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Efterkommerne efter bjørnejægeren Taneli og hans Lina er blevet mange. Nogle er rejst til Amerika, andre til
Oslo, som nu har fået sit oprindelige navn igen. Men der er stadig mange tilbage i skoven, og klasseskellene
er fortsat lige store. Storbønder og skovejere kan stadigvæk gå lige ind i folks hytter og tage en hare med sig,

der er skudt på ulovlig vis. Mange skovfinner er blevet kommunister, hvilket truer de fattige familiers
eksistens endnu mere, fordi de kan blive arbejdsløse, eller deres kontrakt på de små gårde blive sagt op. Også
alkoholen er og var en alvorlig trussel for familierne. Mest skræmmende er den for børnene, der ikke kan

genkende deres far, når han drikker. Næsten alle Britt Karin Larsens skovfinner er varmblodige, og mange af
dem har ufattelig meget kærlighed i sig. Forfatteren gør ingen til helgen, og karaktererne er ikke udelukkende
ofre. Meget elendighed skyldes dårlige valg. Nogle forlader skoven, men skoven forlader aldrig dem. Både

amerikafinner og osloboere længes hjem og håber på at kunne købe et husmandsbrug. Daniel, Lina og Tanelis
søn, der er blevet amerikaner, drømmer hele livet om at gense sit hjemland. Den tilbagestående Gudsdrengen
venter efter mange år stadig på, at sangfuglen Karin skal komme hjem fra Amerika. Og på Store Valkola

venter den aldrende Valborg på kærligheden. Larsen skriver poetisk og visuelt. Hun folder landskabet ud og
formulerer generelle livsbetragtninger, inden hun zoomer ind på de konkrete menneskeskæbner. For nogle
bliver fattigdommen, kampen for det daglige brød og de evige skænderier for meget. Nogle forlader hjem og
familie, andre havner på galehus. Det er kvinderne, der holder samfundet i Finnskogen oppe. De mænd, der
vælger familien fra eller mister den, går til bunds. Britt Karin Larsens kærlighed til skovfinnerne er stadig
usvækket her i hendes sjette bog om folket i Finnskogen. Som en kærlig gud svæver forfatteren over
trætoppene og skildrer naturen og sit folk. Som træet falder er en smuk, poetisk og storslået roman.

 

6. og næstsidste bind i serien om folket i Finnskogen. Efterkommerne
efter bjørnejægeren Taneli og hans Lina er blevet mange. Nogle er
rejst til Amerika, andre til Oslo, som nu har fået sit oprindelige navn
igen. Men der er stadig mange tilbage i skoven, og klasseskellene er
fortsat lige store. Storbønder og skovejere kan stadigvæk gå lige ind i

folks hytter og tage en hare med sig, der er skudt på ulovlig vis.



Mange skovfinner er blevet kommunister, hvilket truer de fattige
familiers eksistens endnu mere, fordi de kan blive arbejdsløse, eller
deres kontrakt på de små gårde blive sagt op. Også alkoholen er og
var en alvorlig trussel for familierne. Mest skræmmende er den for
børnene, der ikke kan genkende deres far, når han drikker. Næsten

alle Britt Karin Larsens skovfinner er varmblodige, og mange af dem
har ufattelig meget kærlighed i sig. Forfatteren gør ingen til helgen,
og karaktererne er ikke udelukkende ofre. Meget elendighed skyldes
dårlige valg. Nogle forlader skoven, men skoven forlader aldrig dem.
Både amerikafinner og osloboere længes hjem og håber på at kunne
købe et husmandsbrug. Daniel, Lina og Tanelis søn, der er blevet
amerikaner, drømmer hele livet om at gense sit hjemland. Den
tilbagestående Gudsdrengen venter efter mange år stadig på, at
sangfuglen Karin skal komme hjem fra Amerika. Og på Store

Valkola venter den aldrende Valborg på kærligheden. Larsen skriver
poetisk og visuelt. Hun folder landskabet ud og formulerer generelle

livsbetragtninger, inden hun zoomer ind på de konkrete
menneskeskæbner. For nogle bliver fattigdommen, kampen for det
daglige brød og de evige skænderier for meget. Nogle forlader hjem
og familie, andre havner på galehus. Det er kvinderne, der holder
samfundet i Finnskogen oppe. De mænd, der vælger familien fra
eller mister den, går til bunds. Britt Karin Larsens kærlighed til

skovfinnerne er stadig usvækket her i hendes sjette bog om folket i
Finnskogen. Som en kærlig gud svæver forfatteren over trætoppene
og skildrer naturen og sit folk. Som træet falder er en smuk, poetisk

og storslået roman.
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