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Inledning 

Det nummer av Oknytt ni håller i handen har som tema 
"Mellannorrländska finnbygder". Därmed avses de om-
råden som under tidigt 1600-tal koloniserades av svedje-
brukande finnar. 

Det känns viktigt att vara med och arbeta ihop detta 
häfte med bidrag om några av våra mellannorrländska 
finnbygder. Det har skrivits uppsatser och t.o.m. böcker 
tidigare men en samproduktion som denna har saknats. 
Finnbebyggelsen om något förtjänar ett temanummer, då 
områdena trots allt har så homogen bakgrund. Fastän 
finnbebyggelsen är spridd över ett stort område kommer 
ursprungskolonisterna från samma ställe, nämligen 
Savolax i Finland. De första bosättningarna var därför 
ganska likartade. Man levde på sitt speciella svedjebruk, 
byggde sina rökstugor, kokade sin motti och namngav 
sin omgivning med finska ortnamn. 

Vi har här blandat kåserier och vetenskapliga uppsat-
ser. Vi har vidgat vyerna och redovisar forskning om 
även andra finnbygder. Finnbygderna runt om i Sverige 
väcker allt mer uppmärksamhet. Många människor upp-
täcker att de har finskt påbrå och turister börjar mer 
och mer uppskatta den för många exotiska vildmarksmil-
jön som finnbygderna utgör. Även den särskilda kultu-
ren, där drag levt kvar ända till våra dagar, är väl värd att 
uppmärksamma. De skilda bidragen i detta temanum-
mer kan förhoppningsvis ge en liten föreställning om de 
olika finnbygdsmiljöerna. Vi kanske också kan se detta 
temanummer som starten på ett samarbete om forskning 
rörande de olika finnbygdsområdena. 

Maud Wedin 



MAUD WEDIN 

Finnbebyggelsen i 
Mellannorrland 

För snart 400 år sedan började en ny era för de öde 
skogstrakterna i Mellanskandinavien. En omfattande in-
vandring av svedjebrukande finnar från Savolax satte 
igång. En stor del bosatte sig i Mellannorrland där det 
fanns gott om öde storskogar. Det är svårt att avgöra hur 
långt upp den savolaxiska svedjebrukskolonisationen 
gick. Richard Broberg anger norra Medelpad som gräns, 
men forskare i Mellannorrland, t.ex. Tyko Lundkvist, 
har visat att samma folkgrupp även koloniserade delar 
av Ångermanland. (Se även Lars-Ola Noréns artikel om 
Viksjö i denna volym.) Längre norrut blir det tveksamt. 
Vi vet att finnar från Österbotten tog upp nybyggen i de-
lar av Ångermanland, Jämtland och Västerbotten på sam-
ma villkor som svenska nybyggare. Dessa förde med sig 
helt andra traditioner. Richard Gothe har i boken Finn-
kolonisationen inom Ångermanland, Södra Lappmar-
ken och Jämtland beskrivit delar av nybyggartiden. Vi 
ska i denna artikel koncentrera oss på de savolaxiska 
svedjebrukarna och deras bosättning. 

Det fanns många orsaker till invandringen. En viktig 
anledning var att det extensiva svedjebruket är så mark-
krävande att svedjeskogarna helt enkelt tog slut hemma i 
Savolax.1 Man blev tvungen att leta sig nya skogar och 
som halvnomadiserande svedjebrukare var man van vid 
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att flytta på sig. Dessutom flyttade man egentligen bara 
inom riket. Kolonisationen av ödemarkerna i Sverige 
uppmuntrades av de svenska myndigheterna som gärna 
såg att man fick fler skattebetalare på för svenskar onyt-
tig mark. En annan anledning var de oroliga tiderna i 
Finland. Ståthållare Flemings knektar gick hårt åt den 
finska bondebefolkningen och det gick så långt som till 
uppror. I slutet av 1500-talet blossade det s.k. klubbe-
kriget upp, där de finska bönderna försökte slåss mot 
Flemings trupper trots att man bara hade klubbor som 
vapen. Inbördeskriget blev blodigt, många bönder fick si-
na gårdar nerbrända och många blev ihjälslagna. Dessa 
oroligheter drabbade dock främst de mer stationära bön-
derna. Svedj ebrukarna levde mer rörligt och var snarare 
beroende av svedj emark än hus och materiella ting. 
Trots detta var det i princip bara svedj ebrukar na som 
deltog i kolonisationen, vilket talar för att jakten på nya 
svedjeskogar var det främsta skälet till att man flyttade. 

