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Maria Turtschaninoff – upptäcktsresande i fantasy 

 

Maria Turtschaninoff. Smaka på det namnet. Ingen litterär agent i världen kommer att be om ett 

namnbyte. Efternamnet bär finlandssvenska fantasyförfattaren Maria Turtschaninoff med sig efter 

ryska ättlingar. Med åtta stycken Marior i samma årskurs i skolan var det en självklarhet att hålla 

fast vid det ovanliga efternamnet. 

 

När vi träffas på ett av Åbos trevligaste caféer nere vid åstranden har det blivit vanlig finsk sommar 

igen, dvs 14 grader och blåsigt. Eftersom Maria - som till vardags är bosatt i Karis - är i Åbo för att 

läsa in sina Maresi-böcker som talböcker väljer vi att sitta inomhus så att rösten säkert ska hålla 

för ännu ett par dagars inläsning. De två första romanerna i sviten finns redan på band och nu ska 

den nya romanen som kommer till hösten, Breven från Maresi, fås på burk. 

 

Framför mig sitter en lugn och välformulerad författare som bubblande ivrigt delar med sig av sina 

tankar kring sitt skrivande. Sedan 2008 är hon författare på heltid. Innan dess var det främst jobb 

på YLE (Finlands public servicebolag för radio och TV) som gällde. Att det skulle bli fantasyböcker 

var en självklarhet. Storläsare var hon redan som barn, men hjärtat har alltid klappat mest för 

fantasyn. Uppvuxen på 1980-talet utan internet var biblioteket allt. Här fanns böckerna och de 

främmande världarna att krypa in i. Att sluka böcker var så oemotståndligt att hon också på en 

gitarrkurs gömde sig i biblioteket för att läsa. 

 

Tidiga fantasy-favoriter var, förutom Michael Ende och anglo-saxiska giganter som Lloyd 

Alexander, CS Lewis och Diana Wynne Jones, finlandssvenska Irmelin Sandman Lilius som visade 

att det går att skriva fantasy också utanför en engelsk kontext. Skrivit har Maria Turtschaninoff 

gjort sen hon var 5 år gammal. Då blev det också fantasyberättelser, förutom under en kortare 

period i tonåren, när hon fick för sig att det var ”finare” att skriva realism. Men kärleken till den 

fantastiska berättelsen höll och realismintresset fick ge vika för den berättarglädje och kreativitet 

som hon hittar i just fantasyskrivandet. 

 

Idag är Maria Turtschaninoff Svenskfinlands starkast lysande fantasystjärna. Utmärkelser och 

priser har regnat, senast Längmanska priset bara ett par dagar innan vi träffas. Hennes böcker 

finns utgivna i 22 länder och med boksviten om Röda Klostret har hon erövrat också en 

engelskspråkig publik. I England har böckerna publicerats av Pushkin Press, i USA av Abrams Books 

och recensionerna har varit många och positiva. Att se sig recenserad i The Guardian, The 

Scotsman och i The Daily Mail är en uppfylld dröm hon inte ens förmått drömma. 

 

Författarskapet – från bild till bok 

Men vad hände innan dess? Vi backar bandet och blickar bakåt. 2007 debuterade Maria 

Turtschaninoff med De ännu inte valda, en portalfantasy för yngre läsare där två syskon via sin 

skrivande faster hamnar i musernas värld. Då hade hon redan blivit refuserad ett par gånger, men 

envist skrivit vidare med hjälp av den feedback hon fick från förlaget. Tre år senare kom urban 



fantasy romanen Underfors, som tar läsaren till ett hemligt rike beläget under Helsingfors befolkat 

av allsköns väsen från saga och folktro. Med Arra – Legender från Lavora (2009), lades grunden till 

den fantasyvärld författaren därefter vistats mest i. Något namn har världen inte ännu, trots 

påtryckningar från förlag och litterär agent. Orsaken är helt enkelt den att hon inte ännu vet vad 

den heter. Att forcera fram ett namn är inte möjligt, det kommer när det kommer, konstaterar 

hon lugnt. 

 

Det är också så Maria Turtschaninoffs böcker växer fram, via intuition och ett sökande. Arra 

började som en bild.  En vår när det fanns behov av att göra något annat arbetade Maria som vakt 

i Amos Anderssons konstmuseum i Helsingfors. Där fanns all tid i världen att låta tankarna vandra 

under tiden som hon såg till att museibesökarna inte vidrörde konstverken. I ett mörkt rum på 

museets övre våning kom bilden av en liten stum flicka som sitter under ett bord till henne. Det 

blev fröet till romanen om Arra som med ett lyriskt språk tecknar legenden om en förfördelad 

flicka som via sitt konstnärskap hittar sig själv, kärleken och kraften att återställa maktbalansen i 

sin värld. 

