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Sanasadon kirjavuosi 2017 tarjoaa
upean kattauksen lyriikkaa, proosaa ja
muuta kirjallisuutta. Lähde matkalle
Pohjoismaihin, sukella kansainvälisiin
teatteripiireihin Aarne Orjatsalon kanssa
tai hengästy maailmanmenosta viiltävän
terävien aforismien äärellä.
Miltäpä kuulostaisi runoseikkailu
avaruudessa, ruuhkavuosien hektinen
rytmi, shamanistiset kertomukset tai
vanhempien kuoleman jälkeen hiljennyt
laspuuden koti muistoineen? On mistä
valita, nappaa kirja ja lähde mukaan!
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ISBN 978-952-7176-41-2

Anne
Hänninen
Anne Hänninen – Kaleidoskoopit

Kuva: Marjaana Saarenpää

esti

Anne Hänninen
Kaleidoskoopit
Kaleidoskoopit on Anne Hännisen viidestoista teos.
Hännisen filosofis-eettisesti latautuneen runotuotannon ovat aina läpäisseet metafyysiset kysymykset ja havainnot luonnosta, luonnon ja ihmisen suhteesta, sivilisaatiosta ja tasa-arvosta. Kaleidoskoopit kiteyttää lähes
epätoivoiselta vaikuttavan maailmantilan tarkkanäköisiksi aforismeiksi. Totuudet pirstoutuvat ja rakentuvat
aina uudestaan elämän ja ihmismielen paradoksaalisuuden pohdinnaksi.

Kaleidoskoopit
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Hänninen, Anne
Kaleidoskoopit, aforismeja KL 82.2
80 sivua
145 x 200 mm
ISBN 978-952-7176-41-2

ven between them.
KYTÖMÄKI
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Kaksikielinen runoantologia Lungfuls of
Silence – Keuhkojen täydeltä hiljaisuutta kokoaa
Niklas Salmen, Arto Lapin ja Pekka Kytömäen runoja.
Palkittujen runoilijoiden tiiviissä ilmaisussa keskustelevat viisaus, herkkyys ja huumori. Suomenkielisten
runojen rinnalla kulkevat Donald Adamsonin englanninkieliset käännökset.

Donald Adamson

AS SALMI

Translated by
DONALD ADAMSON

Niklas Salmi

•

their voice,
birds lift
my pen from the paper.

PEKKA KY TÖMÄKI
ARTO L APPI
NIKL AS SALMI

Arto Lappi

TO LAPPI

LUNGFULS OF SILENCE

Pekka Kytömäki

ds, silence,
s, and in between
ping both in the air
n the calm comes
truly.

KEUHKOJEN TÄYDELTÄ HILJAISUUTTA

ss can fit into
ple of lines.

LUNGFULS OF SILENCE

EN TÄYDELTÄ
SUUTTA

Kytömäki, Lappi, Salmi
Kääntänyt Donald Adamson
Lungfuls of Silence
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Pekka Kytömäki, Arto Lappi, Niklas Salmi
Kääntänyt Donald Adamson
Lungfuls of Silence / Keuhkojen täydeltä
hiljaisuutta, runoja KL 82.2
120 sivua
145 x 200 mm
ISBN 978-952-7176-33-7

This book presents the work of three award-winning
young poets from Finland, Pekka Kytömäki, Arto
Lappi, and Niklas Salmi. Their speciality is wisdom,
poignancy and humour, contained within a poetic
nutshell. Thus in the present selection we have poems
which in the briefest of compasses (from two to twelve
lines) illuminate our own existence, the natural world,
and the connection between the two. The English
translations are by Donald Adamson.
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sisältää haikuja ja tankoja. Ne eivät ole
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vaan lomittuvat lievästi juonelHeikki Niskan (s.1961) kuudestoista
Solisevaiset
liseen kokonaisuuteen.
sisältää haikuja ja tankoja. Ne eivät ole
erillisinä
osastoina,
Haikuissa on aidosti itämaisia luontokuvia: hiljaisia,
vaan lomittuvat lievästi juonelliseen
kokonaisuuteen.
pelkkään
havaintoon pohjaavia; mutta on dramatiikkaakin. Läntiseen tapaan runot sisältävät myös kieliHaikuissa on aidosti itämaisia luontokuvia:
hiljaisia, pelkkuvia, liioitteluja ja muodonmuutoksia. Havannoiva
kään havaintoon pohjaavia; mutta on
dramatiikkaakin.
minä on
joskus mukana.
Tankoissa ihmisten keskinäinen vieraus laajenee ohi
Läntiseen tapaan runot sisältävät
myös kielikuvia,
yhden perhepiirin. Lapsuustankoista syntyy runoliioitteluja ja muodonmuutoksia.elman
Havannoiva
tapainen sikermä. Eroaminä
ja kaipuuta seuraa
onnellinen rakkaus.
on joskus mukana.
Tankoissa ihmisten keskinäinen vieraus laajenee ohi
yhden perhepiirin. Lapsuustankoista syntyy runoelman
tapainen sikermä. Eroa ja kaipuuta seuraa onnellinen
rakkaus.
ISBN 978-952-7176-28-3