Svedjebruket var grundförsörjningen för dessa savo-
laxare. Man letade upp lämpliga granskogar som fälldes 
och brändes varefter svedjeråg såddes i askan. Den bör-
diga granskogsmarken gav rikliga skördar, hundrafalt 
igen har det beräknats. Varje svedja användes en eller två 
gånger, sedan tog man upp en ny.2 

Bondebefolkningen och myndigheterna såg med oro 
på hur allt större skogsarealer förvandlades till aska. 
Speciellt i bruksområden, där skogen var viktig för järn-
framställningen, blev det snart konflikter. Detta resulte-
rade i restriktioner mot svedjebruket redan tidigt under 
1600-talet.3 Även om dispenser förekom blev finnarna 
så småningom tvungna att övergå till vanligt jordbruk. 
Kornskördarna på finnarnas magra åkrar gav inte så 
mycket, endast 3-4 gånger utsädet.4 Under 1800-talet 



Rökstugan på Ritamäki, Lekvattnet i Värmland. Foto: Maud Wedin. 

ökar dessutom folkmängden och mot slutet av seklet 
slåss man mot nödår och överbefolkning. 

De finska invandrarna namngav förstås sin omgivning 
på sitt eget språk. Fortfarande används de finska ortnam-
nen och även om en viss "försvenskning" skett så går det 
inte att ta miste på det ursprungliga språket. Det finns 
allt från gård- och bynamn som Villola, Tappela och Pal-
jacka i Viksjö finnmark till namn på små obetydliga my-
rar som Alaså-rnyran på Hjältanstorp i Torps sockens 
finnmark. Vi hittar även finska egennamn gömda i ort-
namnen, t.ex. Timmåla (av Timo) på Gransjön i Stöde 
finnmark. Annars är det svårt att spåra de finska egen-
och släktnamnen. Nykomlingarna fick svenska namn av 
myndigheterna och dessa användes i alla officiella sam-
manhang, men troligen behöll man de gamla namnen 
sinsemellan. Under 1800-talets första årtionden reste 
C. A. Gottlund runt i Värmlands, Dalarnas och delar av 
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Hälsinglands finnbygder och samlade bl,a. in finska 
släktnamn. Där finns då och då hänvisningar upp mot 
det mellannorrländska området. Således ska det i Hasse-
la ha funnits släkten Tarvainen och Kölsjön kallades 
även Tarvala. I Stöde finnmark fanns släkten Vilhuinen. 
De fanns troligen också i Viksjö eftersom vi hittar ort-
namnet Villola där. 

Bland finska maträtter hittar vi motti, en torr, grynig 
kornmjölsgröt som man fortfarande kokar uppe i finn-
bygderna. Till gröten äter man antingen vitsås och fläsk 
eller lingonsylt och mjölk. 

Byggnadstraditionen hade man med sig. De typiska 
finnmarksbyggnaderna var rökstugan, bastun och rian. 
Rökstugan, pörtet, hade en stor lermurad stenugn i ena 
hörnet. Skorsten saknades och istället drog röken ut 

Vy över Hjältanstorps finnby i Torps socken från 1930-talet. Kopia av 
äldre foto. 
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genom en rökgång i taket. Pörtet höll värmen effektivt då 
den stora ugnen fungerade som ett värmemagasin. I nor-
ra halvan av Sverige är det svårt att finna spår efter rök-
stugan, men i Värmland och Dalarna kan man fortfaran-
de hitta dem. I rökstugan på Ritamäki i Lekvattnet, 
Värmland, bodde det folk ända till mitten av 1960-talet. 

