
MERITFÖRTECKNING 
 
Namn: Magnus Londen, författare och journalist.  
Född 20 december 1968, Helsingfors. 
Familjeförhållande: sambo, tre barn. 

 
Böcker 
• ”Över daggstänkta berg. Finlandssvensk scouting 1910-2010” (Söderströms, 2010). 
• ”Med draget svärd … och 77 andra kolumner”. Sektorn Press 2009. 
• ”Come to Finland. Affischer & Resor 1851-1965” (Även på finska, engelska och    

senare på franska och tyska. 2007-08, Edita och Sektorn Press). Se 
www.cometofinland.fi 

• ”S:t Petersburg – Metropolen runt hörnet”. Reportagebok. 2003 på Söderströms 
förlag (Finland) och Fischer & c:o (Sverige). Skriven med Anders Mård och Milena 
Parland. I finsk översättning på Tammi (”Pietari-Metropoli nurkan takana”). 

•   ”Charter! Ett reportage om resan till solen”, 1999, Söderströms. Foto: Nico 
Backström. Reportagebok. Finsk översättning, ”Etelään! Seuramatkailun syvin 
olemus” på Tammi (2000). 

• ”Till Världens ände. Resor i Sibirien”, 1997, på Söderströms. Reseskildring. Finsk 
översättning, ”Maan ääriin. Kertomuksia Siperian matkoilta”, 1998 på Like 
Kustannus Oy.  

• Medförfattare i Kanal-serien, Otavas läroböcker i svenska för det finska gymnasiet. 
 
Övrig arbetsverksamhet 
•  Redaktör för jublieumsnumret av SLS:s publikation Källan, utkom 02/2010. 
•  Programledare för Eftersnack (Radio Vega och FST) 2005 –  
•  Finlandsredaktör för tyska tidskriften NORR om friluftsliv i Norden sedan 2005. 
•  Kolumnist i Hbl (sedan 1992) och Helsingin Sanomat (sedan 2009). 
•  Ansvarig redaktör för den kulturbilaga (Rötter Röster Rum) som utkom med 

Hufvudstadsbladet med anledning av kulturstadsåret i Helsingfors år 2000. 
•  En av initiativtagarna bakom och deltagare i det journalistiska projektet 

”Nevapress”, korrespondent i S:t Petersburg hösten 1999. 
•  Huvudredaktör för Hufvudstadsbladets månadsbilaga MIX under maj 1993 – maj 

1996. 
•  Chefredaktör/redaktionssekreterare för Studentbladet 1991. 
•  Föreläsare och dragare av kurs i reportageskrivande vid Svenska social- och 

kommunalhögskolan från och med 1997, liksom gästföreläsare vid Åbo Akademi i 
journalistik. 



 
Utbildning 
•  Student 1987 från Norsen i Helsingfors. 
•  Pol.kand. 1997 (Från Social- och kommunalhögskolan, journalistik som 

huvudämne.) 
 
Priser och utmärkelser 
• Bo Carleskogs litterära pris (Svenska litteratursällskapet) för Charter! (2000). 
•  Petersburgboken belönad av Svenska litteratursällskapet 2004 och nominerad för 

Fakta-Finlandia. Dessutom utsedd till årets resebok. 
•  Vald till ”Vuoden freelance-toimittaja” i Finland år 2005 av Finlands 

journalistförbund. 
• Nylands svenska kulturpris för år 2010 (10 000 euro). 
• Hugo Bergroths språkpris maj 2010 (5000 euro). 
 
Kontakt: 
tfn 09-6222502 
e-post: manu@magnuslonden.net 
www.magnuslonden.net 
www.cometofinland.fi 
 
 

 
 


