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Wie vermoordde Nanna Birk Larsen?
Sofie Gråbøl
als ‘Lund’

Københavns Politigård

Het (inter)nationale succes van de Deense misdaadserie The Killing – vanaf maandag
ook hier te zien – heeft in Kopenhagen een heus Killing-toerisme veroorzaakt. De Gids
sprak met onder anderen hoofdrolspeler Morten Suurballe, alias ‘Brix’.
door hans bouman • foto’s John van Helvert

H

et geraas van opstijgende vliegtuigen overstemt het vogelgezang. In de
verte zie je hoogbouw. Amager Faelled – berken, struikgewas, bospaadjes, ’s zomers rijkelijk gezegend met zangvogels – zou
een stukje idyllische natuur aan de rand van
Kopenhagen moeten zijn. Maar de Boeings en
Airbussen bederven de pret, en zij niet alleen.
Amager, een stadsdeel onder de rook van Copenhagen International Airport, is het startpunt van de Deens detectiveserie The Killing
(Deens: Forbrydelsen = ‘De misdaad’).
The Killing begint op een regenachtige avond
in november, met de moord op de negentienjarige Nanna Birk Larsen. In korte beeldflarden zie we haar in doodsangst door het bos
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van Amager rennen, telkens achteromkijkend, terwijl ondertussen straalvliegtuigen
gierend opstijgen vanaf de nabijgelegen
startbaan. Nanna’s lichaam wordt gevonden
in een auto, die het water is ingereden. Ze is
gemarteld, meermalen vaginaal en anaal verkracht en uiteindelijk vermoord.
Gedurende twintig afleveringen, die twintig
opeenvolgende dagen beslaan, mag de hopeloos eigenwijze detective Sarah Lund proberen de moordzaak op te lossen. Haar onderzoek voert haar naar obscure uithoeken van
de Deense hoofdstad, maar ook tot in de
hoogste regionen van de gemeentelijke politiek.

Stronteiland

‘Het is heel goed gevonden van de filmmakers om de moord in Amager te laten plaatsvinden,’ zegt Lise Lotte Frederiksen. Ze is eigenares van het eenvrouwsbedrijfje Peter &
Ping, dat wandel- en bustochten door Kopenhagen organiseert, langs locaties die een
hoofdrol spelen in The Killing. Want de serie
is inmiddels internationaal zo populair dat
vanuit alle uithoeken de Killing-toeristen toestromen. ‘Tot 1845 vonden hier openbare executies plaats. Sindsdien heeft het een enigszins sinistere reputatie behouden. Amager
wordt door sommige mensen nog steeds
“Lorteøen” genoemd, “Stronteiland”.’
Na Amager staat in Frederiksens Killing-tour

de wijk Vesterbro op het programma, waar
het moordslachtoffer woonde. ‘Vesterbro was
in de jaren zeventig en tachtig een wijk die
werd gedomineerd door pornowinkels en
prostitutie. Dat is veranderd, en een deel van
de wijk begint nu voorzichtig trendy te
worden.’
Theis Birk Larsen, Nanna’s vader en eigenaar
van een verhuisbedrijf, belichaamt die verandering. Hij heeft zich langzaam opgewerkt en
op een gegeven moment verrast hij zijn gezin
met de mededeling dat ze gaan verhuizen
naar een keurig rijtjeshuis in Humleby, een
beter deel van Vesterbro.
We staan voor een woning op de hoek van Jerichausgade en Carstensgade. Drie verdiepingen, voortuintje, wit geschilderd hek. Op de
achtergrond een flatgebouw van het Carlsberg-imperium. Als het gezin Birk Larsen het
huis gaat bekijken, doet een van Nanna’s
broertjes een ontdekking in de kelder, die
uiteindelijk zal bijdragen tot de ontmaskering van de dader.