Heikki Niska – Solisevaiset

Heikki Niska
Solisevaiset

Heikki Niska
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Niska, Heikki
Solisevaiset, runoja KL 82.2
112 sivua
100 x 140 mm
ISBN 978-952-7176-28-3

Raija Heljakka
Valonkorjuu
Raija Heljakan esikoisteoksen runot käsittelevät
ihmismieltä, ihmisen tapaa olla maailmassa: sen keskiössä on olemisen traagisuuden tuntu. Eksistentialistisen kauhun, tyhjyyden ja merkityksettömyyden
välähdysten rinnalla kulkee voimakas kaipuu harmoniaan. Teos kysyy, mitä on hurmio – ja etsii reittejä
kauneuden ja pyhyyden kokemukseen.
Raija Heljakka asuu Espanjassa. Hän valmistui filosofian maisteriksi Helsingin yliopistosta pääaineena teoreettinen filosofia ja sivuaineena estetiikka. Heljakka
on opiskellut kirjoittamista Kriittisessä korkeakoulussa
ja Oriveden Opistossa. Hänen runojaan on aiemmin
julkaistu antologioissa ja hän on kirjoittanut esseitä
muun muassa Helsingin ja Tampereen yliopistojen julkaisuihin.

Heljakka, Raija
Valonkorjuu, filosofisia runoja KL 82.2
120 sivua
140 x 180 mm
ISBN 978-952-7176-35-1
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Parhaita päiviä ovat yöt
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Hämäläinen, Tuula
Parhaita päiviä ovat yöt, runoja KL 82.2
72 sivua
180 x 210 mm
ISBN 978-952-7176-29-0
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MaiseMankanto

häviää maisemalle,
huu.

Virginia:
ojentaisitko takkini, ja parin valkeita sukkia
olen alasti
kaikkien kädet hyväilevät minua
olen miellyttämisen mestari, suut painuvat huuliani vasten
hellät ja rivot, pidän joistakin, joistakin en, jotkut ovat
juuri näitä
pelkästä ajatuksesta minä palelen
Kokoelmassa Parhaita päiviä ovat yöt liikutaan ajassa,
käydään keskusteluja mm. Virginia Woolfin kanssa.
Lahtelainen Tuula Hämäläinen on opiskellut kirjoittamista Oriveden Opiston kursseilla. Hänen tekstejään on
julkaistu Lahden Runomaratonin kilpailuantologioissa.

Manne Tuomenoksa
Maisemankanto
Manne Tuomenoksa

Maisemankanto

SanaSato

9 789527 176405
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Tuomenoksa, Manne
Maisemankanto KL 82.2
64 sivua
140 x 210 mm
ISBN 978-952-7176-40-5

Tutkielma, missä sana häviää maisemalle, joka huulillamme puhuu.
Manne Tuomenoksa on julkaissut aikaisemmin runokokoelmat Käsialan yö (2014) ja Kävely (2016) sekä aforismikokoelman Kaipauksen harmaa (2017), jolla hän
voitti ensimmäisen Mirkka Rekola-kilpailun.

“Maisemassa olla maisema. Sen kanto.
Ja katsoa päivien pariin.
Kun ovat keskustelussa, matkan janoiset.
Nähdä nälkänsä puun lehden värissä,
toimittaa kätensä kadulle, kulkea niiden kanssa päivä,
puhuttelevat huulesi.”

