
Mange journalister skriver bøger herunder krimier, hvordan hænger dit arbejde som journalist sammen med 
dine bøger?

Som journalist har jeg altid arbejdet med reportager. Før den sidste bog “Vildfremmed” lavede jeg et inter-
view med en kvinde, der havde været udsat for vold i hjemmet, og sammen med de øvrige interviews jeg har 
lavet, har jeg oplevet, at de mange skæbner og fortællinger kan være svære at slippe. Jeg tænker efterfølgende 
længe over deres oplevelser, hvad der har ramt dem, og hvordan de kommer videre. Derfor er jeg ikke forun-
dret over, at mange journalister skriver bøger. Det hører logisk sammen.

Er du inspireret af andre forfattere?

Cirka et år inden jeg begyndte at skrive min første bog, interviewede jeg som journalist Jo Nesbø, og jeg bom-
barderede ham med spørgsmål om hans skriveteknik og om, hvordan han greb det hele an. Bagefter sagde 
han til sin pressekontakt: “Jeg tror, Pernilla kommer til at skrive en bog”, og han fik ret. Tanken havde strejfet 
mig, og sådan gik det. Jeg elsker, hvordan Jo Nesbø altid overrasker sine læsere. Han vil altid have en plads i 
mit hjerte, for dels er han dygtig, og dels gav han mig også et par kneb, jeg har brugt siden.

Af andre forfattere kan jeg nævne Anne Holt og Hanne Vibeke Holst, men der findes så mange andre dygtige. 
Jeg lærer noget ved at studere håndværket, hver gang jeg læser en ny forfatter. Af nye forfattere vil jeg frem-
hæve Lina Bengtsdotter.
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Hvordan ser det ud med dine bøger på den internationale scene?

Mine bøger er indtil nu udkommet i Sverige, Norge, Finland og Danmark. Men min agent har lige været til 
messe i London, og der er gang i rigtigt mange interessante forhandlinger. Jeg håber det bedste!

Dine bøger er inspireret af virkeligheden, men 
alligevel har du konstrueret den fiktive og privat 
finansierede efterforskningsgruppe Erlagruppen 
i stedet for at bruge et team fra politiet. Hvorfor 
det?

Det er et “Cold Case-team”, der tager over, når 
politiet er kørt fast. I “Vildfremmed” og i virke-
ligheden oplever mange forulempede kvinder 
ikke at blive taget alvorligt, og deres anmeldel-
ser ryger direkte i papirkurven og bliver aldrig 
efterforsket. Derfor har jeg opfundet denne 
gruppe, der arbejder lige så effektivt som jeg 
ønsker, politiet kunne gøre det. Der er brug for 
en gruppe, der kan gå et skridt længere i deres 
metoder. 

Derfor har deres indsats også retfærdighed, 
selvtægt og hævn som elementer, og de bevæger 
sig over grænserne og ind i lovens gråzoner og 
måske videre. Men det gør politiet jo også med 
f.eks.  aflytninger og overvågninger. De over-
skrider i dag helt sikkert grænserne for folks 
integritet, mere end folk tror, og det kan være 
nødvendigt ind imellem. 

Og Erlagruppen har jo tætte forbindelser til politiet og får også som konsulenter opgaver overdraget fra dem, 
når politiets ressourcer ikke er tilstrækkelige.

Har politifolk læst dine bøger, og hvad siger de til dem?

Jeg samarbejder meget med en enkelt politimand, Ludvig Sandberg. Han er vældigt dygtig og efterforsker 
grove voldsforbrydelser i Stockholm. Han har været konsulent på mine bøger, også mens jeg skrev, og han er 
nu også en nær ven. Han er kommet med mange gode råd og rettelser f.eks. om, hvordan et forhør indledes 
og generelle forhold om efterforskning. Så hvis der er fejl her, så er det mine og bestemt ikke hans. 

Erlagruppens 4 medlemmer er Edith, Richard, Liv og Aminah - deraf navnet på gruppen. Og som Pernilla 
Ericsson selv siger det: “Ligesom ABBA!” Så Erlagruppen kan kaldes krimiernes ABBA.
Har du ikke begrænset din serie ved at at have låst personkredsen fast til de 4?

Nej, der kan godt komme flere ind gruppen, for så kan jeg bare koble et bogstav mere på. Men det ved jeg 
ikke, om der gør. Bøgerne er tænkt som en serie, og der kommer sikket mange flere om min elskede Erla-
gruppe. Mange læsere har skrevet til mig, og kan lide flere og forskellige af de 4 personer og især relationerne 
mellem dem i gruppen. 