Geblokkeerd

Eerder op de dag, in restaurant Søren K, spreken we Morten Suurballe. Hij speelt in de serie de rol van de stugge, schijnbaar emotieloze hoofdinspecteur Lennart Brix, de directe
chef van Sarah Lund (Sofie Gråbøl). Brix en
Gråbøl zijn de enige acteurs die een vooraanstaande rol spelen in alledrie de seizoenen
van The Killing (het derde seizoen gaat in Denemarken eind september van start),
Suurballe (ook in het Deens een opvallende
naam) is nog altijd verbaasd over het grote
internationale succes van de serie. ‘Vooral de
populariteit in Groot-Brittannië is opmerkelijk. Ze maken daar immers zelf uitstekende
misdaadseries. Wie had verwacht dat een low
profile gebrachte serie, Deens gesproken met
Engelse ondertiteling, daar tegen het eind
hogere kijkcijfers zou halen dan Mad Men?’
Een voorzichtige verklaring heeft Suurballe
wel. ‘Ik denk dat het te maken heeft met het
new feminism in Groot-Brittannië, een beweging die nog niet echt een gezicht had, maar

waar de figuur van Sarah Lund prachtig in
paste. In veel opzichten vertoont Lund gedrag dat we traditioneel met mannen associeren, meent Suurballe. ‘Ze gaat geheel op in
haar werk, heeft moeite dat met een gezinsleven te combineren. Lund schuwt het conflict
met mannen niet. Sterker: ze lijkt het op te
zoeken. De gedachte te worden ontslagen
schrikt haar niet af, ze is emotioneel geblokkeerd, maar heeft een onmiskenbaar instinct
voor het oplossen van ingewikkelde zaken.
Kortom: een fascinerende, gecompliceerde
persoonlijkheid. Maar niet echt sympathiek.
Dat geldt trouwens voor de meeste personages in The Killing.’
Zijn eigen rol omschrijft hij als die van een
dark horse. ‘Lennart Brix is de opvolger van
een oudere hoofdinspecteur die zeer gezagsgetrouw maar weinig effectief leiding gaf.
Brix ziet de functie als een strategische carrièrestap en wil zo snel mogelijk hogerop. De tegendraadsheid van Lund past daar absoluut
niet in. Maar als hij beseft dat Lund talenten
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Morten Suurballe (‘Brix’):
‘Wij sloten onderling weddenschappen af wie het was.
Ook mij werd pas in de allerlaatste aflevering duidelijk
hoe het precies zat.’

heeft waarover hij zelf niet beschikt, gaat hij
haar gaandeweg meer vrijheid van handelen
geven.’
Improviseren
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De drie seizoenen van The Killing spelen alle
in november, waarbij elke aflevering een periode van één dag beslaat. De tijd van het jaar
is uiteraard geen toeval. In november is het in
Denemarken gegarandeerd somber en regenachtig weer, wat uiteraard mooi aansluit bij
het duistere karakter van de serie. ‘De oplettende kijker zal soms zien dat details niet helemaal kloppen,’ grijnst Suurballe. ‘Het eerste
seizoen van twintig afleveringen is in vijftien
maanden opgenomen, het tweede van tien
afleveringen in een klein jaar en het derde,
eveneens tien, in ruim een jaar. Relatief dus
steeds meer tijd per aflevering, wat natuurlijk
te maken heeft met de steeds hogere verwachtingen, nu de serie zo’n groot succes
blijkt.’
Maar zelfs in Denemarken blijft het niet het
hele jaar herfst. Hier en daar is te zien dat in
een ander jaargetijde is gefilmd. Het slot van
het tweede seizoen bijvoorbeeld, dat speelt in
een park. ‘Wie goed kijkt ziet dat de bomen
in blad zijn. Gelukkig speelt de scène bij duisternis. De gemiddelde kijker merkt er niets
van.’
Hoewel Suurballe in meerdere misdaadseries
heeft opgetreden (bijvoorbeeld ook in het
succesrijke Deens/Zweedse The Bridge) is hij
in de eerste plaats een theateracteur. Hij staat

al 34 jaar op de planken, waarvan de laatste
twintig jaar in dienst van het Deens Koninklijk Toneel, en speelde recentelijk Caliban in
Shakespeare’s De storm. ‘Een groot verschil
met het theater is het voortdurende improviseren en herschrijven van teksten bij The Killing. Dan heb je een hele dag aan een scène
gewerkt en krijg je ’s avonds een mail dat het
allemaal anders wordt. Ik denk dat scriptschrijver Søren Sveistrup alleen op die manier kan werken. Hij is op zijn best als de klok
tikt en de druk maximaal is.’
Als grootste uitdaging tijdens de opnamen
van The Killing zag Suurballe het ‘invullen’
van de karakters. ‘De teksten die wij als acteurs krijgen zijn allemaal heel sterk plotgericht. Zelfs Sarah Lund heeft niet veel zinnen
die iets over haar gedachten vertellen. Het is
je uitdaging als acteur je nader in je personage te verdiepen en zelf de onderliggende
emoties op te roepen, zodat je een meer complex, gelaagd personage neerzet.’
Om een maximale onbevangenheid bij de acteurs te bewerkstelligen, heeft de regie nooit
in enig stadium van de serie onthuld wie nu
eigenlijk de moordenaar was. Ook die acteur
die de moordenaar speelde wist dat niet.
Suurballe: ‘Wij sloten onderling weddenschappen af wie het was. In de loop van de serie heb ik, net als de kijkers, heel wat verschillende figuren verdacht. Maar ook mij werd
pas de allerlaatste aflevering duidelijk hoe
het precies zat.’
Mussolini

