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Od niemal dekady skandynawscy twórcy kultury popularnej przyzwyczaili nas do 

tego, że potrafią opowiadać niezwykłe historie, w których atrakcyjna fabuła idzie w pa-

rze z realizmem i niemal antropologicznymi obserwacjami, dotyczącymi współczesnych 

społeczeństw. Bez względu na to, czy mówimy o literaturze czy o filmie, ulubionym ga-

tunkiem Skandynawów jest kryminał. Wystarczy wejść do szwedzkiej księgarni, by się o 

tym przekonać. Zresztą skandynawski potop dotarł również do nas, a pisarze tacy jak 

Stieg Larsson, Henning Mankell czy Jo Nesbø to jedne z najgorętszych nazwisk polskich 

list bestsellerów. Podobnie ma się sprawa z filmami, choć do naszych kin trafia niewiele 

skandynawskich kryminałów. Sytuację ratują jednak nadawcy telewizyjni, dzięki którym 

polscy widzowie mieli szansę zobaczyć takie serie jak The Killing, Most nad Sundem, Z 

kroniki kryminalnej (wg powieści Lizy Marklund) czy Wallander (rozwijający wątki hi-

storii pisanej przez Mankella). 

Przeglądając dokonania skandynawskich twórców, nietrudno dojść do wniosku, że 

to właśnie kryminał jest ich ulubionym gatunkiem. Dopiero dzięki sfilmowanej powieści 

Johna Ajvide Lindqvista Wpuść mnie (i dwóm filmom na jej podstawie – szwedzkiemu 

Låt den rätte komma in z 2008 roku w reżyserii Tomasa Alfredsona i amerykańsko-

brytyjskiemu Let Me In z 2010 roku w reżyserii Matta Reevesa) świat usłyszał również o 

szwedzkim horrorze. Obecnie sporą popularnością cieszy się serial science-fiction 

Prawdziwi ludzie (Äkta människor) stworzony przez Larsa Lundströma. Są to jednak 

wciąż pojedyncze dzieła, regułą jest, że nadal kojarzymy Skandynawów przede wszyst-

kim z bardziej realistycznymi produkcjami. 

Nic więc dziwnego, że kiedy usłyszałem o serialu Jordskott, który nazywany jest 

szwedzkim Miasteczkiem Twin Peaks1, od razu postanowiłem dowiedzieć się o nim cze-

 
 Recenzja serialu: Jordskott, seria 1, Szwecja 2015. 
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goś więcej. Za projekt odpowiada Henrik Björn, który debiutuje tu w roli scenarzysty i 

reżysera. Nieco lepiej wygląda za to sprawa obsady, ponieważ w głównej roli pojawia się 

Moa Gammel, którą niedawno mogliśmy oglądać w thrillerze Tommy (2014, reż. Tarik 

Saleh), a wcześniej pojawiła się m. in. w głośnej Lapońskiej odysei (Napapiirin sankarit, 

2010, reż. Dome Karukoski). Wciela się ona w rolę Evy Thörnbladh, sztokholmskiej poli-

cjantki, która wraca do rodzinnego miasteczka Silverhöjd, by uporządkować sprawy po 

śmierci ojca, którego od lat nie widziała. Stosunki między nimi zepsuły się, gdy siedem 

lat wcześniej podczas wakacji zaginęła córeczka Evy, Josefine. Policjantce nie będzie jed-

nak dany szybki powrót do stolicy. Oto bowiem na miejscu okazuje się, że nie tylko 

sprawy ojca wymagają wyjaśnienia. W okolicy zaginęło dziecko, drugie już tego lata, a 

Eva zastanawia się, czy jest jakiś związek pomiędzy zniknięciem Josefine a nową sprawą. 

Kiedy jednak przypadkiem trafia na dziewczynkę (Stina Sundlöf) noszącą kolczyki, które 

należały wcześniej do jej córki, a na dodatek jest ona w wieku, w którym powinna być 

Josefine, wszystkie inne problemy schodzą na dalszy plan. 

