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Fag: Vejleder: 

Dansk A 

Opgaveformulering: 

Der ønskes en behandling af femi-krimiens udvikling, kendetegn og popularitet. Redegør først 
for femi-krimiens udvikling og kendetegn inden for den danske litteratur og sæt den i forhold til 

den ”traditionelle” krimi. 

Giv derefter en analyse af Sara Blædels krimiroman Grønt støv (2011) med henblik på at udpege 
genretræk fra femi-krimien. I analysen skal du desuden behandle fremstillingen af 

hovedpersonens karakter, livsverden og udvikling samt komme ind på vægtningen af disse 
elementer i romanen. Der skal indgå næranalyse af min. 4-6 udvalgte passager fra romanen, 

som kan illustrere og dokumentere dine pointer i analysen. 

I en perspektiverende del skal du med udgangspunkt i din redegørelse og analyse gøre 
overvejelser om, hvad der har ført til femi-krimiens popularitet, samt hvilke muligheder og 

begrænsninger der ligger i betegnelsen femi-krimi. 
Inddrag bilag 1 i perspektiveringen. 

Link til bilag 1: https://www.berlingske.dk/kultur/kvinderne-foerer-kniven 

Opgaven skal have et omfang på 10-15 sider a 2400 enheder (anslag incl. mellemrum, 
skriftstørrelse 12 og 1,5 linjeafstand), du selv har skrevet. Forside, indholdsfortegnelse, noter, 
litteraturliste, figurer og andre bilag skal ikke medregnes i disse sider. 

Med aflevering i Netprøver bekræfter jeg, at opgavebesvarelsen er udarbejdet af mig. Jeg har ikke 
anvendt tidligere bedømt arbejde uden henvisning hertil, og opgavebesvarelsen er udfærdiget uden 
anvendelse af uretmæssig hjælp og uden brug af hjælpemidler, der ikke har været tilladt under prøven. 
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Resumé 

Denne opgave handler om femi-krimi, derunder dennes udvikling, kendetegn og popularitet.  

I opgaven har jeg redegjort for femi-krimiens baggrund, udvikling og kendetegn inden for dansk 

litteratur og herefter er den sat i forhold til den ”traditionelle” krimi. Efterfølgende har jeg lavet en 

analyse af Sara Blædels kriminalroman Grønt støv (2011) med særligt fokus på at udpege 

genretræk fra femi-krimien. Desuden er der i analysen en behandling af fremstillingen af 

hovedpersonens karakter, livsverden og udvikling, og hvordan dette ses i romanen. I analysen 

benyttes de kendetegn der tidligere er redegjort for, til at forstå femi-krimien som genre. 

Til slut i opgaven har jeg i en perspektiverende del gjort mig overvejelser om, hvad der har ført til 

femi-krimiens popularitet, samt hvilke muligheder og begrænsninger der ligger i betegnelsen femi-

krimi. I den perspektiverende del inddrager jeg artiklen ”Kvinderne fører kniven” (2014) af Henrik 

Dannemand, hvor forskellige holdninger fra forskere, anmeldere og forfattere angående femi-

krimien fremgår.  
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Indledning 

I samfundet oplever kvinder stadig forskelsbehandling i større eller mindre grad. Samfundet er 

strukturelt indrettet efter mænd og dermed mandlige behov, hvor kvinder ofte ender i 

baggrunden. Denne tendens ses også indenfor litteraturen, hvor det mandlige køn ofte har 

domineret bestemte genre, som eksempelvis krimi. Opfattelsen af at krimi, kun handler om hårde 

forbrydelser og en macho-detektivs opklaring af denne, har fyldt i genren i mange år, hvor den 

kvindelige rolle er blevet nedværdiget som hjælpeløs og næsten ubrugelig. 

Dertil er kvindelige forfattere kommet med modsvar, og har selv taget teten og skabt plads til et 

kvindeligt perspektiv i den ellers mandsdomineret genre. Dette har skabt betegnelsen femi-krimi, 

hvor kvinden og hendes liv underlæggende er i fokus sammen med det ellers traditionelle krimi-

plot. Men hvorfor er betegnelsen femi-krimi nødvendig? 

Denne opgave har et afgrænset fokus på femi-krimien som genre. Der vil blive redegjort for femi-

krimiens baggrund, kendetegn samt udvikling, og den sættes i forhold til den ”traditionelle” krimi. 

Efterfølgende foretages en analyse af Sara Blædels kriminalroman Grønt støv (2011), med fokus på 

at udpege femi-krimiens genretræk, samt fremstillingen af hovedpersonen karakter, Louise Rick, 

hendes livsverden og udvikling.  

