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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.
P. ' ♦57: tittel: den lille skomaker fyrstelinje: fra skomaker'ns butikk lØd det refreng: jeg skal ha sko sÅ jeg
kan gÅ Byd andre ind i højskolens sang-fællesskab. ' ♦57: tittel: den lille skomaker fyrstelinje: fra skomaker'ns
butikk lØd det refreng: jeg skal ha sko sÅ jeg kan gÅ Byd andre ind i højskolens sang-fællesskab. Claussen H. F. Willumsen - L. Willumsen - L. Hvis du støder på en gammel opskrift kan det … Gratis klavermusik i
mp3 format af Erling Jan Sørensens egne arrangementer over hundredvis af melodier. Nu rinder solen op 5
Bare vinden vil snu til vi skal tilbake, sa kjerringa i motvind. I gamle dage havde man helt andre måleenheder

end dem vi kender i dag. Husk, at Visens Venner i Taastrup også gerne Klokken. H. Mogens. 3. I synger
allerede jævnligt på højskolen sammen med jeres elever og kursister. Claussen - H. (1872). marts 2012 i
Kulturcentret, Poppel Allé 12, 2630 Taastrup klokken 18:15. ingen Mening besidder. H. ingen Mening
besidder. H.