I de første bøger var det måske Liv Kaspi og Richard, der mest var i centrum, men i den nye er det nok mest 
Aminah, der har en god del af de egenskaber, som Paula Manrique (se senere i interviewet) har i virke-
ligheden. Jeg har ikke nogen favoritperson, men synes rigtigt godt om dem alle. De repræsenterer hver for 
sig og på forskellige måde gode personer, jeg har mødt. Sådan tror jeg, det skal være, for at romanfigurer kan 
fremtræde troværdige. Mine læsere - også mænd - er enormt fascineret af Richard, og når jeg skriver om 
ham, gør jeg det med et kvindeligt blik. Han vækker både moderlige følelser og er tiltrækkende på anden 
måde. Han bygger også på en virkelig person, og denne er glad for at være med i bogen. Figuren Edith bygger 
på en rigtig stærk personlighed og den dygtigste chef, jeg har haft. Hun var også en ældre kvinde, der sad i 
rullestol. Hun ved godt, hun på den måde er med i mine bøger, og hun er meget rørt.

Mange svenske forfattere har en geografisk lokalitet som bærende element i deres romaner. Selv om dine bøger 
foregår i Stockholm, synes jeg ikke, stedet er afgørende for dine bøger.

Det er rigtigt. Den lille by er en brilliant scene at placere krimier på, og selv om den første bog også foregår i 
Los Angeles, og den seneste udspiller sig noget i Uppsala, er emnerne det afgørende for mig. Jeg kan godt lide 
bøger, der forgår bestemte mindre steder, men det scenarie passede ikke mit fokus, der var på gruppen og 
sagerne. 

Hvor tæt på virkeligheden er 
dine bøger? Du må researche en 
hel del, inden du skriver, ikke?

Udgangspunktet for mine bøger 
er altid, at der dukker et aktuelt 
samfundsspørgsmål op, som jeg 
finder interessant og relevant. 
Det begynder altså med mit en-
gagement, altså med at jeg bliver 
vred og forarget, og så tager det 
fart derfra med at finde histo-
rien og med at arbejde i dybden.

Jeg researcher rigtigt meget, og går også dybt i detaljerne. Jeg læser rigtigt meget om emnet, jeg besøger sted-
er, jeg interviewer mange folk og bruger i de hele taget min journalistiske tilgang meget. Jeg mener ikke, det 
er muligt at skrive en god bog uden at researche grundigt inden. Jeg har desuden gået til fysiske yderligheder 
ved at arbejde en del med en person, der ved alt om kampsporten Martial Arts. Sammen har vi gennemgået 
relevante scener, og han har demonstreret mange slags angreb og forsvar samt flere former for kvælninger alt 
sammen med mig som figurant. 

Og når jeg skriver, forvandles min vægge til farvestrålende patchwork med sedler om tidslinjer og fakta. Un-
dervejs kan detaljer ændres, men jeg ved hele tiden, hvor jeg skal hen, og hvad der skal ske. 

Mht. den nyeste “Vildfremmed” var jeg kommet rigtigt langt med at skrive en helt anden bog også om Er-
lagruppen og var på vej til Grækenland for at gøre den færdig. Men jeg skulle som journalist lige først lave 
endnu et interview med en kvinde, Paula Manrique, der i Sverige er en kendt IT-ekspert og dygtig gamer. Jeg 
vidste, at Paula havde været udsat for chikanerier og overgreb, men kendte inden interviewet ikke omfanget 
af dem. 
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Det fokus, der havde været på hende som dygtig kvinde i en ellers mandsdomineret verden, havde provokeret 
nogle mænd, der åbenbart følte deres position truet, og de tog meget grove midler i brug og truede hende på 
forskellige måder. Hun lod sig i første omgang ikke påvirke af det, men da de hackede hendes mail og stjal 
hendes private billeder og til sidst oprettede en falsk profil på et datingsite, blev det for meget. På. datingsiden 
beskrev de flere voldtægtsfantasier i Paulas navn, og da en mand en dag faktisk dukkede op hos Paula for at 
udføre en (troede han) arrangeret og aftalt voldtægt, blev det for meget. Selv om manden kunne vise Paula 
alle skriverier og aftaler, der var lavet i hendes navn, lykkedes det Paula at overbevise manden om, at der var 
tale om ondskabsfuld chikane. Hun politianmeldte selvfølgelig hændelsen, men politiet gjorde ikke noget ved 
den. De bad hende kontakte datingsitet, men ellers ikke andet.

