


De historiske
Claus Mørkbak Højrup
Mordet ved Dybbøl Banke

For elskere af krig og krimi! Gendarm Hans Bielke 
er en hård negl (bogen findes online med titlen ”Da 
fanden sked i bukserne”, som er beskrivelsen af, hvor 
barsk han er). Men da hans ven findes myrdet kort tid 
før det store slag, tæller hvert minut i et kapløb med 
tiden om at nå at opklare mordet, før det hele går løs. 
Bogen er skrevet med troværdighed og en god portion 
galgenhumor i krigens alvor. 

Gunnar Staalesen
Bergen-trilogien

Gennem et helt århundrede følger vi opklaringen af 
mordet, der begås nytårsnat år 1900. Iklædt maske 
findes en af byens spidser myrdet, og det trækker 
spor langt ind både i Bergens underverden og i det 
bedre borgerskab. Historien her kan i øvrigt ses som 
en forløber til serien om Staalesens anden kendte de-
tektiv, Varg Veum, da vi i trilogien får beskrevet hans 
familiære forhold. 
Første bog i serien: 1900 morgenrøde 

Martin Jensen
Eske Litle

I årene op til Grevens Fejde oplever vi liv og hverdag 
i middelalderens Assens. I læderklædte sko følger vi 
den lokale foged Eske Little og hans hjælper Bane, 
hvor de prøver at opretholde lov og orden i en tid, hvor 
meddeleren til tider blev dræbt, og hvor lovløshed var 
normen. Troværdig krimi med detaljerede beskrivel-
ser af, hvordan en mordopklaring i 1200-tallet kunne 
have gået for sig helt uden videoovervågning og fin-
geraftryk. 
Første bog i serien: Eske Litle: Byfoged i Assens

Candace Robb
Et middelaldermysterium med Owen Archer

I 1300-tallets England er bueskytten Owen Archer 
blevet såret og har mistet det ene øje. Han bliver af 
sin Lord sendt til York, hvor han dels skal fungere som 
spion for Ærkebiskoppen og dels skal i lære som apo-
teker som dækhistorie. Han hvirvles ind i opklaringen 
af to mystiske dødsfald, og hurtigt samles opmærk-
somheden om den unge Rose, som er apotekerens 
datter – men kan det virkelig være sandt? 
Første bog i serien: Apotekerrosen

Peter Robinson
Alan Banks

Serien foregår ret beset i nutiden (starten af årtusind-
skiftet), men mordsagerne trækker ofte lange tråde 
bagud i tiden. Bøgerne emmer af britisk charme og 
velskrevne tidsbilleder, og med den fraskilte, desillu-
sionerede enspænder Alan Banks som hovedperson 
er krimistemningen komplet. Serien er i øvrigt filma-
tiseret. 
Første bog i serien: I en tør tid

Jeffrey Archer
Warwick-serien

Okay, historisk krimi er måske så meget sagt, efter-
som den foregår i 1980’erne. Serien er en spinoff af 
hans populære serie om Cliftonkrøniken, som mange 
sikkert kender. Vi følger den unge, sympatiske kri-
minalbetjent William Warwicks bestræbelser på at 
opklare mord og på at stige i graderne. Bogen er 
næsten mere roman end krimi, men som alt fra Jef-
frey Archers hånd er det velskrevet og meget grundigt 
researchet. Warwick-bøgerne er herlige som et helt 
og aldeles ublodigt afbræk i krimigenren og med et 
rigtigt fint tidsbillede, man kan fortabe sig i.  
Første bog i serien: Øjet der ser



De nutidige
Helen Cox
En Kitt Hartley-krimi

Hvis man har læst bunkevis af krimier, må man be-
stemt være ligeså kvalificeret som politiet til at opklare 
mord!? Den fandenivoldske, men meget charmerende 
bibliotekar Kitt må træde til med sine autodidakte ev-
ner som opklarer, da hendes veninde Evie anklages 
uretmæssigt for mordet på sin kæreste. Det er som i 
så mange hyggekrimier ikke specielt troværdigt, men 
du er godt underholdt fra start til slut i selskab med 
den the-drikkende Kitt Hartley i et aldeles hyggeligt 
univers. 
Første bog i serien: Dødbringende besked

Dorte Roholte
Smertepunkter – en parcelhuskrimi.

