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Det synger i løvet Britt Karin Larsen Hent PDF I 5. bind af Finnskog-serien, Det synger i løvet, er vi kommet
til tiden omkring 1900. Igen møder vi Linas uægte datter Annikka, der stadig går og sørger over det barn, hun
engang fødte i hemmelighed og begravede i et stenskred. Vi møder den afsatte, godhjertede, men fordrukne
præst, der engang elskede en mand, og som har en ulykkelig og opofrende kone. Og der er den snart 100-
årige, ekstremt nærige kone på Valkola. Parallelt med handlingen i Finnskogen følger vi de udvandrere, der
har arbejdet sig op i Amerika. Finnskog-serien foregår i midten af 1800-tallet i området mellem Hedmark i
Norge og Värmland i Sverige og handler om de såkaldte skovfinner; efterkommere af finske emigranter der
slog sig ned i de store nåleskove og gjorde finnskog-kulturen til noget helt særegent med røghytter, badstuer,

finnesprog og en overtro, der holdt sig meget længe. Seriens forfatter stammer selv fra skovfinnerne.

 

I 5. bind af Finnskog-serien, Det synger i løvet, er vi kommet til
tiden omkring 1900. Igen møder vi Linas uægte datter Annikka, der
stadig går og sørger over det barn, hun engang fødte i hemmelighed
og begravede i et stenskred. Vi møder den afsatte, godhjertede, men

fordrukne præst, der engang elskede en mand, og som har en
ulykkelig og opofrende kone. Og der er den snart 100-årige, ekstremt

nærige kone på Valkola. Parallelt med handlingen i Finnskogen
følger vi de udvandrere, der har arbejdet sig op i Amerika. Finnskog-
serien foregår i midten af 1800-tallet i området mellem Hedmark i
Norge og Värmland i Sverige og handler om de såkaldte skovfinner;

efterkommere af finske emigranter der slog sig ned i de store
nåleskove og gjorde finnskog-kulturen til noget helt særegent med
røghytter, badstuer, finnesprog og en overtro, der holdt sig meget



længe. Seriens forfatter stammer selv fra skovfinnerne.
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