Til sidst laves en perspektivering hvor der gøres overvejelser om femi-krimiens popularitet, samt 

de muligheder og begrænsninger der ligger i begrebet femi-krimi, til dette inddrages artiklen 

”Kvinderne fører kniven” (2014) af Henrik Dannemand.  

Femi-krimi 

Til start vil denne opgave redegøre for femi-krimigenren. Deri genrens baggrund, udvikling og 

kendetegn, samt femi-krimien sat i forhold til den ”traditionelle” krimi. 

Femi-krimiens baggrund 

Femi-krimien har sit udspring fra den ”traditionelle” krimi. Den ”traditionelle” krimis mål har 

været at skildre en forbrydelse og dennes opklaring, hvilket oftest sker igennem en mandlig 

karakter, der spiller den stærke og barske privatdetektiv.1 

1 Knudsen, (2003) 
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Den ”traditionelle” krimi opstår i midten af det 19. århundrede, hvor novellen Mordene i Rue 

Morgue (1841) af forfatter Edgar Allan Poe udgives, og skaber grundstene til den populære 

krimigenre, der kendes i dag. Genren har, siden den så dagens lys for første gang, gennemgået en 

større udvikling, hvoraf interessen for det menneskelige og psykologiske bag forbrydelserne er 

kommet i fokus. Dette har affødt subgenre til krimien, hvor vinkel og fokus på det menneskelige 

og psykologiske ændres og tilpasses subgenrens mål.2 

Femi-krimi er en sådan subgenre, hvor krimi-plottet med forbrydelse og opklaring stadig spiller en 

væsentlig rolle, men med en tilføjelse af ’det andet’. I femi-krimiens tilfælde udgør ’det andet’ det 

feministiske og kvindelige syn på fremstillingen af miljø, samfund og relationer, hvilket i femi-

krimien en stor del af fortællingen.3 

Femi-krimi er en af de nyeste subgenrer til krimien. Den dukker for første gang op i USA omkring 

1970’erne, hvor Marcia Müllers Edwin of the Iron Shoes (1977) bliver betragtet som det første 

værk indenfor denne genre.4 Dette var kun det første spadestik, og over en periode på fem år 

kommer flere kvindelige forfattere til genren.5 

I starten af 1990’erne kommer femi-krimien for alvor til Skandinavien, hvor den først gør sit 

indhug i Norge, derefter Sverige og til sidst Danmark i starten af det 21. århundrede. 

Femi-krimi er blevet til på baggrund af et savn til et kvindeligt perspektiv i den ellers 

mandsdomineret krimiverden. De ”traditionelle” krimier tilgodeser ofte mandelige perspektiver på 

både verden og samfund, og et afsavn blandt de kvindelige læsere, til en stærk kvindelig karakter, 

med mulighed for at spejle sig heri, opstår. Deraf blev femikrimien affødt, da Marica Müller tog 

sagen i egen hånd, og gav kvinden en stærkere position i krimierne.6 Dette har givet kvinderne 

mulighed for at spejle sig i karrierebevidste kvinder, der kæmper sig frem i de ellers 

mandsdomineret job. Samtidig er retorikken i den ”traditionelle” krimi, som ofte fremstiller 

kvinder som hjælpeløse og uden mulighed for at klare sig uden en mand, blevet udfordret og 

forsøgt ændret.   

2 Liversage, (2005) 
3 Hejlsted, (2009), Side 19 
4 Hejlsted, (2009), Side 9 
5 Liversage, (2005) 
6 Liversage, (2005) 
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Femi-krimiens formål er derfor at gøre op med den mandlige dominans, samt kritisere ulighed og 

undertrykkelse af kvinder, i et forsøg på at skabe et fornyet syn på de kvindelige evner og dermed 

ændre retorikken.7 

Femi-krimiens kendetegn 

Kendetegnet ved femi-krimi, er dens kvindelige forfatter der skriver om en kvindelig hovedperson 

og dennes rolle som kvinde i et mandligt domineret samfund, og dermed er det kønskonflikten der 

er i fokus. Karen Højer Thygesen har i sit speciale sagt: "Et af kendetegnene ved femikrimien, som 

man ikke finder i samme grad i mandlig krimifiktion, er netop forfatternes fokus på deres 

kvindelige hovedpersoner, som detektiver, men også som kvinder der udtrykker tanker om deres 

karriere, familie, personlige forhold, deres vaner, hvad de spiser, hvordan de går klædt, hvilken 

musik og litteratur de holder af osv. På den måde bliver teksten den fælles referenceramme 

mellem forfatter og læser, ikke kun på grund af genkendelighed i genrens form, men også i 

afspejlingen af kvinden i forskellige henseender."8 Karen Højer Thygesen pointere her det 

væsentligste ved femi-krimien; vægtningen af det kvindelige perspektiv.  