Markku Toivonen
Lauluja tyhjyydestä

Markku Toivonen
LAULUJA TYHJYYDESTÄ

Markku Toivosen jykevät säkeet nyrjäyttävät yhä uudelleen sovinnaisia ajatuskuvioita – oli sitten kyse sodasta tai rakkaudesta, historiasta tai mytologiasta. Usein
runoja sävyttää lempeä satiiri.
Ihmisten lisäksi eläimet ja puut saavat puhua tässä moniäänisessä kokoelmassa. Runon miljöönä voi olla yhtä hyvin
terveyskeskuksen odotussali kuin Afrikan savanni tai
Pariisin bulevardi.
Toivosen lyriikassa soi tuhatvuotinen perinne. Hänelle
runoilija on ”tyhjyyden vartija”. Kirjassa kyseenalaistetaan
miltei kaikki. Runoilija laulaa kadoksiin niin hengen kuin
aineenkin, ja jäljelle jää tyhjyys, mittaamaton pimeys.
Lauluja tyhjyydestä on Toivosen yhdeksäs kirja. Edellisestä runokokoelmastaan Kuka yössä herää hän sai
Tampereen kaupungin kirjallisuuspalkinnon. Teos oli
myös Einari Vuorela -runopalkinnon ehdokkaana.

sanasato

Toivonen, Markku
Lauluja tyhjyydestä, runoja KL 82.2
100 sivua
140 x 210 mm
ISBN 978-952-7176-39-9

Janette Hannukainen
Onni, lykittävää mallia
Etsin hansikaslokerosta huoltokirjaa
hybridiä, isopapan munamankelia
		
Jollain on päästävä eteenpäin
			pysyttävä pyörivässä liikkeessä
Lapsuus mahtuu Toyota Carinaan, nykytodellisuus globaaleine ongelmineen helsinkiläiseen bussiin matkalla
Veräjämäestä Itäkeskukseen.
Janette Hannukaisen toisessa runokokoelmassa nostalgiset ajopelit yhdistyvät tulevaisuuden tiekarttoihin.
Matkaa tekevät muistojen ydinperhe, terroristin äiti,
koti-isä Lähi-idästä, karjalaiset esivanhemmat ja bussinkuljettaja Pentti, joka olikin Boris, Khaled, Mohammed
tai Layla.
Joskus vuoro on peruttu. Tai kumiveneeseen ei mahdu.
Maailma ylikuumenee, autostakin on ehkä luovuttava.
Mutta asioiden nimet helähtävät paikoilleen, kun kaksivuotias järjestää maailmaa.

Kuva Jari Kokko

Hannukainen, Janette
Onni, lykittävää mallia KL 82.2
200 x 200 mm
ISBN 978-952-7176-42-9
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Mervi Koskela
Metsäksi laulettu puu
Muistan elämän makuisen tuhinan
ainoat äänet avaruudessani
aallot äidiksi veistetyssä puussa

Koskela, Mervi
Metsäksi laulettu puu, runoja KL 82.2
60 sivua
120 x 168 mm
ISBN 978-952-7176-37-5

Mervi Koskelan esikoisrunokokoelma seuraa naisen
elämänkaarta nuoruudesta parisuhteeseen ja perheelämään – ja elämää senkin jälkeen, kun lapset ovat
jo aikuistuneet. Teoksen kielessä arjen runollisuus ja
normaalius, äitiyden ihanuus ja raadollisuus, ovat yhtä
aikaa läsnä ja toisistaan erottamattomat. Vaikka rakkaus muuttuu tottumukseksi ja lapsen kujerrus teinin
kiroiluksi, pistävä huumori kantaa vanhuuteen saakka.
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Naisen nauru remahtaa
halki ilman
Naurun takana koko maailma

Proosa

Eija Sinisalo
Malja parantaville tarinoille
Eila Sinisalon kertomuskokoelman Malja parantaville tarinoille sijoittuu arki-, transsi- ja unimaailman
rajapinnoille. Teosta kantavat meditaatioista, intuitiivisesta läsnäolosta sekä erilaisilta samaanimatkoilta
nousseet näyt ja kuvat. Kertomukset ovat siis henkimaailmoista kokemuksen kautta välitettyjä. Kirjan
tarinoissa työstetään henkistä kasvua siten, että kertomukset satujen lailla kätkevät opetuksen, joka voi
tukea myös kanssalukijaa hänen elämäntiellään.

Sinisalo, Eija
Malja parantaville tarinoille, lyhytproosaa
KL 84.2
yy
124 sivua
I lmest
148 x 195 mm
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R
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“On löydetty uusi planeetta
Neptunuksen takaa
tutkijatkaan eivät tiedä
mikä siellä makaa...”

