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I glimt Juha Itkonen Hent PDF Historien begynder i 1964, hvor den unge bestyrer af radioforretningen i
Kuopio, Esko Vuori, er taget hele vejen fra Finland til Tokyo for at overvære de olympiske lege.

En begivenhed, der samler hele verden. Fra tilskuerpladserne får Esko en brusende fornemmelse af, at
verden er i forandring, og livet venter generøst med alle sine muligheder: "Det hele ligger for øjnene af dem:

Fjernøstens opsving, japanernes fremmarch, fremtiden".

Vi følger livet omkring den fremtidsbegejstrede Esko, der er gift med jordemoderen Liisa. Sammen stifter de
familie i 60'erne og får tre sønner, hvis liv bogen udfolder frem til nutiden. Især sønnen Esa, der bliver

journalist, er i centrum med sit livslange forsøg på at forstå sig selv, sine forældre og de valg, de har truffet og
de værdier, der har præget ham.

"I glimt" er en stort anlagt familiesaga i middelklassehøjde. En fortælling om den række af øjeblikke af
betydning, der er afgørende for et liv. Både de begivenheder, der forandrer verden og de private mættede
fikspunkter, der tillægges afgørende vægt i livsfortællingen. Fødsler, død, situationer af uventet nærhed og

klarhed, adskillelser og tilbagetog. 

Juha Itkonen skildrer eminent en familiehistorie, der udspiller sig i lyset af efterkrigstidens fremtidstro og
forhåbninger. Men tro, håb og drømme bliver med tiden til skuffelser og bristede illusioner for slægten.

"Går rent igennem"
- 5 hjerter, Politiken

"...et stykke litterært finmekanik; som et fint konstrueret urværk, hvor tiderne og livene går og går."
4 stjerner, Berlingske

 

Historien begynder i 1964, hvor den unge bestyrer
af radioforretningen i Kuopio, Esko Vuori, er taget hele vejen fra

Finland til Tokyo for at overvære de olympiske lege. En begivenhed,
der samler hele verden. Fra tilskuerpladserne får Esko en

brusende fornemmelse af, at verden er i forandring, og livet venter
generøst med alle sine muligheder: "Det hele ligger for øjnene af
dem: Fjernøstens opsving, japanernes fremmarch, fremtiden".

Vi følger livet omkring den fremtidsbegejstrede Esko, der er gift med
jordemoderen Liisa. Sammen stifter de familie i 60'erne og får tre

sønner, hvis liv bogen udfolder frem til nutiden. Især sønnen Esa, der
bliver journalist, er i centrum med sit livslange forsøg på at forstå sig
selv, sine forældre og de valg, de har truffet og de værdier, der har

præget ham.

"I glimt" er en stort anlagt familiesaga i middelklassehøjde.
En fortælling om den række af øjeblikke af betydning, der er

afgørende for et liv. Både de begivenheder, der forandrer verden og
de private mættede fikspunkter, der tillægges afgørende vægt i
livsfortællingen. Fødsler, død, situationer af uventet nærhed og



klarhed, adskillelser og tilbagetog. 

Juha Itkonen skildrer eminent en familiehistorie, der udspiller sig i
lyset af efterkrigstidens fremtidstro og forhåbninger. Men tro, håb og
drømme bliver med tiden til skuffelser og bristede illusioner for

slægten.

"Går rent igennem"
- 5 hjerter, Politiken

"...et stykke litterært finmekanik; som et fint konstrueret urværk,
hvor tiderne og livene går og går."

4 stjerner, Berlingske
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