Femi-krimien opstår, som tidligere nævnt, i 70’erne, og af den grund rummer femi-krimien 

middelklassefeministiske holdninger og punkter, som igennem litteraturen fremstilles og 

behandles i form af den kvindelige tilstedeværelse i den ellers mandsdomineret krimigenre. Til 

forskel fra feminismen som tordnede frem i 70’erne, ønsker femi-krimien ikke at være 

konfliktskabende eller at gå efter den enkelte mand, men i stedet kritisere den mandlige rolles 

dominans af samfundet, og dermed skabe mere plads til kvinderne.9 

Lektor Annemette Hejlsted, hos Københavns Universitet, har i hendes artikel Den skandinaviske 

femi-krimi, kort og præcist ridset op, hvad femi-krimien gør: ”Femi-krimien leverer kritik og 

analyse i fiktionens form, men ingen løsningsforslag.”10 Dermed fremstiller femi-krimien fakta 

gennem fiktion, hvor der skabes en fiktiv, men virkelighedstro verden, hvor den kvindelige 

undertrykkelse af det mandlige køn, er i fokus. I femi-krimien belyses problemer i forhold til 

7 Liversage, (2005) 
8 Liversage, (2005) 
9 Hejlsted, (2009), Side 22 
10 Hejlsted, (2009), Side 22 
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kønskonflikter, og derfor skabes der blot opmærksomhed herom, da femi-krimien, som 

Annemette Hejlsted belyser, ikke er løsningsorienteret.11 

Et andet væsentligt kendetegn ved femi-krimi, er ’det andet’, hvilket er måden hvorpå verden og 

miljø fremstilles og ses. I femi-krimien er det, det feminine og kvindelige, der agerer som ’det 

andet’, da fremstillingen af verden her ses gennem kvindelige øjne.12 Femi-krimien er dermed 

optaget af at gøre den kvindelige rolle stærkere i samfundet og litteraturen, gennem 

kriminalromaner der skildrer aktuelle problematikker for kvinder i et mandsdomineret samfund.  

Femi-krimi vs. ”traditionel” krimi 

Gennem tiden har den ”traditionelle” krimi været under udvikling, hvoraf det psykologiske og 

menneskelige bag forbrydelsen er blevet mere interessant, og det er derfor ikke kun forbrydelse 

og opklaring der er i fokus længere. Som tidligere nævnt, har denne udvikling, skabt subgenre til 

krimien. Herunder femi-krimi, hvor fremstillingen af handlingens univers, ændres og tilpasses i 

forhold til det primære fokus i subgenrene, som eksempelvis i femi-krimi er det kvindelige og 

feminine. Væsentlige forskelle på de to slags krimier, findes i fremstillingen af alt det 

underlæggende til krimi-plottet. I den ”traditionelle” krimi er det ofte det mandlige køn der er i 

centrum, og fremstillingen af miljø, karaktere og andet, sker igennem et mandligt perspektiv. Det 

er næsten det samme i femi-krimi. Her er det i stedet det kvindelige perspektiv som miljø, 

karaktere og relationer fremstilles igennem. Det er derfor ens for begge genre, at baggrunden for 

karakterne spiller en rolle i fortællingen, dog vægtes dette mere i femi-krimien end den 

”traditionelle” krimi.  

De væsentligste forskelle på krimierne findes dermed ikke i grundstene men i fortællingens 

perspektiv. Hvor det i femi-krimi er mere væsentligt at fortælle om det kvindelige liv med indkøb 

og bleskift, end det er i den ”traditionelle” krimi. Forskellen ligger derfor i opbygningen af 

henholdsvis det kvindelige og mandlige liv og opgaverne de tager sig af.  

11 Hejlsted, (2009), Side 22 
12 Hejlsted, (2009), Side 19 
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Sara Blædel: Grønt støv 

I de kommende afsnit laves en analyse af Sara Blædels kriminalroman Grønt støv (2011), med 

særligt fokus på at udpege genretræk fra femi-krimien. Derudover vil der foretages en analyse der 

behandler fremstillingen af hovedpersonens karakter, livsverden samt udvikling, og hvordan disse 

fremhæves i romanen.  

Om Grønt støv 

Kriminalromanen Grønt støv (2011) af Sara Blædel, beretter om travlhed hos Drabsafdelingen på 

Københavns politigård, da der meldes om to mord begået i samme weekend. En ung gravid kvinde 

bliver fundet kvalt i Østre Anlæg, og en journalist findes dræbt bag Royal Hotel. Til start sættes 

kriminalassistent Louise Rick på sagen om den dræbte kvinde, men senere overflyttes hun til 

sagen om den dræbte journalist da hendes bedste veninde, Camilla Lind, kriminalreporter hos 

Morgenavisen, risikere at blive blandet ind i en sag, der er større end som så.  