Bag idylliske gadenavne i Skovkvarteret gemmer sig 
dystre hemmeligheder og svære skæbner. I det so-
ciale boligområde Skovlinjen sker først ét mord og 
siden flere. I stedet for at følge efterforskerne, føl-
ger vi i denne enkeltbindskrimi beboerne og deres 
bevæggrunde. Vi møder blandt andet den forbitrede 
dagplejemor, den anorektiske teenagedreng og en 
stressramt socialrådgiver – og i små samfund ved alle 
altid noget belastende om hinanden. Men hvad? Og 
hvem er morderen? 

Elly Griffiths
En Ruth Galloway-krimi

Den lettere kyniske, introverte arkæolog Ruth Gallo-
way bor i Marsken og vil egentlig helst bare omgives 
af sine elskede knogler og sine allernæreste venner 
(som blandt andet indbefatter en vaskeægte druide). 
Derfor kommer det også bag på hende, da hun plud-
selig befinder sig som hjælper ved en mordgåde og 
ender med at have en affære med en ellers lykkeligt 
gift politimand. 
Første bog i serien: Pigen under jorden

Anna Grue
Anne-Maj Mortensen-serien

En (lidt for) nysgerrig pensionist med hjertet på rette 
sted beslutter sig for at udmanøvrere politiet og op-
klare mordet først – mest fordi den irriterende unge 
betjent tillader sig at irettesætte hende.  Og ingen – og 
da slet ikke en eller anden ung knøs – skal fortælle 
Anne-Maj Mortensen, hvad hun skal og ikke skal! Den 
bestemte dame kaster sig, med stor madglæde og en 
stålsat tro på at vide bedst, ud i mordopklaringerne. 
Hun er et herligt bekendtskab.
Første bog i serien: Mysteriet i Genbrugsen

Louise Penny
Armand Gamache serien

I den (tilsyneladende) idylliske by Three Pines i Cana-
da følger vi i en klassisk krimi politiinspektør Armand 
Gamache. Fordærv og bedrag lurer under overfladen, 
og i foreløbig 15 bøger følger vi livet – og ikke mindst 
døden – mens intrigerne hober sig op. Hurtigt slugt 
og meget velskrevet, så husk at reservere den næste 
på forhånd. 
Første bog i serien: Mørkt motiv

Marco Malvaldi
En BarLume-krimi

Åh Toscana! Vi er i særdeles godt selskab på den lille 
lokale beværtning BarLume i Toscana. Bysladderen 
er alle steder, både om turisterne og i særdeleshed 
de lokale. Bartenderen Massimo hører selvsagt lidt af 
hvert, og da en ung kvinde findes myrdet, har han sine 
helt egne teorier, som den noget tvære kommissær 
Fusco dog ikke har meget til overs for. Men hvem har 
ret? Helt ublodig krimi, der oser af italiensk atmosfære 
og underfundig humor. 
Første bog i serien: Den femte spiller



Ann Cleeves
Shetland-serien

På Shetlandsøerne opklarer Jimmi Perez mord takket 
være sit indgående kendskab til lokalbefolkningen. 
Krimierne beskriver den barske natur utroligt flot, og 
i et stille og roligt tempo bliver trådene til opklaringen 
spundet sammen i et sindrigt net, der tilsammen ud-
gør et godt plot. Ikke en typisk hyggekrimi, men langt 
fra blodig og barsk. Cleeves har også lavet første del 
af en ny serie om ”North Devon”, som bestemt også 
er værd at læse.
Første bog i serien: Sort som ravnen

Richard Osman
Torsdagsmordklubben

I ‘Storbritanniens første luksus-seniorlandsby’, Coop-
ers Chase, mødes fire venner hver torsdag i Pusle-
spilsstuen under dække af at diskutere japansk opera. 
I virkeligheden mødes de for at løse mordgåder – den 
ene af vennerne er nemlig pensioneret vicekommis-
sær og smugler sagsmapper med til møderne. Livet i 
olle-kolle-byen rystes af et mord, og så må de fire tage 
affære. Forlaget beskriver bogen som en blanding af 
Barnaby og Badehotellet, så dette er hyggemord på 
første klasse. 
Første bog i serien: Torsdagsmordklubben

Christoffer Holst
En Cilla Storm-krimi

Da sladderbladsjournalisten Cilla forlades af sin kæ-
reste, impulskøber hun en kolonihave på en lille ø i 
den stockholmske skærgård. Naboen er en nysgerrig 
ældre kvinde, som viser sig dels at have en utroligt 
lækker søn, som er politimand, dels at blive en god 
veninde med samme kærlighed til mad og vin som 
Cilla. De to bliver hvirvlet ind i mord og mysterier 
med skærgårdsidyl som baggrund og en god portion 
humor og romance tilsat. En hyggekrimi, når den er 
allerbedst. 
Første bog i serien: Blå, blå efterårsbølger

