far. Den ældste bror Leo planlægger alt minutiøst, men 
en dag går det galt  
 
Mads Peder Nordbo: Pigen uden hud 
Politiken 2017 
Krimi. I Grønland finder man et mumificeret lig, der ligner en nordbo-viking. 
Journalisten Mathew bliver optaget af sagen, som trækker tråde tilbage til 
en række brutale mord begået i 1970'erne. Sammen med den lokale kvinde 
Tupaarnaq sætter Mathew sig for at finde ud af, hvordan det hele hænger 
sammen  
 
Sofie Sarenbrandt: Syndebukken 
People´s Press 2018 
Krimi. En indbrudsbølge plager et mondænt kvarter i Stockholm og ender 

 
Arnaldur Indriðason: Ukendte kyster 
Rosinante 2016 
Krimi. Kriminalkommissær Elendur Sveinsson er taget til sin hjemegn i Østis-
land, hvor han drages mod et mere end 60 år gammelt mysterium om en 
kvinde der forsvandt i en storm under krigen. Samtidig pines han af fortiden 
og gamle, uløste sager  
 
Sara Blædel: Kvinden de meldte savnet 
People´s Press 2014 
Krimi. Louise Rick fra Københavns Politi bliver personligt involveret i en sag 
om en myrdet kvinde i England. Kvinden viser sig at være dansk og forsvandt 
sporløst for 18 år siden, hvor hun var kæreste med den mand, Louise lige er 
flyttet sammen med  
 
Kim Faber: Vinterland 
Politiken 2019 
Krimi. København er blevet udsat for et terrorangreb. Alt mandskab indkal-
des bortset fra den rutinerede politikommissær Martin Juncker, som er ble-
vet degraderet til at gøre tjeneste i en sjællandsk provinsby. Han får dog 
travlt da fundet af en myrdet mand, trækker tråde til en nynazistisk gruppe 
og måske til terrorangrebet 
 
Karin Fossum: Jeg kan se i mørke 
Gyldendal 2017 
Krimi. Ragna Riegel lever et stille og regelmæssigt liv, men så begynder hun 
at modtage trusselsbreve. Ragna tager sine forholdsregler og gør til sidst 
det, hun må gøre. Ragna kommer til afhøring hos Konrad Sejer, men fortæller 
hun sandheden?  
Serie: Evas øjne,  Se dig ikke tilbage; Den der frygter ulven; Når djævlen holder 
lyset; Elskede Poona;  Sorte sekunder; Drabet på Harriet Krohn; Den som el-
sker noget andet; Den onde vilje;  Varsleren;  Carmen Zita og døden; Helve-
desilden; Hviskeren 
 
Anne Holt: Skyggedød 
Gyldendal 2013 
 Krimi. 8-årige Sander er død efter et fald på en trappe, men er der virkelig 
tale om en ulykke? Inger Johanne Vik bliver mod sin vilje inddraget i sagen  



 
Jørn Lier Horst: Nulpunkt 
Modtryk 2018 
Krimi. En tidligere professionel sportsstjerne meldes savnet samtidig med at 
flere andre kendte findes myrdet. Politimanden Blix bliver sat på sagen, 
imens journalisten Emma Ramm skaffer informationer til den gode historie  
 
Jógvan Isaksen: Prædikeren 
Marselius 2017 
Krimi. Liget af en udenlandsk kvinde findes myrdet i Tórshavn. William 
Hammer, ansat i politiets Skanseafdeling, skal undersøge tre tidligere 
dødsfald fra 1990'erne og finde en forbindelse til mordet på kvinden. I 
alle fire dødstilfælde er der fundet kort med skriftssteder  
 
Stina Jackson: Sommermørke 
Lindhardt & Ringhof 2018 
I tre år har Lelle ledt efter sin datter Lina, der forsvandt, mens hun 
ventede på bussen. Nu er endnu en pige, der ligner Lina, forsvundet, 
og Lelle fatter håb 
 
Mons Kallentoft: Bambi 
Politiken 2017 
Krimi. En midsommerfest for en gruppe unge ender med gensidige 
drab. Et nyt syntetisk drug gør tilsyneladende brugerne vanvittige og 
for den unge politimand Zack og hans kolleger er spørgsmålet, om 
det er produceret med fortsæt  
 
Jakob Knudsen: Hjemløs 
People´s Press 2017 
Krimi. To drab og en bortførelse blandt hjemløsemiljøet i Kildeparken i 
Aalborg må have en sammenhæng, som Rigspolitiets drabstaskfor-
ce med Kristian Swane i spidsen tilkaldes for at løse 
 
 
 

Lars Kepler: Lazarus 
Gyldendal 2018 
Serie: Hypnotisøren, Paganinikontrakten, Ildvidnet, Sandmanden, 
Stalker, Kaninjægeren, Lazarus 
Krimi. Joona Linna er stadig ikke helt tilbage på sin gamle plads i 
politiet, da man finder hans afdøde hustrus kranium i en fryser hos 
et mordoffer i Oslo. Han drages igen ind i jagten på en grusom 
morder, hvis modus i skræmmende grad ligner den dræbte serie-
morder, Jurek Walters  
 
Michael Katz Krefeld: Mørket kalder 
Lindhardt & Ringhof 2018 
Krimi. I jagten på en voldtægtsmand bliver politikommissær Ceci-
lie Mars filmet i en afslørende situation. Snart er hun hvirvlet ind i et 
spil om afpresning og selvtægt - et spil med vidtrækkende og fa-
tale konsekvenser  
 
Åsa Larsson: Som offer til Molok 
Modtryk 2012 
Krimi. I Kiruna findes en ældre kvinde brutalt dræbt. For år tilbage 
blev hendes farmor også myrdet. Er der en sammenhæng mellem 
de to dødsfald? Rebecka Martinsson efterforsker det aktuelle mord 
og graver sig bagud  
 
Pontus Ljunghill: Manden i Vasaparken 
Gyldendal 2013 
Krimi. Året er 1953 og den netop pensionerede politimand Stierna tænker 
tilbage på mordet på en 8-årig pige for 25 år siden. Den dengang talent-
fulde kriminalkommissær Stierna var sat på sagen og afgav et løfte om at 
finde morderen 
 
 
 
 
 