Hvem er Louise Rick? 

Louise Rick er den kvindelige hovedperson i Sara Blædels Grønt støv (2011), hvor hun fremgår som 

en stærk selvstændig kvinde, der kan klare hele verden, og som ikke finder sig i hvad som helst. 

Hendes stærke personlighed bliver op til flere gange belyst i romanen, men specielt da Louise 

oplever at blive nedværdiget af hendes mandschauvinistiske kollega Micheal Stig, kan Louises 

brede skuldre og viljestyrke ses.13 Til start bliver læseren indviet i Louises iagttagelser af både rum, 

atmosfære og de to mandlige kollegaer. Eksempelvis bider Louise mærke i en opslagstavle på 

væggen, der fortæller lidt om de to mandlige kollegaer. ”På opslagstavlen bag dem hang der en 

stribe sportsmedaljer. De gik til bowling i Politiets Idrætsforening…”14 Med en sådan iagttagelse, 

skabes der en person bag navnet, og læseren kan dermed bedre forholde sig til karaktererne, 

hvilket er et typisk træk fra femi-krimien.15 Kort inden at Louise gør sig denne iagttagelse, bliver 

læseren gjort opmærksom på Louises blik på henholdsvis Toft og Micheal Stig. Eksempelvis bliver 

det beskrevet at: ”Selvom Toft var noget ældre end Micheal Stig, havde Louise flere gange lagt 

13 Blædel, (2011), Side 119-120 
14 Blædel, (2011), Side 119-120 
15 DJ’s krimiblog, (2009) 
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mærke til, at der var en gensidig respekt mellem dem.”16 Louise iagttager de to mandlige 

kollegaers samspil som er præget af gensidig respekt. I næsten samme åndedrag beskriver hun sin 

opfattelse af kollegaerne. ”Toft var sådan en man godt kunne lide. Hans autoritet og ro smittede 

af, og man følte, at tingene var i gode hænder hos ham. Micheal Stig havde hun selv et problem 

med”17 Louises opfattelse af de to mænd, er vidt forskellig. Toft oplever hun som en autoritær 

men respektfuld kollega, i modsætning til dette, oplever hun problemer med Micheal Stig, men 

problemet italesættes ikke her. Dog bliver dette problem tydeligt, da Louise og Micheal indgår en 

dialog. Her kommer Micheals mandschauvinistiske blik på kvinder til syne, da han påtaler Louise 

på en upassende og respektløs måde. ”-Forstyrre jeg? Spurgte hun og gik hen mod Micheal Stig.  

-Smukke, dig vil jeg altid gerne forstyrres af, sagde han og lod blikket hvile lidt for længe på

hende…”18 Måden hvorpå Micheal Stig tiltaler Louise som ’smukke’, har en nedværdigende effekt,

og går direkte ind og krænker samt truer Louises face i deres dialog.19 Dog lader Louise sig ikke

påvirke af den respektløse tiltale, hvilket viser hendes styrke og selvsikkerhed, som er en vigtig

kvalitet hos femi-krimiens hovedperson, da denne ofte skal afspejle kvindelig råstyrke og udstille

den mandlige dominans.20

På trods af Louises selvstændighed og stærke persona, har hun, ligesom alle andre, brug for et 

bagland der til hver en tid har hendes ryg. I Louises tilfælde, er der tale om hendes kæreste, Peter 

og hendes bedste veninde, Camilla Lind, som hun altid kan regne med.  

Louise elsker og holder af Peter, men relationen mellem de to bedste veninder virker tættere og 

nærmest ubrydelig. Igennem romanen er der mange interaktioner mellem Louise og hendes to 

nære relationer. Eksempelvis går Louise til Camilla når hun trænger til at lufte tanker, bekymringer 

eller når hun har brug for at snakke om sit parforhold. Anderledes går hun til kæresten Peter når 

hun har behov for at snakke om bedste veninden eller andet som eventuelt går hende på, men 

som hun ikke kan snakke med Camilla om.  

Da Peter får et jobtilbud i Skotland, går Louise til Camilla for at få luftet hendes frustrationer 

angående Peters ønske, om at hun skal tage orlov og rejse med til Skotland. Dette ønske deler 

16 Blædel, (2011), Side 119 
17 Blædel, (2011), Side 119 
18 Blædel, (2011), Side 120 
19 Systime, (2020) 
20 DJ’s krimiblog, (2009) 
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Louise bestemt ikke, tværtimod. Den manglende begejstring er ikke til at tage fejl af i deres 

samtale. ”-Ja, men jeg kan da ikke gå og lave ingenting i så lang tid. -Kan du ikke, eller vil du ikke? 

