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bøgerinterview

Metallica passer perfekt til voldtægt

■■ Krimiforfatteren■■
Susanne■Staun■er■lige■så■■
skæv■og■kantet■som■de■■
kvindelige■hovedpersoner,■
hendes■roste■bøger■■
befolkes■af

■■ Derudover■er■hun■■
velsignet■med■et■af■landets■
smukkeste■efternavne,■
mener■artiklens■forfatter

- Nå, hvad skal vi snakke om? Jeg glæder 
mig til at høre dine spørgsmål. Skal vi 
ikke have noget kaffe snart? For satan jeg 
har ondt i hovedet, jeg fik, som dr. Han-
nibal Lecter siger, en ven til middag i går.

Dette er Susanne Stauns første ord i 
et interview, der egentlig skulle handle 
om, hvorvidt vi var i familie, og krimien 
”Døderummet”, der foregår i Odense og 
på weekendens krimimesse i Horsens får 
Harald Mogensen-prisen som årets bed-
ste krimi 2010.

Men det viser sig ret hurtigt, at det er 
umuligt at tøjle den særegne kvinde, der 
både tør skrive og sige det, mange andre 
ikke engang tør tænke. 

Da hun spilder lidt nytanket kaffe på 
sine stramtsiddende jeans, bider hun 
ikke smerten i sig, men skriger nærmest: 
”For satan! Pis, pis, pis”, så halvdelen af 
caféen vender sig om. Det ænser hun 
omvendt stort set ikke.

Den 53-årige københavnske forfatter 
med nordjyske aner er lige så gammel 
som min mor, hvilket hun understreger 
flere gange undervejs i interviewet. Men 
alene hendes sprogbrug gør, at jeg ikke 
et sekund er i tvivl om, at alderen er den 
eneste fællesreference. Allerede efter 
første ”rigtige” spørgsmål i interviewet 
lægger Susanne Staun fra land som en 
speedbåd med atomdrevet motor. Man 
kunne sige, at vi går lige på og hårdt. For 
sådan mener Susanne Staun, at de fleste 
kvinder vil have det.

- Det er jo præcis, som Jonathan Fran-
zen, forfatteren til ”Freedom”, beskriver 
det. Altså spring nu over alt det der med 
forspil og tag mig på køkkenbordet uden 
alt det fis. Sådan tror jeg, mange har det i 
virkeligheden. De der pæne mænd, som 
tror, at de skal gøre det hele ifølge ”Alt 
for damerne”, er jo helt forkert på den, 
siger Susanne Staun uden at blinke.

Når hun taler, kommer man indimel-
lem i tvivl om, hvorvidt det er en af hen-
des kvindelige hovedroller, der skal cite-
res, eller hende selv. 


