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BESKRIVNING

Korpelarörelsen är den första delen av en serie Tornedalska öden och äventyr som kommer att omfatta
flera verk av Bengt Pohjanen. Denna bok består av tre delar: en dokumentärskildring av ett tidsvittne,
Oskar, en före detta tullman som blivit smugglare. Han är en god berättare och har ett gott minne. Det var
han som i släde transporterade Toivo Korpela norrut till de Övre byarna, där den extatiska rörelsen med fri
sex fick fäste. Oskar nämner ledarna vid namn men har också en god berättares förmåga att göra fiktion av
fakta, vilket ger berättelsen svikt och flyt. Den andra delen bygger på författaren Bengt Pohjanens
mångåriga forskningar om Toivo Korpela. Här ges en mycket tillförlitlig bild av den mytomspunne
mannen från Ähtäri (Etseri) i Vasa län, Finland. Den tredje avslutande delen är Bengt Pohjanens försök att
ge en bild av rörelsen i dess senare extatiska skede då nattvarden blev lika med samlag och då
medlemmarna väntade på en ark av kristall som skulle föra den 666 utvalda till Palestina. Bengt Pohjanen
är troligen den ende utomstående som rörelsens kvinnor och män öppnat sina hjärtan för och berättat vad
de varit med om. Över berättelsen vilar en värme av förståelse och försök till analys och fakta.
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VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?

Pohjanen om möten med kvinnor i korpelarörelsen - Nyheter - NSD.se

- Polisen avlyssnade våra telefoner. Det var allvar, men vår intention var inte att specifikt berätta om
Korpelarörelsen. Vi ville undersöka ...

Sirillus

Pris: 129 kr. E-bok, 2015. Laddas ned direkt. Köp Korpelarörelsen av Bengt Pohjanen på Bokus.com.

Från korpelarörelsen till byaorginal i ny bok / Korpelanliikheestä ...

Såren efter Sigurd Siikavaara och Korpelarörelsen är fortfarande djupa också i hans hemby Aareavaara.
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Korpelarörelsen

https://www.bo-fi.club/?p=KORPELAR%C3%96RELSEN&ln=se
https://www.bo-fi.club/?p=KORPELAR%C3%96RELSEN&ln=se

	Korpelarörelsen PDF E-BOK
	Bengt Pohjanen
	1
	BESKRIVNING
	2
	VAD SÄGER GOOGLE OM DEN HÄR BOKEN?
	3
	Korpelarörelsen