Neppari
Raisa Jäntti – Katja Ihonen

Runoseikkailu

Mustavalkoinen kuvitus toimii värityskirjana. Kuviin saa myös piirtää
lisää. Tätä kirjaa on lupa lähestyä kynä kädessä!

Raisa Jäntti on tamperelainen runoilija, taidejournalisti ja

teebloggaaja. Neppari on hänen ensimmäinen lastenkirjansa.

NEPPARI

“On löydetty uusi planeetta
Neptunuksen takaa
tutkijatkaan eivät tiedä
mikä siellä makaa...”

Neppari on avaruusalus ja runoseikkailu. Matka kulkee kuun ohi kohti
tuntematonta.

Raisa Jäntti – Katja Ihonen

Raisa Jäntti – Katja Ihonen
Neppari

Katja Ihonen rakastaa työtään lasten kanssa. Hän toivoo, että

lapset tekevät Nepparista itsensä näköisen.

SANASATO

Raisa Jäntti on tamperelainen runoilija, taidejournalisti
ja teebloggaaja. Neppari on hänen ensimmäinen lastenkirjansa.

ISBN 978-952-7176-31-3
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Neppari on avaruusalus ja runoseikkailu. Matka kulkee
kuun ohi kohti tuntematonta.
Mustavalkoinen kuvitus toimii värityskirjana. Kuviin
saa myös piirtäälisää. Tätä kirjaa on lupa lähestyä kynä
kädessä!
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Jäntti, Raisa – kuvitus Ihonen, Katja
Neppari, runoseikkailu KL 85.12
76 sivua
175 x 175 mm
ISBN 978-952-7176-31-3

Katja Ihonen rakastaa työtään lasten kanssa. Hän toivoo,
että lapset tekevät Nepparista itsensä näköisen.

Anneli Jussila
Metsänsydämiä
Ja äkkiä tulen paikkaan
jossa on ilman syytä pysähdyttävä.
Metsänsydämiä on sarja meditatiivisia vaelluksia ja pysähdyksiä luonnossa, sarja tekstejä ja kuvia kahden tekijän
rinnakkaismaailmoista. Kirjan sivuilla voit kuulla metsän
hiljaisuudessa kehrääjän surinan, tuntea vanamon ja suopursun tuoksun ja aistia ihollasi erämaan nuotion loimun.

Anneli Jussila * Juha Ilkka

Metsänsydämiä

Pohjoiseen

Lähde kanssamme metsän sydämeen!

Jussila, Anneli – kuvitus Ilkka, Juha
Metsänsydämiä, lyhytproosaa KL 84.2
72 sivua
148 x 195 mm
ISBN 978-952-7176-36-8
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Ata
Hautamäki

Ata HAutamäki
Aito isä
Tytär tutustuu talvisodassa kirjoitettujen runojen
kautta isäänsä, joka katoaa vuonna 1948. Evakkosuvun
kertomukset isästä ovat kuin seikkailutarinoista. Oliko
mies Münchausen vai salainen agentti? Sattumat tuovat
totuudesta uusia puolia ja isyyttä on ajateltava laajemmin.
Kirjailija Ata Hautamäki kirjoittaa Aito isä -romaanissa
faktaa ja fiktiota oman sukunsa miehistä 100 vuoden
ajalta.

Romaani
9 789527 176276
www.sanasato.net

Hautamäki, Ata
Aito isä KL 84.2
156 sivua
148 x 220 mm
ISBN 978-952-7176-27-6

Raimo Puustinen
Aquitania
Aquitania on jatko-osa Raimo Puustisen edelliselle
romaanille Arabia. Kirjan päähenkilö, suomalainen lääkäri Lehto, asuu Pariisissa ja työskentelee yliopisto-opettajana. Elämän sattumukset vievät hänet Lontooseen ja
lopulta pieneen ranskalaiseen merenrantakylään, jossa
hän ryhtyy harjoittamaan lääkärin ammattiaan. Lehto
joutuu tekemään paitsi henkilökohtaisia, myös ammatillisia valintoja kulttuuristen ristiriitojen keskellä. Lopulta
elämän ennustamattomuus pakottaa hänet jälleen uusien
valintojen ääreen.

