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I anledning af 100-året for Finlands selvstændighed udgives Finlands nationalepos Kalevala som Finlands svar
på den islandske Edda og Homers Iliaden og Odysseen forløser Kalevala den finske folkesjæl gennem
mytologiske skildringer af bl.a. verdens skabelse, mægtige heltegerninger, stærk magi og vild natur. Kalevala
består af 50 sange og blev nedskrevet efter mundtlig tradition og udgivet første gang i 1835 af den finske læge,
folkemindesamler og sprogforsker Elias Lönnrot (1802–1884). Epossets mange temaer og personer udfolder
sig i en mytisk verden, der udgøres af tre riger. I Kalevala bor heltene: gamle, vise Väinämöinen, muntert
viltre Lemminkäinen og mestersmeden Ilmarinen. I riget mod nord, Pohjola, regerer Pohjagårdens magtfulde
kone, Louhi.
Mellem de to riger hersker en indædt strid, dels om kvinder, dels om vidunderkværnen Sampo, der maler
penge, korn, salt og andre uundværlige goder. Stor betydning har også dødsriget, Tuonela, hvis grænse
markeres af Tuonielven. Denne jubilæumsudgave er illustreret med værker af den finske kunster Akseli
Gallen-Kallela (1865–1931), der gennem det meste af sit liv var dybt optaget af at fortolke Kalevalas
righoldige emnekreds som et centralt element i det finske folks karakter og historie. Hendes Majestæt
Dronning Margrethe II har skrevet bogens forord, i hvilket majestæten beskriver sit første møde med det
finske nationalepos, sin fascination af digtet, sin glæde over, at det nu præsenteres i denne form, og sit ønske
om, at det må finde mange nye danske læsere. Værket udgives i Hilkka og Bent Søndergaards prisbelønnede
danske oversættelse fra 1994. Den 23. sang med formaninger til en ung kvinde, der skal giftes, er i denne nye
udgave tilføjet i oversættelse af Erik Skyum-Nielsen. Desuden bringes en introduktion til Kalevalas verden af
direktør for Kalevalaselskabet i Helsinki, Ulla Piela, samt en fyldig kunsthistorisk præsentation af Akseli

Gallen-Kallelas œuvre ved Jens Fleischer.
com: The Kalevala: Tales of Magic and Adventure (9781897476000): Kirsti Makinen, Pirkko-Liisa Surojegin,
Kaarina Brooks: Books Le Kalevala est une épopée composée au XIX e siècle par Elias Lönnrot, folkloriste et
médecin, sur la base de poésies populaires de la mythologie finnoise. Det är en hjältedikt i 50 sånger, skriven
på versformen kalevalameter eller finsk runometer, som kännetecknas. Das Kalevala [ˈkɑlɛʋɑlɑ] ist ein von
Elias Lönnrot im 19. Kalevala on Suomen ja Karjalan tasavallan kansalliseepos. Amazon. This section of
sacred-texts archives the rich literature of Sagas and Legends. This Scandinavian design jewelry brand has
brought joy to. Kalevala är ett finskt och karelskt nationalepos. Kalevala Jewelry designs and manufactures
high-quality gold, silver and bronze jewelry in Helsinki, Finland. Aria, descrive le gesta di mitici eroi che si
affrontano nella sfida. *FREE* shipping on qualifying offers. *FREE* shipping on qualifying offers. Privé
sauna in het midden van de natuur. Se perustuu Elias Lönnrotin (1802–1884) vuodesta 1828 alkaen
kokoamiin suomalais-karjalaisiin kansanrunoihin. Amazon. Kaikki korut on valmistettu Suomessa. The
Kalevala: Or Poems of the Kaleva District [Elias Lonnrot, Jr.