Bastun var en viktig del av kulturen i finnbygden. Den 
hade en stenrösugn som man eldade i. När elden falnat 
hällde man vatten på de heta stenarna och det var fär-
digt för bad. I Värmland och Dalarna användes badbas-
tun långt in på detta sekel. I norra Sverige fick den sena-
re samma funktion som rian. I rian torkades säden. Den 
hade också en stenrösugn och liknade på många sätt 
bastun, men den var oftast högre. 

Det märks i den sociala gemenskapen att man hörde 
ihop trots att man bodde i olika landskaps finnbygder. 
Således umgicks finnarna i södra Medelpad med finnar-
na i norra Hälsingland. Det finns många exempel på gif-
termål över landskapsgränserna. Svenskarna som bodde 
nere i dalgångarna, "på sockna", träffade man bara vid 
kyrkbesök och i samband med handel. Kulturkrockar in-
träffade, man förstod inte varandras språk och livsstil. 
Svenskarna föraktade de "fattiga skogaborna" och finnby-
borna å sin sida tyckte att svenskarna var högfärdiga. 
Men under lång tid ansågs det "finare" att bo nere "på 
sockna" och vid mitten av 1900-talet var utflyttningen 
från byarna stor. På många håll har trenden nu vänt. De 
unga flyttar tillbaka, finnbygdskulturen har fått hög sta-
tus och intresset för finnbebyggelsen är större än någon-
sin. Det ser med andra ord ljust ut för Mellannorrlands 
finnbygder. 
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Noter 

1 Broberg, R., Finsk invandring till mellersta Sverige, Uppsala 
1988. 

2 Tvengsberg, P M., "Svedjebruket på Finnskogen", i: Tidskrift 
för värmländsk kultur 2, 1981. 

3 Broberg, a. a. 
4 Lantmäteriakter från t.ex. Finnsjön år 1750 (Torp 24), Lant-

mäterimyndigheten Härnösand. 



PER MARTIN TVENGSBERG 

Finsk kulturforskning og 
finnskogforskningen 

Jordbruk og fedrift ble tidlig utviklet i menneskehetens 
historie. St0rstedelen av steppene og hedene der men-
nesker har oppholdt seg, er resultat av skog-fjerning. Va-
re pollenanalyttiske metoder har gitt kunnskap om det-
te. Paleobotanikken har påvist at skogen dominerte 
landskapet da mennesket ble jordbruker, og i tidens l0p 
har jordbruket endret både plante0kologien og jords-
monnet. Svedjebruk på brent skogsmark har vaert den 
vanlige jordbruksform så lenge skogen strakk til. 

Finsk kultur representerer en av de siste svedj ebruks-
kulturene i verden og er den siste i Europa. Denne jord-
bruks0konomien basert på brenning av vegetasjonen var 
allerede vanlig i neolittisk tid, ca. 3500 f.Kr., og den har 
överlevd opp til vårt århundre i Skandinavias Finnsko-
ger (Tvengsberg 1982). 

Migrasjon var den vanlige livsform for svedj ebrukere. 
De flyttet når livsgrunnlaget i området, sammenlignet 
med andre områder, ble redusert ved egen bruk, klima-
forvaerring eller andre ugunstige omstendigheter. De uli-
ke folkeflytninger skyltes svedjebruket, som ofte ble spe-
sialisert, og folk utviklet seg til ulike etniske grupper. 

Finnene ble spesialister på dyrking av rug (jureinen) 
och rovor (nauris), på brent granskogsmark (huuhta). In-
til det sekstende århundre da jomfruelig granskog fort-
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satt fantes (erämaa) drog utvalgte unge menn ut (lähteä 
eriin), for å oppspore f0rsteklasses granskog som kunne 
gi maksimal sk0rd (eräpyhä). 