Puustinen, Raimo
220 sivua
130 x 200 mm
Aquitania KL 84.2
ISBN 978-952-7176-34-4

Raimo Puustinen (s. 1955) on koulutukseltaan yleislääketieteen erikoislääkäri. Hän on väitellyt filosofian
tohtoriksi Joensuun yliopistossa lääketieteen semiotiikasta ja Durhamin yliopistossa Britanniassa lääketieteen käsitehistoriasta. Tieteellisten kirjoitusten ohella
hän on julkaissut kolumneja, kirja-arvosteluja ja matkakertomuksia.
Raimo Puustinen on työskennellyt vuodesta 2013
Tampereen yliopistossa yleislääketieteen professorina
ja kliinisenä opettajana. Aquitania on kirjoittajan toinen proosateos.

Proosa

Matti Tulla
Tuuli

I
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Mä notkuin pystybaarissa vissylasi kädessä. Väkijoukko
runttasi mua baaritiskiä vasten. Naamansa kuorruttanut
nainen, ei mikään kakku kuitenkaan, hinkkautui mun
kylkeen. Ikää sillä oli jotain neljäkymmentä ja suurin piirtein saman verran juomia takana sinä iltana.
Se oksensi sanoja.
Mä vastailin välilyöntejä.
Se hivutti rakennekyntensä mun reidelle. Mä värähdin,
mut kauemmas en päässyt.
Naisen miesystävä jyrisi paikalle niinku peruskallio. Ja
toi jääkauden tullessaan.

tuuli

VesaMatti Tulla

Vallankumouspäivät
Suomessa ja Venäjällä
Vallankumous Venäjällä ja Suomessa vuonna 1917
on näköispainos Kustannustoimisto Vapauden
Työväen Kirjapainossa vuonna 1917 Tampereella
painattamasta kirjasta.

Tulla, Matti
Tuuli KL 84.2
156 sivua
148 x 220 mm
ISBN 978-952-7176-48-1

SANASATO

Seikkaperäinen esitys vallankumousliikeen pyörTeos piirtää häkellyttävän uutismaisen kuvan
teistä ja sen vaikutuksista.
tapahtumista, joiden lopputulemaa
ei teoksen kirjoittaja voinut täysin arvata.
Vallankumous Venäjällä ja Suomessa
vuonna
1917 olionalkanut.
100-vuotiaan
Suomen lähtölaskenta
näköispainos Kustannustoimisto Vapauden Työväen
Kirjapainossa vuonna 1917 Tampereella painattamasta
kirjasta.
Teos piirtää häkellyttävän uutismaisen kuvan tapahtumista, joiden lopputulemaa ei teoksen kirjoittaja voinut
täysin arvata. 100-vuotiaan Suomen lähtölaskenta oli
alkanut.

SANASATO

VALLANKUMOUS VENÄJÄLLÄ JA SUOMESSA V. 1917

Muut

Kun isäkin kuolee, vuosi äidin kuoleman jälkeen, talossa on tilaa menneiden vuosien vaeltaa. Nykyhetken
rinnalla kulkee aiemmin eletty: päähenkilö käy läpi
tähänastista elämäänsä tuoreista muistoista takenevasti
aina kehtoon asti.
Lyyrinen romaani valloittaa paitsi tarinallaan myös
kuvauksellaan ja letkeällä kielellä, joka soljuu, läikkyy ja
liikkuu kuin vesi, vuodet – tai tuuli.

Vallankumouspäivät
140 sivua
140 x 210 mm
ISBN 978-952-7176-30-6
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Vuonna 2017 vietetään reformaation juhlavuotta. On
kulunut viisisataa vuotta siitä, kun kunnianarvoisa isä
Martin Luther Wittenbergin augustinolaisluostarista
laati kuuluisat 95 teesiään mm. anekauppaa vastaan.
Luther! sisältää kaksi kertomusta: musiikkidraaman
tekstin Luther! ja esseekertomuksen Doctor Martinus.
Kerronta pyrkii tavoittamaan ”muutamia siivuja” reformaattorin moniaalle haarovasta elämäntyöstä ja pulppuavan luovasta persoonallisuudesta. Luther ja luterilaisuus ovat kaksi eri asiaa.
Eila Kostamo on julkaissut romaaneja, esseitä ja suomennoksia.
Viimeksi häneltä ovat ilmestyneet romaani Isänkuvat,
2010, ja kertomustrilogia Kadonnut sulhanen ja kaksi
muuta kertomusta, 2016.