Louise skulede. -Jeg har ikke lyst. Jeg kan ikke se mig selv tulle rundt, men Peter er på arbejde.”21 

Det bliver her tydeligt, at Louise ikke tilsidesætter sig selv for at opfylde andres behov, end ikke 

kæresten. Det handler ikke om, at hun ikke kan, men om at hun ikke vil. Hun ser ingen mening i at 

pause sin karriere, for at Peter kan arbejde på sin. Denne betragtning er Camilla uforstående 

overfor, og mildest talt uenig i. Camilla stikker Louise en verbal lussing, og fortæller at hun bliver 

nødt til at kigge ud over egen næsetip, specielt hvis hun ikke vil miste Peter. Dette ser Louise dog 

anderledes på. ”Jeg værdsætter også Peter. Jeg elsker ham, og netop derfor kan han også rejse 

væk i seks måneder, uden at jeg kommer til at elske ham mindre af den grund.”22 Dette betyder, at 

det for Louise handler om deres kærligheds styrke. Hun ser deres kærlighed som stærk nok til at 

de begge, uden problemer, kan værne om deres karrierer, uden at det skal koste deres forhold. 

Louise er heller ikke, på nogen måde, en hjemmegående kvinde der passer hus og have. Hun vil 

selv arbejde, og ikke bare forsørges af en mand. Det er her hendes selvstændighed trænger frem, 

og det virker ikke til at hun på nogen måde vil ofre sig selv, for at opfylde Peters behov.  

Delkonklusion af hvem Louise Rick er 

Louise Rick er en typisk femi-krimi hovedperson; en stærk, selvsikker kvinde der ikke bukker under 

for det mandlige køn. Dette bevirker, at hun ikke tilsidesætter sine egne behov for andres. Ikke at 

sige, at hun er respektløs eller ligeglad, men at hun vægter sig selv og sin udvikling. Derudover gør 

hun sig opmærksomme iagttagelser, hvilket skaber forståelse og indsigt i både handling, karaktere 

og miljø. Hvilket bevirker at universet handlingen er opbygget i, bliver mere virkeligt for 

modtageren.  

Louise Ricks udvikling 

Det er ikke den helt store eller bemærkelsesværdige udvikling Louise gennemgår i romanens 

forløb. Ved første øjekast forbliver hun igennem romanen, den selvstændige og stålfaste kvinde, 

21 Blædel, (2011), Side 218 
22 Blædel. (2011), Side 219 
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hun nu er blevet. Dykker man dog ned i det første kapitel, vil man finde en udvikling, som hun har 

måtte gennemgå for at forbedre sig som kriminalassistent.  

Louise står i sit køkken, hvor hun genkalder sig, den første gang hun skulle underrette en 

pårørende om dennes kærestes død som følge af hård og kold kriminalitet.23 Dengang havde 

Louise oplevet nærmest at træde ud af sin egen krop og over i den pårørendes. Hun havde 

mærket de mange følelser og det store ubehag den skrækkelige nyhed havde påført Charlotte 

Winther, ofrets kæreste. Hvilket gjorde Louise utilpas og medførte både tårer og opkast. Dette 

affødte en noget så hård besked fra hendes mandlige kollega. ”-Hvad fanden i helvede har du gang 

i? Hvis du er syg, så gå hjem. Og kan du ikke tåle mosten, så gå ned og tud færdig i bilen. Det sidste 

der er brug for heroppe, er én, der ikke ved, hvordan man opfører sig professionelt, hvæsede 

han.”24 Denne besked havde ikke haft en sådan klang, hvis Louise havde været en mand. Men her 

kan vel også argumenteres for, at havde det været en mand, var denne reaktion måske ikke 

forekommet. Det er svært at svare på, men oplevelsen sendte Louise til afdeling A’s krisepsykolog 

Jakobsen, hvor hun måtte nå til en erkendelse af at hun ikke var så sej og stærk som hun først 

havde antaget. Gennem samtaler og arbejde med Jakobsen, nåede hun efter et års tid til et sted, 

hvor hun ikke længere frygtede at bryde sådan sammen i mødet med pårørende. Hun har på ingen 

måde taget det menneskelige ud af sit arbejde, hun har blot lært at håndtere det og dermed 

bevare sin professionalisme i disse situationer. Underforstået var det netop et svaghedstegn ikke 

at kunne adskille det private og professionelle, men ifølge Jakobsen var denne oplevelse både god 

og dårlig. ”… for det var selvfølgelig noget lort, når man ikke var i stand til at bevare sin 

professionalisme i pressede situationer, men samtidig var det sundt at kunne mærke, hvad det var, 

der ramte de mennesker, man kom ud til.”25 Heraf kan det udledes, at det ikke nødvendigvis er en 

svaghed, men på nogle punkter en fordel, at kunne forstå de pårørende og deres følelser, på dette 

plan som Louise. Specielt efter at hun har lært at håndtere det, og bruge det på en positiv måde i 

hendes arbejde. Det medvirker at hun, i afdelingen, er det fortrukne valg til at snakke med 

pårørende i sagerne. Dermed har hun udviklet sig selv og måden hun håndtere disse følelser, 

hvilket kun har gjort hende til en stærkere og bedre kriminalassistent.  