Dette skogsfolket med sin kultur knyttet til runedikt-
ning, sauna och t0mmerhus, en kultur utformet av mi-
grasjonssvedjebruket som har opprettholdt den etniske 
grensen mellem finnene og deres samhandlende naboer, 
kan idag fortsatt studeres på Finnskogen dersom det gj0-
res nå. 

Det er viktig at finnskogforskningen kommer igång 
fordi så mye kildemateriale går tapt; folk d0r, hus rives 
og skogbruket 0delegger mulighetene for arkeologiske 
unders0kelser. Tekniske unders0kelser av svedjeplasser 
på ulike steder vil gi et bedre grunnlag for studie av va-
riasjonene og hva disse beror på. Huuhta var samhand-
lingen med andre etniske grupper som opprettholdt 
skogfinnene/svedjefinnene/rugfinnene som etnisk grup-
pe. Dette skjedde flere steder i verden til samme tid. Un-
ders0kelse av svedj er på disse stedene vil ikke bare r0pe 
flere detaljer om huuhta og dennes tilpasning i de ulike 
landskap og milj0er, men en vil også få indikasjoner på 
hvilke faktorer som har betydning for samhandling mel-
lom etniske grupper. Derfor har et team bestående av ar-
keolog, etnolog, naturhistoriker og naturgeograf foretatt 
unders0kelser på Grue Finnskog, Sigdal, Ringsaker Ås-
mark, Kuusamo og Midt-Sverige (Kortesalmi 1975, 
s. 271). Vi vil fortsette slike unders0kelser i Midt-
Finland, Kalinin i Sovjetsamveldet og Delaware i U.S.A. 

Unders0kelsene på Grue finnskog ble foretatt h0sten 
1982. Det ble tatt sedimentpr0ver av bunnlagene i Sand-
sj0en og G0rtilamp. I hellinga ned mot G0rtilamps nord-
side var det tydelige spor etter svedj ing; kullblandet hu-
mus, forbrente steiner og gamle stubber med brannspor. 
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Vegetasjonen fortalte også at det hadde brent på stedet. 
Jordpr0ver fra dette området skal analyseres. Myra nede 
ved tjernet viste flere tydelige kullag. Analysene har fore-
l0pig fortalt om svedjing av granskog her ca. 1625 og at 
dette endret vegetasjonen til mere furu og bjerkeskog. Se-
nere spor etter svedjing er fra 1720 og 1790 og den siste 
er datert til ca. 1855. Vegetasjonen og pollenhyppigheten 
viser at svedjing var vanlig i hele området og spesielt hyp-
pig f0rst i perioden. Dette endret skogslandskapet fra å 
vsere en tett urskog til å bli en åpen og lys ungskog med 
store helt skogsbare felter. De siste hundre årene har 
den tette granskogen vokset til ig]en over det meste av 
området jevngammel och ryddig. 

H0sten 1983 foretok den samme gruppen unders0kel-
ser i utkantområdene for finnenes utbredelse mot vest; 
Ringsaker Åsmark og Sigdal ble valgt ut. Det ble gjort til-
svarende unders0kelser som forrige år ved Olasvetjern, 
Brukstjernet och Rustad tjernet mot Råenskogen opp fra 
Sigdal. Pr0vene herfra er ennå ikke analysert, men de 
har klare spor etter svedjing på 1600-tallet så de vil gi 
nyttige resultäter (Tvengsberg 1985). 