Kostamo, Eija
Luther, musiikkidraaman teksti ja
esseekertomus
176 sivua
135 x 200 mm
ISBN 978-952-7176-43-6

jotaarkka Pennanen

heita kokeneen teatojan silmin. Ihaillusta ja
iin uudesta, hurjiakin
ulmasta. Impulsiivisena ja
esta hahmottuu henkilönalyyttisesti ja kunnianrittää, vaikka elämä eteni
keskeistä antia ovat
ikritiikit, joita on mukana

Nykykirjailijan tulkintaa reformaattori Martin
Lutherista (1483−1546)
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Eila Kostamo
Luther!

Jotaarkka Pennanen
Orjatsalo
Aarne Orjatsalo (1983–1941) oli viime vuosisadan
alun merkittävä näyttelijä ja teatterivaikuttaja, joka
johti useita teattereita, suomensi lukuisia näytelmiä ja
osallistui aktiivisesti ajan teatteripolitiikkaan muun
muassa Työväen Näyttämöiden Liiton ensimmäisenä
puheenjohtajana. Vaikka Orjatsalo koki läpi elämänsä
olevansa ensisijaisesti taiteilija, hänen kannattamansa
sosialistinen ideologia sekä 1900-luvun alkupuolen
yhteiskunnalliset tapahtumat tempasivat hänet peruuttamattomasti mukaan politiikan pyörteisiin. Kansalaissodan jälkeen hänet leimattiin bolsevikiksi ja punapälliköksi, eikä maine ”näyttelijä-rosvopäällikkönä”
ole vieläkään astunut sivuun.
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Irene Saarenkylä
Jäätänssi
”Kirjailija Margaret Atwood on kysynyt, mitä
ihmiset pelkäävät eniten vastakkaisen sukupuolen taholta. Naiset vastasivat pelkäävänsä, että mies tappaisi heidät, ja miehet, että nainen nauraisi heille.”
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Maria Jotunin ja Pentti Haanpään tuotantoon porautuva Jäätanssi tarkastelee erityisesti naista ja miestä, näiden
keskinäistä peliä, jopa sotaa. Kummankin on keploteltava pärjätäkseen talouden sanelemin ehdoin toimivassa
yhteiskunnassa, jossa avioliittokin on elinkeino. Teosten
ajankohtaisuus kylmää monin paikoin; jokaisella meistä
on omat noitaympyränsä ja huojuvat talonsa.
Sekä Jotuni että Haanpää kohtasivat eroottisen ja
yhteiskunnallisen suorasukaisuutensa vuoksi aikanaan
paheksuntaa, ja teoksissa naurettiinkin aivan sopimattomille kohteille. Kuten sotaväelle. Ja miehille.
Irene Saarenkylän Jäätanssissa nojaudutaan vahvasti
Haanpäähän ja Jotuniin, mutta askeleet saavat yllättävääkin rytmiä monilta ajattelijoilta Atwoodista Chapliniin.
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Tukholmalaistoimittaja on asunut kaikissa Pohjoismaissa, perehtynyt niiden nykypäivään ja historiaan,
katsonut menneisyyteen nykypäivän läpi ja nykypäivään
menneisyyden läpi.
Kaikki ei ole ollut Pohjolassakaan ihanaa, mutta maailman vakain kolkka se tälläkin hetkellä lienee. Mikään
itsestäänselvyys sen tuttuus ja turvallisuus ei kuitenkaan
ole. Käytäntö on osoittanut, että jopa poliitikkojen tiedot
lähinaapureista voivat olla aika pinnallisia.
Lindrothin kirja paikkaa aukkoja tarjoamalla persoonallisia näkökulmia Suomeen, Norjaan, Islantiin, Tanskaan ja Ruotsiin – muutakaan maailmaa unohtamatta.
Lukijan matkaseurana on tunnettuja kulttuuripersoonia.
Suomeen mennään Mannerheimin matkassa, Norjaan
vie naparetkeilijä Fridtjof Nansen, Islantiin nobelisti
Halldór Laxness, Tanskaan kansanopistoaatteen isä N.
F. S. Grundtvig ja Ruotsiin monen rakastama Astrid
Lindgren. Kaikkien vaikutus säteilee tähän päivään asti
ja kuten Lindroth osoittaa, vielä tulevaisuuteenkin.