De Killing-tour heeft ons inmiddels naar het
stadscentrum gevoerd, naar twee veelvuldig
opduikende locaties: het gemeentehuis
en het politiebureau. Beide hebben naar
verluidt Italiaanse inspiratiebronnen. Het
stadhuis is gemodelleerd naar dat van Siena.
En het politiebureau? Toerleidster Frederiksen draait er niet omheen: ‘Dit is natuurlijk je
reinste Mussolini-architectuur.’
Ter afsluiting van de rondleiding voert ze ons
naar Østerbro, een van de chicste wijken van
Kopenhagen. De huidige premier van Denemarken woont er, en in de serie ook de moeder van Sarah Lund, bij wie de speurster na
een mislukte relatie intrekt. We staan voor
een deftig appartementengebouw op de
hoek van Østerbrogade en Jagtvej. Frederiksen drukt net zo vaak een bel in tot er iemand
opendoet en ze ons de hal kan laten zien. Het
succes van hun misdaadseries heeft het vertrouwen van de Kopenhagers in de veiligheid
van hun stad blijkbaar niet aangetast.
www.visidenmark.nl/donker-deens-drama
www.peter-og-ping.dk
Op dertig achtereenvolgende werkdagen worden
de eerste twee seizoenen uitgezonden

The Killing (Forbrydelsen)
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ecentelijk gaf ik in de lounge van
mijn Amsterdamse hotel een masterclass voor tweedejaarsstudenten aan
de universiteit van Groningen die een collegereeks over de utopie in historisch perspectief hadden gevolgd.
Een masterclass klinkt indrukwekkend, in
praktijk valt het dikwijls best mee.
De studenten hadden essays geschreven
over de utopie of de dystopie en die essays
zouden worden besproken. Aangezien de
studenten uit Groningen waren gekomen,
was er in een kleine lunch voorzien.
We zaten in een kring. De sfeer was ernstig
en gemoedelijk tegelijkertijd, wat vermoedelijk met de locatie te maken had. Een hotel heeft iets frivools.
De bijeenkomst begon met een discussie
over morele oordelen en vooroordelen, de
utopie is nu eenmaal in de regel een morele
aangelegenheid. Er zijn ongetwijfeld ook
erotische utopieën denkbaar – het werk van
De Sade kan worden begrepen als een erotische dystopie – maar ook bij erotiek zwaait
de moraal meestal de scepter.
De voertaal was Engels; voor geen van de
studenten was Engels de eerste taal. Er waren Duitse en Nederlandse studenten en een
student kwam uit Oekraïne, die alles duidelijk vanuit een ander perspectief bezag dan
de rest en uit zijn opmerkingen kon ik opmaken dat hij zich verbaasde over de verontrusting en verontwaardiging van zijn
medestudenten. Zoals ze in Duitsland zeggen: ‘Deine Sorgen möchte ich haben.’
Op een gegeven moment kwam het gesprek
op de overeenkomsten tussen een ziekenhuis en een gevangenis.
Een van de studenten verwierp deze vergelijking met kracht, maar het ziekenhuis is
begonnen als een opvanghuis voor vagebonden en ander gespuis. Wie het zich
enigszins kon permitteren ging daar niet
heen.
Hoewel er een kleine vijf uur voor de bijeenkomst was uitgetrokken was de tijd te krap.
De essays van de studenten die in het laatste
uur werden behandeld kregen niet de aandacht die ze hadden verdiend. Alleen al om
die reden verliet ik de bijeenkomst met een
ongemakkelijk gevoel. Ik kon mij niet aan
de indruk onttrekken dat kennisoverdracht
een vorm van oplichting was.
Misschien is dat een overeenkomst tussen
het ziekenhuis, de gevangenis en een school
of universiteit: de behandelmethode berust
ten minste gedeeltelijk op ietwat pretentieuze goochelarij.
y Arnon Grunberg
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