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Femte bind i fortællingen om familien Lauritzen
udspiller sig under Anden Verdenskrig, ligesom
Ikke at ville se gjorde. Hvorfor valgte du at gøre
det på den måde, og hvordan var det at skildre
denne tidsperiode i to bøger, men fra forskellige
perspektiver?
– Selv om handlingen udspiller sig i samme familie
og i samme tidsperiode, så er perspektiverne helt
forskellige i Ikke at ville se og i Blå Stjerne. I Ikke
at ville se handlede det om en ældre mands uvilje
mod at tage virkeligheden ind, og derfor kunne han
heller ikke forstå noget af det, der sker i krigen. I
Blå Stjerne er perspektivet det omvendte. Lauritz’
to døtre, Johanne og Rosa, er hans direkte modsætninger og kommer derfor til både at se og forstå
alt det, faderen ikke havde nogen anelse om. At
blande begge perspektiver i en dobbelt så tyk bog
var blevet alt for rodet.
Spionromanen er lidt dit specialområde – hvordan var det at genopleve genren?
– Næsten lidt sentimentalt morsomt. Spionageteknikken under Anden Verdenskrig er jo forholdsvis
let håndterlig, en moderne spionroman med alle
computerne ville let bliver uoverskueligt kringlet
både for forfatter og læsere.

Denne gang er hovedpersonerne Lauritz’ døtre
– Johanne og Rosa Lauritzen. Hvordan var det at
skrive en spionroman fra et kvindeligt perspektiv?
– Vældig sjovt. Af forskellige grunde har mine
fortællinger næsten altid været præget af et strikt
mandligt perspektiv. Det var sjovt og interessant at
vende det helt om. Som senior og mand kan jeg jo
tillade mig at gøre grin med alt mandligt, og sådan
tilbyder det kvindelige perspektiv mange humoristiske muligheder. Det er desuden taknemmeligt
at forsøge at pille nogle af Anden Verdenskrigs
selvudnævnte svenske helte lidt ned ved hjælp af
kvindelige erfaringer.
Hvad har været sjovest, og hvad har været den
største udfordring under arbejdet med romanserien Det Store Århundrede?
– Sjovest indtil nu har netop været at vende op og
ned på fortællingen gennem at anvende et kvindeligt perspektiv i årets bog. Den største udfordring
er hele tiden at forsøge at suggerere sig til, at man
befinder sig netop der netop dengang og ikke har
et historisk facit.
Kan du fortælle noget om næste bind?
– Da havner vi i 1950’ernes kolde krig. De store
spørgsmål for mig at forsøge at besvare bliver, hvordan det gik til, da Sverige skiftede fra at være et helt
tyskorienteret land til at blive et angloamerikansk.
Hvad betød Hollywood? Hvad betød rockmusikken? Hvad betød alle ubehagsfølelserne omkring
det tyske?
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