
Stille dage i Mixing Part 

Erlend Loe (Norge) 

2009 

211 s. 

 

Titlen er besynderlig, men efter blot et par 

siders læsning, finder læseren ud af, hvorfor. 

Romanen er skrevet med en humor, som er 

typisk for Loe, og den omhandler et norsk  

ægtepar, som er taget på ferie til Tyskland. 

Skolelæreren Nina er begejstret for alt tysk, 

mens hendes mand, manuskriptforfatteren 

Bror, er mindre entusiastisk. Han tænker kun 

på teater… og lidt på den engelske tv-kok  

med de runde kurver, Nigella Lawson.  

Erlend Loe er født i 1969 i Trondheim. Han de-

buterede med romanen ’Kvinden flytter ind’ i 

1993 og har indtil videre skrevet 20 romaner, 

senest ’Enden på verden som vi kender den’ fra 

2015. Loe er uddannet cand. mag. i folkemin-

devidenskab og har derudover en uddannelse 

som manuskriptforfatter fra Den Danske Film-

skole. Han har modtaget flere priser for sit  

forfatterskab, blandt andet den norske bog-

handlerpris i 1999. 

 Erlend Loe bor i dag i Olso.  

Fodspor på himlen 

Einar Mar Gudmundsson (Island) 

1999 

211 s. 

’Fodspor på himlen’ er første del af en trilogi, 

der i et vist omfang tager udgangspunkt i for-

fatterens egen slægtskrønike. Et mylder af 

mennesker tegner i romanen et billede af  

Island gennem tre generationer. Der er den 

fattige landbefolkning afhængig af vind og vejr, 

og der er storbymenneskene, som er politisk 

bevidste og optaget af verden udenfor Island. 

Romanen er skrevet i et fabulerende og  

poetisk sprog, som er kendetegnende for hele 

Gudmundssons forfatterskab.  

Einar Mar Gudmundsson er født i 1954 i Rey-

kjavik. Han debuterede i 1980 med digtsamlin-

gen ’Er nokkur i koronafötum her inni?’ (flere 

af digtene er oversat i samlingen ’Orkanens 

øje’), og har senest udgivet ’Hundedage’ i 

2015. Einar mar Gudmundsson er uddannet 

cand. mag. i litteraturvidenskab fra både  

Reykjavik og Københavns Universitet. I 1995 

modtog han den fornemme Nordisk Råds Litte-

raturpris for romanen ’Universets Engle’, som 

også er filmatiseret.  

Gudmundsson bor i Reykjavik.  

Stalins Køer 

Sofi Oksanen (Finland) 

2011 

461 s. 

 

Romanen handler om den unge finsk-estiske 

kvinde Anna, hendes splittede forhold mellem 

Finland og Estland og ikke mindst hendes  

bulimi, som hun i årevis har formået at holde 

skjult selv for sine nærmeste. Historien kryds-

klipper mellem Annas nutidige historie og  

hendes mors historie fra 1970’erne, hvor hun 

kom til Finland og skulle finde sig til rette i et 

vestligt land uden statslig kontrol og overvåg-

ning. 

Sofi Oksanen er født i 1977 i Jyväskylä. Hun har 

en estisk mor og en finsk far og er uddannet i 

litteratur- og teatervidenskab. Hun debuterede 

med romanen ’Baby Jane’ i 2005 og har et lille 

men utrolig stærkt forfatterskab bag sig.  

Oksanen er den yngste modtager nogensinde 

af Nordisk Råds Litteraturpris, som hun fik i 

2010 for romanen ’Renselse’.  

Sofi Oksanen bor i Helsinki.  
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Svømmeprøven 

Emma Hamberg (Sverige) 

2012 

420 s. 

Romanen tager udgangspunkt i hovedperso-

nen Majas ønske om at oprette en svømme-

skole. Svømmeskolen bliver da også en realitet, 

men det viser sig ret hurtigt, at kursisterne har 

meldt sig på holdet af vidt forskellige grunde – 

måske ikke så meget for at lære at svømme. 

Bogen giver et fint portræt af kursisternes vidt 

forskellige baggrunde og personligheder.  

Emma Hamberg er født i 1971 i Vånga. Hun har 

arbejdet som illustrator, chefredaktør og pro-

gramleder på det svenske P3. Hamberg skiver 

bøger i feel good-genren, dog altid med noget 

på hjerte og dybde i sine personkarakteristik-

ker. Hun har tidligere hen skrevet børnebøger, 

og ’Brunstkalenderen’ fra 2009 var hendes 

debut som forfatter af voksenromaner. Ham-

berg bor i Stockholm.  

Barbara 

Jørgen-Frantz Jacobsen 
(Færøerne) 

1939 

265 s.  

Barbara regnes af mange for at være en af de 

bedste kærlighedsromaner skrevet på dansk. 

Romanen foregår på Færøerne i 1700-tallet, 

hvor den unge Barbara allerede er blevet 

præsteenke to gange, da hun falder for øens 

nye præst, Hr. Poul. Men han er ikke den ene-

ste, hun falder for, for Barbara er lys og let af 

natur. Og den barske færøske natur giver Hr. 

Poul modspil, da han kæmper for sin kærlighed 

til Barbara. 

Jørgen-Frantz Jacobsen blev ikke mere end 37 

år gammel og er mest kendt for netop roma-

nen ’Barbara’, som blev hans eneste skønlitte-

rære værk. Jacobsen var født i Thorshavn og 

uddannet cand. mag. i historie og fransk. Han 

skrev, ud over Barbara, bøger om Danmark og 

Færøerne, før han døde af tuberkulose på Vej-

le Sanatorium i 1938.  

Eva 

Louise Østergaard (Danmark) 

2016 

211 s.  

Efter nogle turbulente år rundt omkring i Euro-

pa vender Eva hjem til Lønstrup, da hendes 

mor dør, og hun skal stå for begravelsen og 

sælge sit barndomshjem. Eva er rastløs og vil 

hurtigt tilbage til København, hvor hun bor. 

Men byen sniger sig på en underlig måde ind 

på hende, meget mod hendes vilje. 

Louise Østergaard er født i 1973 i Sæby. Hun 

debuterede med romanen ’Ord’ i 2014. Louise 

Østergaard er uddannet lærer og BA i dansk. 

Hun bor i Aalborg og arbejder som kulturfor-

midler på Brønderslev Bibliotek   


