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’Nøglen til mord’ er udkommet på 
forlaget Lindhardt og Ringhof. 

INFO

rimiforfatter Anna Grue kan godt lide at 
skrive om det helt nære. Hun deler ikke 
blot visse ligheder med sin bedrevidende 
hovedperson, Anne-Maj Mortensen. Hun 
lader også handlingen udspille sig i sit eget 
lokalområde, Nykøbing Sjælland. I serien 
beskriver hun den Brugs, hun selv køber 
ind i, den bager, hun foretrækker at hente 
brød fra, og de gader, hun går i. I nyeste 
bog i serien, Nøglen til mord, foregår en 

dramatisk scene på byens pumpestation, 
som forfatteren kan se fra sit vindue.

»Jeg gør også nar af mig selv, når jeg skriver. 
Mine karaktertræk er forstørrede i min 
hovedperson; Anne-Maj er meget værre, 
hvis jeg selv skal sige det. Jeg ville aldrig 
blande mig i en politiefterforskning, men 
Anne-Maj tror ærligt talt, hun er klogere end 
alle andre. Hun bliver lidt en karikatur af 
mig selv,« fortæller Anna Grue og afslører, 
at hun aldrig researcher politiarbejde. For 
hvis man skal skrive noget, der er så meget 
fri fantasi, at man lader en efterlønner i 
Odsherred være privatdetektiv, nytter det 
ikke noget, at man sidder for meget fast i, 
hvad man gør rigtigt.

»Nogle vil sige: ’Det er urealistisk’. Ja, gu’ er 
det urealistisk, at en gammel lægesekretær 
oppe i Nykøbing er klogere end hele politiets 
drabsafdeling, men det er altså præmissen,« 
siger forfatteren.

Farlige forhold
Anne-Majs emsighed og nysgerrighed leder 

hende blandt andet på sporet af en hemmelig 
klub og sugardating, en praksis, hvor typisk 
unge kvinder får gaver for at være sammen 
med oftest ældre mænd. Inspirationen til 
emnet kom sig af en tv-udsendelse, som 
beskrev, at halvdelen af alle unge mente, 
sugardating var okay.

»De synes ikke, det er prostitution – hvad 
fanden er det så?« spørger forfatteren. »Jeg er 
bestemt ikke under 18 år, men jeg køber ikke 
præmissen om, at det ikke er prostitution. 
Jeg har set flere udsendelser, hvor piger 
fortæller, hvor skadet de er blevet. Det gør 
mig ked af det, at så mange unge ikke kan se 
det problematiske og farlige i sugardating,« 
siger Anna Grue.

Følges ad med sin hovedperson
Men faktisk startede Nøglen til mord et helt 
andet sted, fortæller forfatteren. Nemlig 
med ejendomsmæglere, der også spiller en 
vigtig rolle i plottet. Anna Grue har flyttet 
’utroligt meget’ og mødt en lang række 
ejendomsmæglere på sin vej. Ikke alle 

møder har været lige positive, fortæller 
hun, og i bogen bruger forfatteren nogle 
af sine egne mindre gode oplevelser. Hun 
og hovedpersonen følges nemlig ad i livet, 
fortæller Anna Grue, der allerede har fjerde 
bind i serien på vej. 

»Jeg glæder mig til at følge Anne-Maj i 
fremtidige bøger og se, hvordan hendes liv 
og familierelationer udvikler sig, og jeg kan 
godt afsløre, at hun i fremtiden kommer 
til at arbejde mere selvstændigt som 
amatørdetektiv.«
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»Gu’ er det urealistisk, 
men det er altså præmissen«

I ’Nøglen til mord’, tredje bog om den emsige amatørdetektiv Anne-Maj, 
udforsker krimiforfatter Anna Grue konsekvenserne af sugardating og forløser 

samtidig sit mangeårige horn i siden på ejendomsmæglere


