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1. Vägen hem var mycket lång, och ingen har jag mött,
nu blir kvällarna kyliga och sena. 
Kom trösta mig en smula, för nu ä jag ganska trött, 
och med ens så förfärligt allena. 
Jag märkte aldrig förut, att mörkret är så stort,
går och tänker på allt det, där man borde.
Det finns så mycket saker, jag skulle sagt och gjort, 
och det är så väldigt lite, jag gjorde.
Skynda dig älskade, skynda att älska,
dagarna mörknor minut for minut, 
tänd våra ljus, det är nära til! natten,
snart är den blommande sommar´n slut.

2. Jag letar efter nånting som vi kanske glömde bort
och som du kunde hjälpa mig att finna.
En sommar går förbi, den är alltid lika kort,
den är drömmen om det man kun nat vinna.
Du kommer kanske nån gång, förr’n skymningen blir blå,
innan ängarna är torra och tomma.
Kanske hittar vi varann, kanske hittar vi då på
något sätt att få allting att blomma.
Skynda dig älskade...

3. Nu blåser storm därute och stänger sommarns dörr,
det är för sent för att undra och leta.
Jag älskar kanske mindre, än vad jag gjorde förr
men mer än du nånsin får veta.
Nu ser vi alla fyrar kring höstens långa kust
och hör vågorna viilsamma vandra.
En enda sak är viktig och det är hjärtats lust
och att få vara samman med varandra.
Skynda dig älskade...
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Tove Jansson (1914-2001)

Alexis Kivi (1834-1872)

Matha Tikkanen, Rosa Liksom, Sofi Oksanen, 
Väino Linna, Mika Waltari, Leena Lander, 
Mikael Niemi (svensk, fra grænselandet mod Finland), 
Kalevalla (sagaer, sange og myter fra især Karelien).

Udvalg af andre finske forfattere

Billedhuggerens datter, 2014

Sommerbogen, 2. udg. 2015

Rejse med let bagage, 2018

Syv brødre, fotografisk fotoaftryk fra 1946 udg. 2010 

Forfatterens poetiske erindringsglimt fra barndommen om ting i naturen, 
livet i kunstnerhjemmet, kæledyr, naboer og besøgende.

Poetisk fortælling om den 6-årige Sophia og hendes gamle farmor, som 
tilbringer somrene på en lille ø i den finske skærgård. I deres eget idylliske 
univers udforsker de øen og naturen alt imens farmor digter historier med 
lige dele fantasi og opdragelse iblandet.

Noveller hvor Mumitroldenes ”mor” gør os opmærksom på, hvilken indfly-
delse den forskellige bagage vi rejser gennem livet med, influerer på vore 
valg, vore relationer og vores omgivelser.

De syv Jukolabrødre vil hellere jage vildt end passe deres fædrene 
gård. Men de rager uklar med de lokale autoriteter og må alligevel 
arbejde som bønder i en evig kamp imod naturen inden de til sidst kan 
slå sig ned som respekterede medlemmer af lokalsamfundet.



Edith Södergran (1892-1923)Ulla - Lena Lundberg  f.1947

Ernst Brunner f. 1950

Veijo Meri (1928-2015)

Leo, 2. udg. 1993

Du store verden, 1994

Sibirien, 1995

Is, 2. udg. 2015

Samlede digte, 1979

Edith, 2006

Blade for blæsten, 1968

Om Erik Petter på Ålandsøerne, der som 14-årig overtog ansvaret for slægts-
gården i 1800-tallets sidste halvdel og kæmpede sig frem til en agtet position 
som bondeskipper med flagskibet ”Leo”.

En ung præst og hans lille familie kommer i 1946 til den yderste skærgård i 
Ålandsøerne, hvor han har fået embede. De lever i ægteskabelig lykke, men så 
brister isen, og alt er pludselig ulykke.

En rejse- og fuglebog fra Sibirien, hvor forfatteren siden 1989 har rejst hvert år 
med grupper af ornitologer. Samtidig genkalder hun sig sin første rejse gennem 
landet i 1968 med sit livs elskede.

Skipper- og bondesamfundet på Åland mister sit fællesskab, da moderne tider 
ændrer verden og livsgrundlaget radikalt i årene før og efter 1. verdenskrig.

Den svensk-finske poet Edith Södergran havde et kort, men hektisk liv i 
begyndelsen af 1900-tallet, med krige lige uden for dørene og tuberkulose og 
dødsangst i sin egen krop. Alligevel formåede hun at skrive fem meget 
udtryksfulde digtsamlinger.

Roman om en lille finsk provinsby i 1914, hvor fire menneskers tilværelse fuld-
stændig forandres som følge af de truende begivenheder ude i Europa.



Tommi Kinnunen f. 1973

Kjell Westö f. 1951

Katja Kettu f. 1978

Kari Hotakainen f. 1951

Hvor fire veje mødes, 2015

Luftspejling 38, 2014

Det ulyksalige ved at være en Skrake, 2014

Den svovlgule himmel, 2017

Isaak-katedralen, 2006

Hjemmefronten, 2004

Jordemoderen, 2015

Familieroman om tre generationers liv med hinanden i 1890’ernes Fin-
land. Jordemoderen Maria skiller sig ud, hun forsørger sig selv, og har 
en datter udenfor ægteskab. Datteren Lahja får også et barn 
udenfor ægteskab. Årtier senere afdækker Kaarina alle familiens løgne 
og hemmeligheder.

Mathilda Wiik er sekretær hos advokaten Claus Thune. En dag hører 
hun en stemme på advokatkontoret, som vækker ubehagelige minder 
hos hende. Hvordan kan hun tage hævn?

Krøniken om familien Skrake og om Finlands historie gennem efter-
krigstiden, med faderen Werner Skrake, den inkarnerede hammerkaster 
og lystfisker i centrum, og med sønnen Wiktor Juri Ansgar Skrake som 
fortælleren.

En forfatter tænker tilbage og fortæller om sit liv i Helsingfors fra 1969 
og frem. Som 10-årig bliver han ven med Alex og senere forelsket i 
søsteren Stella. De tilhører en overklassefamilie, og mødet får betydning 
for resten af hans liv.

Finland 1944. Den laplandske jordemoder Vildøje forelsker sig hæmnings-
løst i den traumatiserede SS-officer Johannes, men kan deres kærlighed og 
deres forstand overleve krigen? Og kan deres ufødte barn?

Matti er en hjemmegående mand, der lige er blevet forladt af sin kone. Han 
er overbevist om, at hun kommer tilbage hvis han finder det lille hus hun 
længe har ønsket sig. Intet må stå i vejen for ham og i krig og kærlighed er 
alt tilladt.

Finske Pekka arbejder som forgylder på Isaak-katedralen i Sankt Petersborg 
og er blevet vakt af kristendommen. Hans gamle far Paavo er ateist og 
rejser efter en hjerneblødning over for at omvende sønnen.