23 Blædel, (2011), Side 8-12 
24 Blædel, (2011), Side 11 
25 Blædel, (2011), Side 12 
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Dette har været en vigtig del af Louises udvikling af sin karriere, og et stærkt tegn på hendes 

styrke. For da det blev hårdt og svært, gav hun ikke op. I stedet tog hun kampen, og er kommet 

stærkere ud på den anden side, dermed beviser hun at der skal mere til at knække hende.  

Delkonklusion af Louise Ricks udvikling 

Louise Rick er en hårdt arbejdende kvinde, der udvikler sig for at blive den bedste 

kriminalassistent som muligt. Dog er det ikke fordi, at Louise gennemgår den helt store udvikling i 

romanen, men den største udvikling hun har gennemgået, har gjort hende endnu stærkere, fordi 

hun viser den kvindelige styrke i at mærke og bruge sine følelser, også i sit arbejde. 

Hvordan er Grønt støv en femi-krimi? 

Kriminalromanen Grønt støv (2011), passer fortrinligt ind i femi-krimien, da en del kendetegn fra 

genren, er at spore i romanen. Eksempelvis er romanen skrevet af en kvindelig forfatter, med en 

kvindelig hovedrolle, der på mange parametre kæmper for at holde hovedet oven vande som 

kvindelig kriminalassistent, i et ellers mandsdomineret job. Derudover bliver læseren involveret i 

Louises privatliv, da der indgår beskrivende detaljer om Louise selv, hendes opfattelse af verden 

samt kollegaer.26 Disse beskrivelser og detaljer, er med til at gøre den fiktive verden mere virkelig 

og karaktererne mere menneskelige.  

Med fokus på hvordan denne roman er en femi-krimi, er det væsentligt at bide mærke i Louises 

rolle som en af de få kvindelige kriminalassistenter i hendes afdeling. Både hvordan hun selv føler 

og oplever det, men også hvordan de mandlige kollegaer og chefer ser hende.  

Louise bliver på et tidspunkt hevet til side af drabschefen, Hans Suhr, som giver udtryk for, at han 

ønsker at høre det kvindelige syn på afdelingen.27 Denne pludselige interesse skaber forvirring og 

skepsis hos Louise, da drabschefen ikke tidligere har udvist denne interesse for hendes 

velbefindende som kvinde i afdelingen. Dette beskrives eksempelvis sådan: ”Louise blev forvirret. I 

de tre år hun havde været i Drabsafdelingen, havde Suhr aldrig spurgt, hvordan hun havde det.”28 

Louise har en underforstået mistanke om at Suhrs pludselige interesse bunder i noget 

fuldkommen andet, da dette er langt fra hans almindelige ageren. Louises intuition holdt stik, for 

26 DJ’s krimiblog, (2009) 
27 Blædel, (2011), Side 112-116 
28 Blædel, (2011), Side 113 
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drabschefens hemmelige agenda, var at indsamle informationer til en artikel, han er blevet bedt 

om at skrive. En artikel omhandlende hvordan kvinder trives i Drabsafdelingen i København, og 

hans intentioner var derfor ikke at lytte og forstå det kvindelige aspekt i afdelingen, men blot at få 

hans navn under artiklen. Dette understøtter samtidig denne tanke Louise havde tidligere i 

samtalen: ”Hun havde ham stadig stærkt mistænkt for kun at have ansat hende for at vise sin gode 

vilje udadtil, så han slap for beskyldninger om at holde kvinder ude.”29 Hun er dermed et godt kort 

at have på hånden, hver gang debatten omhandlende kvinder i afdelingen blusser op. Der er 

derfor noget som tyder på at Louise er valgt på baggrund af køn og ikke evne, hvilket er et af de 

problematikker femi-krimien ønsker at sætte under debat. At kvinder ikke skal ansættes for at 

undgå kritik, men fordi de evner opgaven og kan klare den mindst lige så godt som en mand. I den 

efterfølgende del af samtalen bliver Louise mere spydig og ”… kampberedt.”30 Hun er klar til at 

forsvare sig selv og den kvindelige position, imod de dømmende mandlige øjne og 

nedværdigelsen. I sit ene svar til drabschefen får Louise kort ridset op, hvordan synet på kvinder 