Tymczasem do Silverhöjd przysłany zostaje funkcjonariusz Göran Wass (w tej roli 

Göran Ragnerstam), który ma za zadanie zbadać sprawę zaginięć. Wkrótce jednak oka-

zuje się, że jego prawdziwa rola w rozwiązaniu problemów miasteczka jest całkiem inna. 

Zadaniem Wassa jest niedopuszczenie, by wyszedł na jaw sekret, którego strzeże tajne 

stowarzyszenie. Widz szybko dowiaduje się, że w Silverhöjd dzieje się coś dziwnego. 

Grupa miejscowych łobuzów strzela przypadkiem w lesie do dziwnego stworzenia, mło-

da dziewczyna, przejawiająca zdolność do wpływania na ludzkie umysły, zabija przy-

padkiem swojego chłopaka, a na dodatek w okolicy pojawia się tajemniczy Fin (Ville 

Virtanen), który zaczyna mordować ludzi, posługując się przy wyborze ofiar bardzo sta-

rą księgą, która jest.... instruktażem dla łowcy potworów. 

W świecie wykreowanym przez Henrika Björna szwedzkie legendy i podania ludo-

we mieszają się ze współczesną akcją.  

W Silverhöjd znajdziemy czarownice, wodne stworzenia, którymi zajmuje się mieszkają-

ca w tajemniczej chacie stara dziwaczka, a nawet postać nawiązującą do landvaettir, mi-

tycznych istot związanych z ziemią. To wszystko przeplata się z klasyczną intrygą kry-

minalną i ciekawie zarysowanym tłem społecznym, dzięki któremu możemy obserwo-

wać perypetie lokalnej społeczności, w której ludzkie namiętności skupiają się jak w so-

 
1 Jon Asp, Twin Peaks i den svenska urskogen, online: Aftonbladet, http://www.aftonbladet.se/kultur/arti-
cle20326267.ab, s. 13. 
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czewce. Björn nie boi się stawiać swoich bohaterów w niejednoznacznych sytuacjach. 

Nawet Eva, kiedy chce odzyskać swoją zaginioną ponownie córkę, posuwa się do okrop-

nego czynu, którego nie można rozgrzeszyć. Mamy więc do czynienia ze wszystkim, co 

widzowie cenią w skandynawskich serialach kryminalnych. Tyle tylko, że tym razem ca-

ła historia wpisana jest w ramy opartej na szwedzkim folklorze współczesnej opowieści 

grozy. 

Nastrój potęguje również świetnie dobrana muzyka, której autorami są Erik Lewan-

der, Olle Ljungman i Iggy Strange-Dahl. Połączyli oni nastrojowe orkiestracje, typowe dla 

ścieżek dźwiękowych, z ostrymi brzmieniami folkowych skrzypiec, grającymi melodię 

brzmiącą jak mroczny ludowy taniec. Napisali również niezwykłą kołysankę, którą Eva 

zna z dzieciństwa. Śpiewała ją swojej córce, nieświadoma, że kryje się w niej historia 

przeklętej krwi jej rodziny, z której musi pochodzić przekazywane w roli zakładnika 

dziecko. 

Warto zwrócić uwagę na fakt, że jednym ze scenarzystów serialu jest Fredrik T Ols-

son, znany również w Polsce pisarz (niedawno ukazał się u nas jego thriller Łańcuch 

zdarzeń), który pracował wcześniej przy takich serialach jak Maria Wern (wg powieści 

Anny Jansson) i Den fördömde (wg książek pisarskiego duetu Hjorth i Rosenfeldt). Jed-

nak nawet nie zwracając uwagi na jego nazwisko w czołówce, można dojść do wniosku, 

że Jordskott to obraz dość niezwykły. Oto bowiem na fantastycznej pustyni powstaje se-

rial, który duszną atmosferą małej miejscowości doskonale nawiązuje do najlepszych 

wzorców gatunku (Twin Peaks!), przenosząc go w realia szwedzkiej prowincji i nasyca-

jąc lokalnym kolorytem. 

Na razie nie słychać, by Björn planował produkcję drugiego sezonu tej serii. Pozo-

staje jedynie mieć nadzieję, że nasi dystrybutorzy telewizyjni zauważą go i wyemitują w 

polskiej wersji. 


