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Selv om den udkom i 1982, er den stadig læsværdig i 2022, hvor den 
udgives på dansk, finske Tove Janssons Den ærlige bedrager. Den 

handler om to kvinder, der ikke passer ind i den skærgårdslandsby, 
hvor de bor og lever isoleret hver for sig, indtil deres skæbner flettes 
sammen, og grænserne mellem dem udviskes. Tove Jansson har en 
særlig evne til at fremmane menneskelivets dybder og kommer også 
under overfladen i fortællingen om ærlighed og bedrag og forsøget på 

at være et ordentligt menneske i den lange vinter, livet kan være.
Den ærlige bedrager af Tove Jansson, Gyldendal, 149 kr.

S o r g  o g  g l æ d e 
Vilma Sandnes Johansson var kun 19 år, da hun mistede sin 

mor og skrev sin autofiktive romandebut, Tænk ikke på mig, om 
livet med en mor, der skal dø. Hun var 13, da hendes mor fik 
konstateret uhelbredelig kræft, mens Vilma fik menstruation 

og skulle til at leve teenagelivet. Det er der kommet en livsbe-
kræftende fortælling om kærlighed, ensomhed og sorg ud af, 

som alle ville have godt af at læse.
Tænk ikke på mig af Vilma Sandnes Johansson, Gutkind, 249 kr.

M i s s  W h i t e  T - s h i r t
Vi ved det jo godt. Det er ikke bare en hvid T-shirt. Selv om det burde være 
lige så simpelt som at koge et æg, er det ikke lige sådan at finde den perfek-
te af slagsen. Hollandske Flore Flore favner ikke over for meget, men holder 

sig til bomulds-T-shirts, tanktoppe og bodystockinger, og det gør de godt. 
De sidder, som de skal, har den samme kvalitet som de der vintage-herre-T-
shirts, du gik i som ung, og de helt rigtige syninger. Man skulle ikke tro, at 
det var så svært, men det er det, og så er det et lille lykketræf at finde den 

eneste ene. Den er ovenikøbet økologisk, og fås også i sort og navy.
Car tee fra FLORE FLORE, 485 kr. hos Flore-flore.com

Tusindkunstner. 
Tove Jansson er 

andet og mere end 
Mumitroldene, og 

hendes voksenfor-
fatterskab fortjener 

også at blive læst