 

2012 kom Anaché – Myter från akkade, som också började med en bild. Denna gång av en man 

som klipper håret av en flicka. Maria Turtschaninoff beskriver författandet som en upptäcktsresa 

där det för henne gäller att ta reda på vad de bilder som kommer till henne handlar om. I Anaché 

blev bilden en nyckelscen mitt i romanen hon skrev sig fram till. I romanen fördjupas också 

tematiken kring flickors och kvinnors uppväxtvillkor, samt makt- och miljöfrågor, som genomsyrar 

hela författarskapet. Anaché är nomadflickan som, för sitt folks och sin egen skull, måste gå vägar 

ingen tidigare gått och göra det som ingen nomadkvinna tidigare fått. 

 

Redan från debuten har Maria Turtschaninoffs böcker mottagits väl av kritikerkåren, som rosat 

hennes berättarförmåga och språkkänsla, men det riktigt stora internationella genombrottet kom 

2014 med Maresi – Krönikor från Röda Klostret. Världen romanen utspelar sig i är den samma som 

i de två tidigare romanerna, men tiden och platsen en annan. Maresi är en av många flickor och 

kvinnor som tagit sin tillflykt undan våld och förtryck till ett självförsörjande klostermatriarkat 

beläget på en avlägsen ö. I romanen berättar hon om allt hon upplevt i klostret, inklusive den 

avgörande strid hon går med i för att försvara sig och sina systrar mot de våldsmän som hotar 

klostrets invånare. Romanen väcker associationer till Ursula Le Guins The Tombs of Atuan (1971), 

som också varit en viktig källa till inspiration.  

 

Att sätta åldersetikett på sina böcker intresserar inte Maria Turtschaninoff. Som tur kräver inte 

fantasylitteraturen det heller i lika hög grad som annan litteratur för unga läsare. Författaren 

ifrågasätter själv att Naondel, den andra delen i Maresi-sviten, skulle vara en ungdomsbok - men 

utesluter inte att den också kan vara det. Naondel utspelar sig innan den första Maresi-boken och 

berättar om hur Röda Klostret kom att bli en fristad för flickor och kvinnor som flyr manligt våld 

och förtryck. Nästa roman blir en fristående fortsättning, Breven till Maresi, som fortsätter utspela 

sig i samma ännu icke namngivna värld. 



 

 

Från ensamhet till sammanhang och engagemang 

Att vara finlandssvensk författare är att ha det bästa av två världar, menar Maria Turtschaninoff. 

De finlandssvenska förlagens mål är och kan inte vara att sälja miljonupplagor, vilket innebär att 

vinstintresset inte kan styra utgivningen. Trots, eller kanske rent av på grund av, denna 

omständighet blomstrar den finlandssvenska barn- och ungdomslitteraturen idag. Det finns 

efterfrågan, kunskap hos förlagen och en ny generation skickliga författare. Så var det inte när 

Maria Turtschaninoff började. Då var det ensamt. Lite väl ensamt ibland, medger hon.  

 

Att engagera sig i barn- och ungdomslitteraturens villkor faller sig därför naturligt. “Jag har en 

position och kan påverka. Det är mitt ansvar”, konstaterar hon lugnt och sakligt. Bland annat är 

hon aktiv inom FIBUL, som är en finländsk intresseförening för författare och illustratörer av barn- 

och ungdomslitteratur. För visst finns det ännu mycket att göra, som att jobba för ökad 

inkludering av barn- och ungdomslitteraturen i allmänlitteraturen, som en självklar del av läsning 

(för alla åldrar) och medverkan på litteraturfestivaler.  

 

Även den författare som trivs ensam behöver sammanhang och kollegial gemenskap. Maria 

Turtschaninoff är mycket mån om att lyfta fram alla sina betydelsefulla samarbetspartners, från 

oumbärliga redaktörer till översättare och författarkolleger. Hon understryker också betydelsen av 

att som finlandssvensk författare få tillgång till “Sverigesvenska” arenor såsom Göteborgs 

bokmässa eller Litteralund för att nå ut också till en Sverigesvensk läsekrets. 

 

Det spännande äventyret kombinerat med ett lager-på-lager-berättande som tillåter psykologiska 

undertexter och alternativa läsningar är det som Maria Turtschaninoff fortfarande upplever vara 

fantasylitteraturens styrka. Förr kröp hon in i de fantasyvärldar hon läste om, letade efter den där 

garderoben som skulle ta henne till Narnia. Idag har hon slutat leta. ”Numera” konstaterar hon 

förnöjt, ”har jag ju Narnia som arbetsplats”. 

 

Maria Lassén-Seger 

 

 

 

Förslag till faktarutor: 

Längmanska prismotiveringen sammanfattar författarskapet så här: 

” Maria Turtschaninoff har både förnyat fantasylitteraturen i Svenskfinland och fått 
internationellt erkännande. Hennes författarskap präglas av feministiska och genusmedvetna 
perspektiv, hon leder skickligt läsaren in i främmande världar, kombinerar i tid och rum det 
välkända med det okända och utforskar så identitet, ondska och kärlek.” 
 
Länk till info om FIBUL: https://fibul.fi 

 


