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Først var det en del af det svenske rige, så kom 
det under russisk overherredømme, men siden 
1917 har Finland været en selvstændig nation. 
Vi kender i dag Finland som de tusinde søers 
land med saunaer, Sibelius, arkitekten Aalto, 
mumitroldene og national eposset kalevala.  
Vær med til at fejre det finske 100 års jubilæum. 
Vi giver her 12 bud på finske romaner og for-
fattere, der har et særligt, sælsomt og under-
fundigt greb om sproget og litteraturen.



Norma
af Sofi Oksanen 
 
Da Normas mor, Anita, kaster sig ud foran et 
metrotog, skal det ligne et selvmord.  
Men det tror Norma med det specielle  
hurtigtvoksende hår ikke på, og i jagten på 
en forklaring vikles hun mere og mere ind i 
den mafialignende Naaka-familie.

Mørkt er mit hjerte
af Antti Tuomainen 
  
Krimi. En kvinde forsvinder sporløst i 1993, 
men trods intens efterforskning er der  
intet spor af liget og sagen henlægges. 
Tyve år senere er hendes søn Aleksi over-
bevist om, at han har løst mysteriet og alle 
spor peger på rigmanden Henrik Saarinen.



Vandets vogter
af Emmi Itäranta

I en skræmmende fremtidsverden kæmper 
menneskene for at overleve i en verden på 
evig jagt efter vand.  
20-årige Noria oplæres som temester, men 
der er ikke længere brug for temestre pga. 
vandmangel og hæren, som 
kontrollerer al vand straffer 
vandforbrydelser med døden.

 

Natsværmeren 
af Katja Kettu 
 
I Lapland i 1930’erne, afhopper gravide 
Irga til Sovjetunionen hvor hun ender 
som straffefange.  
Hun møder kvinden Jelna, som redder 
hendes liv men hvilken skæbne venter 

de to?  
I Rusland i 2015, forsøger 
Irgas barnebarn Verna at  
opklare sin farmors skæbne.



Hjemmefronten 
af Kari Hotakainen  
 
Matti er en hjemmegående mand, der lige er 
blevet forladt af sin kone. Han er overbevist 
om, at hun kommer tilbage hvis han finder 
det lille hus hun længe har  
ønsket sig. Intet må stå i vejen  
for ham og i krig og kærlighed  
er alt tilladt.

Strålepigen
af Miina Supinen  
 
Under en hemmelig udgravning hos  
en religiøs naturkult i Finland genser  
arkæologen Victor den unge studerende 
Säde. Igen indfanges han af hendes stærke 
udstråling, men hun vakler dels mellem 
ham og sin kæreste Antti, dels mellem 
videnskab og tro.



Populærmusik fra Vittula  
af Mikael Niemi 
 

En varm og humoristisk bog om Matti og 
vennen Niila, der vokser op i det yderste 
Nordsverige i 1960’erne og 1970’erne og 
drømmer om at spille rock-
musik

 

Himmelsang  
af Pauliina Rauhala  

Det unge ægtepar Vilja og Aleksi tilhører 
et fanatisk religiøst samfund i det nord-
lige Finland.  
Prævention er forbudt, så efterhånden 
som børnene kommer til, stiger udmat-

telsen i troens navn. Men tør 
man tvivle på kærligheden, 
moderskabet - og troen?
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Jeg sidder fast. Mine fugtige læber er frosset fast til  
den tibetanske bedeplade, og da jeg forsøger at slikke  
mig løs med tungen, kommer den også til at sidde fast.”

Populærmusik fra Vittula
”





Kupé nr. 6 
af Rosa Liksom

En ung, finsk kvinde og en midaldrende 
russer kører i samme kupé med tog 
gennem det iskolde Sovjet i midten af 
1980’erne.  
Den lange rejse fører dem gennem mange 
fortællinger og et land på sammenbrud-
dets rand.

Billedhuggerens datter 
af Tove Jansson 
 
Forfatterens poetiske erindringsglimt fra  
barndommen om ting i naturen, livet i  
kunstnerhjemmet, kæledyr, naboer og  
besøgende.



Fælden  
af Marko Leino  
 
Krimi. Kriminalinspektør Juha Viitasalo  
er i centrum af en kompleks sag med nar-
kohandel, hvor finske og svenske forbry-
dere spiller sammen med og mod russiske 
gangstere, og hvor der ikke 
vises nogen nåde, når 
regnskaber skal gøres op i 
denne barske verden

 

Der hvor vi gik engang  
af Kjell Westö

Helsinki i 1. halvdel af det 20. århund-
rede er en by i rivende udvikling.  
Romanen følger en række personer fra 
de fattigste til de rigeste i de dramatiske 
år, hvor byen også oplever en blodig 

borgerkrig.



Barsk sidder i lort til halsen. Det var allerede  
to timer tidligere gået op for ham, at han var i  
problemer, da han trådte ud på p-pladsen foran  
lejekasernen på Kantelettarentie i Kannalmäki, gik 
mod sin bil og endelig bemærkede, hvad der stod  
på siden af den røde varevogn”.

Marko Leino, Fælden
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