reelt er i jobs som dette. ”-Er din vinkel, hvordan en kvinde klarer sig i et miljø, hvor det indimellem 

handler om, hvem der kan pisse længst, eller er det, hvorvidt kvinder har sværere ved at tackle at 

komme ud på et drabssted? spurgte hun for at komme videre.”31 Afventende holder man ofte øje 

med kvinderne i de psykisk hårde jobs. For kan de nu klare mosten? Dette er man ikke i tvivl om 

med mænd, der forventes det blot, at de kan klare det. Det er disse forventninger der i første 

omgang skaber problemer og forskelle. Når det forventes at kvinderne knækker og mændene 

ingen problemer har. Så er der allerede skabt en kæmpe kløft imellem kønnene, som virkelig er 

svær at passere. Denne problematik optræder ofte i femi-krimier, da den er hyppig i det kvindelige 

arbejdsliv.32 

Det handler om at skabe opmærksomhed omkring dette, for det er, som tidligere nævnt, femi-

krimiens formål at skabe opmærksomhed omkring den strukturelle mandsdominans som 

samfundet er indrettet efter, og dermed forsøge at skabe mere plads til kvinderne.33 

29 Blædel, (2011), Side 113 
30 Blædel, (2011), Side 115 
31 Blædel, (2011), Side 115 
32 DJ’s krimiblog, (2009) 
33 Hejlsted, (2009), Side 22 
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Delkonklusion af hvordan Grønt støv er en femi-krimi 

Grønt støv (2011) er en femi-krimi, og det er ikke til at tage fejl af. Kvinden og kønskampen er 

tydeligt i fokus, da den behandler aktuelle problematikker angående den kvindelige position i 

arbejdslivet, med det formål at skabe opmærksomhed herom. Dette gøres ikke på en 

konfliktskabende måde, men som et opråb om de strukturelle forskelle i samfundet som 

tilgodeser det mandlige køn.  

Femi-krimiens elementer 

Femi-krimiens elementer er vægtet højt i romanen Grønt støv (2011). Eksempler på dette ses 

igennem hele romanen, hvor den kvindelige kriminalassistent knokler for at vise sit værd blandt de 

mandlige kollegaer i Drabsafdelingen. Samtidig er det tydeligt at Louises privatliv spiller en stor 

rolle for fortællingen. Dette gør netop, at der skabes virkelighedstro personer bag karaktererne, 

som læserne kan spejle sig i, som er et vigtigt element i en femi-krimi.  

Perspektivering af femi-krimi 

I de kommende afsnit vil jeg i en perspektiverende del, med udgangspunkt i min redegørelse og 

analyse, gøre mig overvejelser om femi-krimiens popularitet, og hvilke muligheder samt 

begrænsninger der er i betegnelsen femi-krimi. Derudover vil jeg i denne del inddrage artiklen 

”Kvinderne fører kniven” (2014) af Henrik Dannemand. 

Femi-krimiens popularitet 

Femi-krimien tordnede frem i 00’erne, hvor de kvindelige forfattere tog deres plads i krimien, som 

ellers hidtil havde været mændenes genre. Anderledes fra før, satte de kvindelige forfatter ikke 

kun fokus på forbrydelse og opklaring, men i stedet kom der et særligt fokus på karakterenes 

person og hverdagsliv. Et eksempel på dette, blev fremhævet i analysen af Grønt støv (2011), som 

kan konstateres, er en formidabel femi-krimi, hvor hovedpersonens privatliv tydeligt vægtes.  

Denne vægtning skaber en mulighed, hos læseren, for at spejle sig i romanernes karaktere og 

deres liv, og om muligt trække paralleller til deres eget. Det er dermed det genkendelige og 

muligheden for at spejle sig i en kvindelig frontfigur, der har været en af årsagerne til femi-

krimiens popularitet. Denne holdning deler Nanna Rørdam Knudsen der udtaler: ”Noget af det, 
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som har gjort femikrimien så populær, er netop, at man som læser kan identificere sig med 

figurerne og deres liv, fordi det handler om noget, man kan genkende fra sin egen hverdag,”34  

En anden årsag til den populære femi-krimis succes, er måden hvorpå femi-krimien behandler 

vigtige emner og reelle budskaber. Det er den kvindelige position og dennes udfordringer i 

samfundet der skildres i femi-krimierne, og ikke bare en tilfældig forbrydelse som en macho-mand 

bliver sat til at opklare. Den nye vinkel på genren, har dog affødt kritik og forskellige holdninger. 

