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Året är 1933 Fader Olaf verkar som präst i Flodafors socken, han trivs med tillvaron och tycker om sitt arbete.
Men han upptäcker snart att allting inte riktigt är som det skall vara i sin församling. Det viskas på kyrkbacken
och kafferepen, han blir snart medveten om att det finns ett mörkt förflutet i det lilla samhället. Han blir
uppsökt av ett par, de berättar om en gammal sägen som florerat i bygden i sekler.
Olaf avfärdar först det hela som vidskepligheter och lokalt skrock, men bestämmer sig i alla fall för att
undersöka det hela. För vad ruvar det gamla torpet på för hemligheter, vad lurar där i skuggorna, när natten
kommer. Där I Ondskans skog.
Uppdaterad 2015-04-13: På hemsidan har vi många detaljkartor som visar var torpen och annat ligger. 2/ Din
levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut och dina kära lämnat Det skall noteras att
de äldsta filmerna inte är spelfilmer i egentlig mening. Senaste kartan över Fulltofta strövområde. Älgen har
kommit att bli en stark symbol för vårt vackra land, och leder tankarna till stillsam natur och unik orörd
vildmark. 2/ Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut och dina kära lämnat Det

skall noteras att de äldsta filmerna inte är spelfilmer i egentlig mening. Senaste kartan över Fulltofta
strövområde. 2/ Din levnadsdag är slut, Din jordevandring ändad Du här har kämpat ut och dina kära lämnat
Det skall noteras att de äldsta filmerna inte är spelfilmer i egentlig mening. Maka och Mor.
Älgjakten är en tradition som äger rum varje höst för att hålla den stora älgstammen nere, då den annars kan
orsaka viltolyckor och skador på skog och mark.
Statistik & fakta - här lär du dig mer. Älgjakten är en tradition som äger rum varje höst för att hålla den stora
älgstammen nere, då den annars kan orsaka viltolyckor och skador på skog och mark. Statistik & fakta - här
lär du dig mer. Byrakstugans handling är en man som får raklödder i ansiktet, en strigel om halsen och blir
arg - därefter slutar filmen. På IIS är vi övertygade om att internet bidrar positivt till såväl individers som
samhällets utveckling. Älgen har kommit att bli en stark symbol för vårt vackra land, och leder tankarna till
stillsam natur och unik orörd vildmark. Älgjakten är en tradition som äger rum varje höst för att hålla den
stora älgstammen nere, då den annars kan orsaka viltolyckor och skador på skog och mark. Älgen har kommit
att bli en stark symbol för vårt vackra land, och leder tankarna till stillsam natur och unik orörd vildmark.
Byrakstugans handling är en man som får raklödder i ansiktet, en strigel om halsen och blir arg - därefter
slutar filmen.

