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Populærmusik fra Vittula Mikael Niemi Hent PDF Matti og hans ven Niila vokser op i 1960'erne landsbyen
Vittula tæt ved den svensk-finske grænse i den yderste afkrog af Sverige. Den moderne tid kommer kun

langsomt til deres egn, og de lokale holder stædigt fast i stolte traditioner som brutal armlægning,
langtidsophold i kogende saunaer og sanseløst druk. De to drenge opdager sammen rockmusikken, der

kommer til dem som en åbenbaring og som viser vej til en ny livsform.

ANMELDELSE I UDPLUK:

Frisk importeret fra Sverige kommer her intet mindre end en litterær sensation.
[...]

Sådan en succes gør mistænksom, men i dette tilfælde kan man godt slå sin interskandinaviske jantelovs-
skepsis fra. Populærmusik fra Vittula er nemlig en fremragende bog, der endda - og det er sjældent - i en stejlt

stigende kurve bliver bedre for hver side, man vender.

[...]
Stærkt, stærkt anbefalelsesværdig, både til litterære feinschmeckere og til alle de, der læser dem en enkelt bog

eller to om året. En halv million svenskere tager ikke fejl: læs Populærmusik fra Vittula!
- Tue Andersen Nexø, Information
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stædigt fast i stolte traditioner som brutal armlægning,
langtidsophold i kogende saunaer og sanseløst druk. De to drenge
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åbenbaring og som viser vej til en ny livsform.
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Sådan en succes gør mistænksom, men i dette tilfælde kan man godt
slå sin interskandinaviske jantelovs-skepsis fra. Populærmusik fra
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