Nogle argumenterer for at femi-krimien er kedelig eller langtrukken, andre argumenterer for at 

det friske pust har nornyet genren og fanget deres interesse. I forhold til de forskellige holdninger 

til denne genre, har lektor Annemette Hejlsted udtalt: ”De kvindelige krimiforfattere har bare en 

anden horisont end de mandlige. Fordi der ikke står noget om bilmærker, eller hvad der nu 

interesserer mænd, er det ikke dårlige bøger. Dybest set handler det om forskellige 

erkendelsespotentialer i krimier af mænd og kvinder, selv om kernen i disse bøger er den samme. 

Det er bare forskellige ting, der optager mandlige og kvindelige forfattere. Begge køns bøger er 

interessante, men de er forskellige,”35 Forskellige holdninger er godt, det betyder at vi vurderer og 

tager stilling. Og som Annemette Hejlsted mener, så er det bare forskellige ting kvindelige og 

mandlige forfattere samt læsere interesserer sig for, men det er dermed ikke ensbetydende med 

at noget i den forstand bliver kedeligt.  

Gal eller genial? 

Som sagt, er vandene delt når det kommer til femi-krimien - er den gal eller genial? Dette er svært 

at svare på, for det kommer an på hvis øjne der ser på det. Nogle mener at den begrænser og 

diskriminere, for hvorfor har kvinder brug for deres egen genre? Kan de ikke bare være med ved 

mændene? Andre mener at den skaber muligheder for at italesætte den kvindelige rolle i 

samfundet og hvordan at der bør være mere plads til kvinderne. 

En af holdningerne findes hos forfatteren til Grønt støv (2011), Sara Blædel, som selv er træt af at 

blive kaldt femi-krimiforfatter, da hun mener at det sætter en nedladende tone allerede fra start, 

når man skal kalde noget for ’femi’. Det hentyder til at det ikke er på niveau med de mandlige 

34 Dannemand, (2014) 
35 Dannemand, (2014) 
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krimier, fordi den skildrer privatlivet og historien bag med en kvindelig frontfigur. Eksempelvis 

udtalte hun: ”Vi kalder jo heller ikke noget for en pikke-krimi”36 I Sara Blædels øjne er betegnelsen 

femi-krimi en begrænsning for de kvindelige forfattere, fordi mange mænd allerede skræmmes 

væk når ordet ’femi’ fremgår. Dog er de ikke meget anderledes fra andre krimier. For som Jesper 

Stein siger: ”Der er meget privatliv i mange kriminalromaner i dag - også i dem der er skrevet af 

mænd.”37 Så forskellen ligger blot i om det er fra et kvindeligt eller mandligt perspektiv som 

historien fremstilles af. Så burde man kalde de mandlige krimier for pikke-krimi, så mændene også 

får deres egen genre at begå sig i, når nu kvinderne har fået femi-krimi.  

Konklusion 

Ud fra opgaven kan det konkluderes at femi-krimigenren lykkedes, med at frembringe det 

kvindelige perspektiv i samfundet gennem litteraturen. De kvindelige forfattere har op gennem 

00’erne gjort krav på deres plads i krimien, hvor de gør op med forskelsbehandling og lader de 

kvindelige hovedpersoner kæmpe sig frem blandt mændene. Hermed kastes en skam- og kritik 

over den tidligere fremstilling af den kvindelige rolle i krimierne, for kvinder kan det samme som 

mænd. Dog er der stadig behov for at give kvinderne deres egen genre, i stedet for blot at 

implementere dem i genren sammen med de mandlige forfattere. For det kan konkluderes at 

krimierne alligevel ikke adskiller sig særligt meget fra hinanden, grundet udviklingen. Generelt er 

det menneskelige, psykologiske og miljøet blevet en større del af alle krimier, forskellen ligger blot 

i om det kommer fra et mandligt- eller kvindeligt perspektiv.  

Ud fra analysen kan det konstateres at et fremragende eksempel på femi-krimi er Grønt støv 

(2011) af Sara Blædel, som rummer mange af femi-krimiens kendetegn, og dermed rammer den 

femikrimiens formål om at skildre det kvindelige perspektiv. Den fremviser dermed, hvordan 

denne genre fungere til at fremsætte de kritiske synspunkter på det mandsstruktureret samfund. 

Det kan i opgaven konkluderes, at der er mange holdninger til den omdiskuteret femi-krimi. For 

nogle er det urimeligt at plante kvinderne i deres egen genre, og for andre hører det feministiske 

perspektiv omkring ligestilling, med et strejf af shopping og madlavning ikke til i krimigenren. Det 

lader ikke til at der i den nærmeste fremtid vil blive skabt en enighed om denne genrefornyelse. 

36 Almbjerg, (2020) 
37 Dannemand, (2014) 
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Dog kan det konstateres, at femi-krimien har gjort et indhug i den danske litteratur, hvor det 

kvindelige perspektiv har fået frit løb. Men om man kan lide det eller ej, er op til den enkelte. 
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