Det var vel gang nummer 100, hvor jeg havde oplevet, at 
anmeldelser fra kvinder ikke blev alvorligt, men denne 
gang var jeg ekstra meget chokeret. Så da jeg satte mig ned 
i mit skriveværksted på Ios for gøre min påbegyndte bog 
færdig, kom der ikke som sædvanlig ord strømmende ud. 
Der kom slet ingen ord. Jeg smed hele manuskriptet ud og 
begyndte på en helt ny historie inspireret af Paulas oplev-
elser. 

Folk har spurgt mig, hvorfor jeg ikke skrev hendes historie 
som en biografi, men det var ikke muligt, for historien fik 
ikke nogen naturlig afslutning, da hun aldrig fik en ret-
sligt medhold. Det blev hun så personligt ramt af, at hun 
lukkede sin blog om IT og gaming i et halvt års tid og var 
desuden slet ikke på internettet i den periode, fordi hun 
simpelthen var blevet så bange. I dag har hun et program 
på TV4, hvor hun kommer med gode råd til børn og foræl-
dre om spil, men det er jo et helt andet publikum, så hen-
des forulempere fik på sin vis held med deres chikanerier. 
Min slutning i bogen er anderledes - sådan som den burde 
have været i virkeligheden.

Paula har fuldt ud accepteret, at hendes historie blev brugt på denne måde, og at hun ikke er anonymiseret, 
og jeg har da også beskrevet det kort i et efterskrift i bogen. Hun ville på denne måde have historien om 
trusler og angreb på nettet kom ud. Det skete så også via mit interview med hende, og da det blev bragt på tv, 
kontaktede TV4 hende for at få hende til at være profil på programmet. På den måde har jeg kunnet bidrage 
lidt til, at hun kom videre. At tale om det har været vigtigt for hende, så der kommer opmærksomhed på den 
slags kønsrelaterede angreb.

Udgivelsen af bogen skabte også enorm opmærksomhed om emnet og om Paula Manrique, hvor hun deltog 
endnu mere i paneldiskussioner, tv-programmer, interviews - også sammen med mig.

Hvordan hænger din bog sammen med vedtagelsen af og diskussionerne om den nye samtykkelov i Sverige? 

Det er en side af samme sag, og den lov har haft nogle underlige konsekvenser. En gruppe mænd lavede 
straks en app, hvor kvinderne først på aftenen skulle krydse ja til at have sex. Så troede de, at alt var i orden, 
men sådan er virkeligheden ikke, for et samtykke skal man jo altid kunne fortryde og sige: Nej, ikke alligevel. 
Det nej skal selvfølgelig accepteres, for sådan fungerer samtykke. 
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Jurister, jeg har snakket med, siger, at voldtægterne i min bog nok ikke ville have ført til domfældelse, fordi 
de scenarier, som var beskrevet på kvindernes falske profiler, var så deltaljerede, at de kunne betragtes som 
samtykke. Da jeg læste mere om emnet, stødte jeg på en kvindelig journalist fra Sydsverige, som havde været 
udsat for præcist det samme som Paula. Flere mænd henvendte sig til hende og forsøgte at komme ind for 
at opfylde de aftaler og voldtægtslignende sex, de på falsk grundlag havde lavet. Så metoden er kendt og har 
været anvendt. Det er skræmmende.

Hvad sker der nu? Kommer du videre med den bog, du kasserede for at skrive “Vildfremmed?

Nej, den er helt væk, og den tager jeg ikke fat på igen. Den blev jo næstbedst i forhold til den nye her, så den 
er glemt og borte. Jeg skriver dog på en ny bog, og her bryder jeg formen og rytmen lidt. Det er denne gang 
nemlig ikke en bog om Erlagruppen. Jeg havde nemlig en helt særlig historie, der krævede en helt anden 
karakter, som så er den eneste hovedperson. Jeg kan godt lide at fokusere på en enkelt og ikke en gruppe. Jeg 
vil sige ikke mere om den, men jeg fortsætter helt sikkert serien med Erlagruppen senere.

Jeg er næsten færdig med den, og den udkommer på svensk til efteråret. Den er noget helt specielt! 

(Trods moderat pres lykkedes det mig hverken at få mere at vide om den kommende bog eller at få opklaret, 
hvornår den kommer på dansk, men det bliver nok 3-6 mdr. efter den svenske, oplyser det danske forlag.) 

Serien med Erlagruppen består indtil videre 
af disse 3 bøger af Pernilla Ericson:

1:
Sporene vi efterlader os
HarperCollinsNordic, 2017
367 sider

2:
Jeg finder dig
HarperCollinsNordic, 2018
347 sider
(Anmeldt her: http://blog.drustrup.dk/#post133) 

3: 
Vildfremmed
HarperCollinsNordic, 2019
301 sider
(Anmeldt her: http://blog.drustrup.dk/#post236)
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