Robert Galbraith
Cormoran Strike og Robin Ellacott

For at kickstarte sin nye tilværelse efter Harry Pot-
ter udgav J.K. Rowling serien om privatdetektiv 
Cormoran Strike under pseudonym. Serien kommer 
til at indeholde i alt 6 bøger, og vi følger den lettere 
forhutlede og akavede detektiv og hans vikarierende 
sekretær Robin i opklaringen af privatdetektivsager. 
Den er velskrevet, morsom og ganske rammende sa-
tirisk – ingen slipper udenom forfatterens skarpe pen! 
Første bog i serien: Gøgens kalden

Fiktive byer
Anna Grue
Dan Sommerdahl

Hyggelig krimiserie, som udspiller sig i den sjæl-
landske by Christianssund, hvor makkerparret Dan 
Sommerdahl og Flemming Torp opklarer mord, mens 
privatlivets komplikationer intensiveres. Serien er i fil-
matiseret med Peter Mygind i hovedrollen. 
Første bog i serien: Dybt at falde

Maria Adolfsson
En Doggerland-krimi 

I havet mellem England og Danmark ligger den fik-
tive øgruppe Doggerland. Vi følger politiinspektør 
Karen Eiken Hornby i et skønt univers, der blander 
det bedste fra skandinavisk, tysk, engelsk, færøsk og 
hollandsk kultur på en meget troværdig måde. Hun 
vågner efter en våd nat til den årlige østersfestival - i 
sin chefs hotelseng - blot for at opdage, at hans eks-
kone i nattens løb er blevet myrdet. 
Første bog i serien: Fejltrin 



Helle Mogensen
En Anne Lebæk-krimi

I den lille tidligere fiskerby Hvertsund i Vestjylland bli-
ver psykologen Anne Lebæk hvirvlet ind i mordsager, 
da hendes klient dør i havet. Som psykolog ved hun 
nemlig, at hendes patient aldrig ville nærme sig havet 
frivilligt! Anne er hjemvendt efter mange år i Køben-
havn og må assistere politiet i opklaringen. Stemnin-
gen er tyk vestjysk og emmer af saltvand og forbit-
relse, så det kan være svært at vende hjem. 
Første bog i serien: Havunger

Anette Broberg Knudsen
Julie Hashøj

Den lille by Ruglev rystes, da den 9-årige Katrine 
forsvinder efter mini-konfirmandundervisning – og få 
dage efter findes dræbt. Den moderne, hvidvinsel-
skende præst, Julie Hashøj, tager sagen i egen hånd, 
da mistanken kaster sig på hendes graver. For det 
kan da vel ikke være ham, der er morder? 
Første bog i serien: Begrundet mistanke: Tilgivelse

Lars Kjædegaard
En Agnes Hillstrøm krimi

I den midtjyske landsby Bejdrup findes liget af en 
dreng på heden. Tragedien fuldendes, da ingen sav-
ner drengen, og det siden viser sig, at forældrene 
også er døde. Seniorefterforsker Agnes Hillstrøm 
tilkaldes, og vi følger efterforskningen tæt i det lille 
samfund, hvor de lokale udspørges, og hvor nogen 
har større interesse i at få opklaret mordet end andre. 
Første bog i serien: Liget i lyngen

De (endnu) serieløse
Anne Chaplet
Intet andet end sandheden

Rigtig mange krimier kommer i serier, og nogle er 
vældig lange: Men hvis du trænger til en enkeltstå-
ende krimi (måske mens du venter på den næste i 
en anden serie), så er Anne Chaplet et godt bud. Hun 
er en tysk forfatter, som skriver gedigne krimier med 
skiftende hovedpersoner, og som derfor kan læses 
uafhængigt. De er spændende, men ganske ublodige. 

Anne Mette Kirk
Låst

Da 24-årige Clara findes hårdt såret i en blodpøl på et 
natklubtoilet i København, må politiassistenten Marc 
Abildgaard i gang. Der tegner sig hurtigt et billede af 
en forhadt jetsetter med mange fjender. ”Låst” er en 
enkeltstående krimi, som foregår i jetset-miljøet, med 
mange beskrivelser af tøj, livsstil og usandsynlige 
scenarier. Bogen er særligt god til yngre krimilæsere 
og alle med hang til glamour og jetsetliv. 

