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Ny oversættelse af den berømte klassiker. ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ - Politiken ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ - Berlingske Tidende ✶ ✶ ✶ ✶ ✶ betages] stadig af sprogets finesser, hvor ironi, tungsind og patetik veksler med stærke uheldssvangre, lyriske
passager. – Information Friedrich Dürrenmatts tre berømte kriminalromaner, DOMMEREN OG HANS
BØDDEL, MISTANKEN og LØFTET, udkom i 1950’erne og tegner samtidsbilledet af et Schweiz og et
Europa, der er hærget af den nyligt overståede Anden Verdenskrig. Mennesker og samfund er stadig præget af
krigen, nazismen og moral i opløsning; Europa slikker sine sår. DOMMEREN OG HANS BØDDEL – Den
aldrende politikommissær Bärlach fra Berns politi må se sin unge protegé, betjenten Ulrich Schmied, myrdet.
Jagten på hans morder med fører, at Bärlach må gå ad sin egen fortids stier, og opklaringen trækker tråde
tilbage til ungdommens letsindighed. MISTANKEN – Igen møder vi kommissær Bärlach. Kræften æder sig
ind på ham, som kræften har ædt løs af Europa i de foregående år. Han konfronteres med fotografiet af en
schweizisk læge, der gik i nazistisk tjeneste under krigen, men senere skjulte sin identitet. Ønsket om at
afsløre lægens umenneskelige forbrydelser fører Bärlach ind i den gråzone, hvor hans egen overlevelse
kommer i spil. LØFTET – Politikommissær Matthäi drages på sin sidste arbejdsdag ind i jagten på en
barnemorder. Små piger i røde kjoler og med gule fletninger er morderens ofre, og Matthäi sætter alt ind i
jagten, også sin egen sjælefred. Han må opgive sin pensionering, kan ikke slippe sagen, tvivler, prøves. I
sidste ende udfordres hans egen moral – hvor langt kan man gå? Hvor ondt kan et menneske handle, når det vil
det gode? Hvad er et menneske? Hvad er identitet? Det navn, vi bærer? Eller de handlinger, vi udfører – med

og mod hinanden? (…) det vigtigste er jo, at man lever anstændigt og efter den bedste samvittighed. Det
prøver man også at gøre, dels ved at anstrenge sig, dels ved at lade sig drive af sted. Alt, hvad man foretager
sig, gerningerne og ugerningerne, sker på lykke og fromme, det onde og det gode tilfalder én som et lod i et
lotteri; tilfældigvis gør man det rette og tilfældigvis det slette. Men det store ord nihilist har man hele tiden i
baghånden, det river man straks nogen i næsen, når man vejrer noget truende, med store fagter og med endnu
større overbevisning. FRA MISTANKEN FRIEDRICH DÜRRENMATT (1921-1990) blev født i
Konolfingen, en mindre by i kantonen Bern i Schweiz, som søn af en protestantisk præst. Han var tysksproget
forfatter, dramatiker og maler og studerede i sin ungdom filosofi i Bern og Zürich. Dürrenmatt skrev især
skuespil, komedier og kriminalromaner. Dürrenmatts kriminalromaner udmærker sig ved snarere end
afsløringen af en forbryder at have gådens løsning og selve jagten på retfærdighed i fokus. De fremstår som
små dramatiske, stilistiske perler, der visse steder har et sprogligt stærkt poetisk præg.
Romanerne er her nyoversat af Henning Goldbæk, lektor i litteraturvidenskab ved Syddansk Universitet.
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