Jenny Lund Madsen
Tredive dages mørke

Den snobbede, småalkoholiske, skriveblokerede for-
fatter Hannah udfordres til at skrive en krimi på blot 
30 dage. I et håb om at genfinde inspirationen rejser 
hun til en lille by på Island. Inspirationens muse hører 
hende tilsyneladende, for inden længe skyller liget af 
en ung kvinde op på stranden, og mens Hannah fri-
stes til at lave sin egen efterforskning, bruger hun ak-
tivt sagen i sin bog. Hannah er en kvinde med mange 
bombastiske holdninger, og udover at bogen er meget 
velskrevet (forfatteren har bl.a. skrevet manuskriptet 
til serien ”Rita”), sætter hovedpersonens ytringer ofte 
god gang i lattermusklerne. 



De anderledes
Ruth Ware
Mrs. Westaway er død 

En skønsom blanding af krimi og dannelsesroman, 
hvori vi følger den unge Hal, som er helt alene uden 
en familie. Hun ernærer sig som tarotkortlæser i 
Brighton med en større spillegæld, da hun får at vide, 
at en for hende ukendt bedstemor har efterladt hende 
både et herresæde og en mindre formue! Og hvem 
har ikke altid drømt om det!? Men efterhånden åbner 
der sig en Pandoras æske af ukendte onkler, en ond-
sindet husbestyrerinde og en bolig, der viser sig at 
være både nedslidt og utæt. Og Hal er faktisk i tvivl, 
om hun overhovedet er den rette arving – skal hun 
sige sandheden og gå derfra uden en klink, eller skal 
hun grave dybere og se, om der virkelig er en forbin-
delse til familien? 

Jessica Fellowes
Mitfordmordene

Fortællingen bygger på virkelige historiske personer 
– tilsat en god fantasi og med en fængslende historie 
som resultat. Mordofferet var Florence Nightingale 
Shore, der blev slået ihjel i et tog, men sagen er uop-
klaret den dag i dag. Mitfordpigerne er også historiske 
personer, døtrene af en baron. I de brølende 1920’ere 
følger vi den 16-årige Nancy og hendes barnepige 
Louisa i deres bestræbelser på at opklare mordet. 
Forfatteren Jessica Fellowes er også kendt for tv-
serien om Downton Abbey.
Første bog i serien: Mysteriet på Asthall manor

Leonie Swann
Mordet i Glennkill

En fårehyrde findes myrdet, og vi følger intenst op-
klaringen – foretaget af hans får. Det klogeste får, 
Miss Maple, sætter sig for sammen med resten af den 
brogede flok at opklare mordet, og det skal snart vise 
sig, at flere i det lille samfund har et horn i siden på 
den døde hyrde. Men hvem er den mystiske Gabriel, 
som har gode forbindelser til kødbranchen?! Et mord 
opklaret af får ser man ikke hver dag, men den er 
velskrevet og med skønne beskrivelser fra det irske. 

Alexander McCall Smith
Damernes Detektivbureau

Precious Ramotswe ejer et detektivbureau i Bot-
swana, og med hjælp fra beundreren Mr. Matekoni og 
sekretæren Mademoiselle Makutsi opklarer hun sa-
gerne med praktisk livsklogskab og håndfast menne-
skekærlighed. Serien er som sådan ikke en krimi, for 
der er ikke nogen mord – der er mysterier, intriger, og 
så er der hjertevarme, hygge og ikke mindst en stor 
personlighed for alle pengene. Trods de manglende 
mord er Precious bestemt et bekendtskab værd. Se-
rien er desuden filmatiseret. 
Første bog i serien: Damernes Detektivbureau Nr. 1

Catharina Ingelman-Sundberg
Med kup og kaffelikør

Der er ikke megen mord, men i stedet kriminalitet i se-
rien om de fem beboere, som er svært utilfredse med 
de kummerlige forhold på plejehjemmet. De beslutter 
sig derfor for at begå et storstilet kunstkup, så de en-
ten kan leve et liv i sus og dus – eller havne i fængslet. 
Det må alt andet lige være bedre end det, plejehjems-
livet kan tilbyde! Bogen er fyldt med den ene forvikling 
efter den anden, og man er godt underholdt af de fem 
ældre menneskers bestræbelser på et bedre liv, med 
kriminalitet som fælles drivkraft.  
Første bog i serien: Med kup og kaffelikør
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