Tilsvarende unders0kelser ble gjort i Kuusamo i Nord-
Finland h0sten 1984 av den samme gruppen som tidlige-
re år. Vi hadde vårt utgångspunkt i den biologiske stasjo-
nen som ligger i Oulankan Kansalispuisto. Pr0ver ble 
tatt ved Papovara, Korkeaaho, Talliskotalampi, Kajava 
og Isoaho på Säkilenvara. De f0rste nybyggerne som slo 
seg ned i Kuusamo ble ledet av Paul Halonen fra Muhos 
ved Oulujoki, og dette var en tid etter 1580 (E. Lagus i 
Kongl. Sv. Vetensk. Acad. Handl. XXXIII, s. 224). Det 
var tydelige spor etter svedjing på flere av pr0vestedene, 
men det var ikke svedj et flere gånger på samme sted her 
i granskogens nordområder. 
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Etter at det h0sten 1985 ble foretatt unders0kelser 1 
Dalarna, er det nå meningen å företa lignende unders0-
kelser i Midt-Finland. Analysene er tidkrevende og der-
med kostbare, men det som til nå er utf0rt, indikerer at 
de ved en sammenligning vil kunne gi nyttige detalj-opp-
lysninger om svedjebruket, dets variasjon, omfång og for-
hold til milj0et for0vrig. 

Det planlegges også slike unders0kelser i guvernemen-
tet Tver, nå Kalinin i Sovjetunionen 8 mil nord for Mosk-
va. Hit var det en organisert flytting i 1630-40 åra av 
ortodokse karelere fra de svenske områdene nord for La-
doga (Saloheimo 1973). Kirke og adel ville ha inntekter 
av (befolke) sine store skogeiendommer, og karelerne 
flyktet unna protestantene, krigen og dens f0lger. Det var 
saerlig klostergodsene nordover fra byen Kalinin det drei-
de seg om, og i sognene Kuzovina, Prudy, Dor, Miksino, 
Kozlovo, Borzynsk, Zaborova, Osjetsenka og Rajevskaja 
var det mange innflyttere. Av en svensk reisebeskrivelse 
framgår det at mye av skogen oppover i åssidene i disse 
områdene er brent, slik at det flere steder er helt snaut 
mellom gardene som ligger flere kilometer fra hverandre 
(Sparwenfeld 1684-87). St0rsteparten av den tverka-
relske befolkningen på ca. 130 000 bodde fortsatt i dis-
se skogsområdene for hundre år siden (Richter 1904). 
De har ikke vaert livegne slik som russiske b0nder, og de 
har beholdt sitt finske språk og skikker lenge. Da 
Richter bes0kte noen karelske landsbyer avsides i skoge-
ne i 1876, var det vanskelig å finne en bonde som kunne 
flytende russisk. Ved hans neste bes0k i 1886 snakket 
nesten hele befolkningen russisk, bare gamle folk og 
barn under skolepliktig ålder kunne det ikke. 

I årene 1638-55 ble det sendt en del finner fra Sverige 
til kolonien Nya Sverige i Delaware, Pennsylvania, U.S.A. 
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(Johnson 1927). Det gikk ti skipsekspedisjoner dit 
på disse årene, og Kronan sendte flere henvendelser 
til landsh0vdingene om at finner kunne få utvandre til 
Nya Sverige, men ingen meldte seg. Det ble bare noen 
straffanger som kunne sendes. Etter fullmakt av 26. 
sept. 1640 fikk Måns Klinge i oppdrag å samle folk som 
ikke hadde fast bopel, l0sfinner og andre. Våren 1641 
ble oppdraget gjentatt og "skogs0dende finner" ble spesi-
elt omtalt. Den 3. mai startet den 4. ekspedisjonen med 
35 utvandrere fra skogsområdene i Midt-Sverige. Ver-
vingsaksjonen fortsatte; d0mte skulle tjene Kronan visse 
år i kolonien, mens folk med godt rykte fikk ta hele fami-
lien med. Våren 1648 skrev Mats Ericksson fra Varm-
land til Axel Oxenstierna på vegne av 200 finner som vil-
le utvandre fordi de hadde mistet all sin nsering p.g.a. 
svedjeforbudet (Riksarkivet Stockholm): "Jaggifuer till-
kenna, om det fattiga finska folkett, som eftter skougens 
hasstiga för bods ähre nu uthan all närings mädell, villia 
för den skull till sina för vanter, som förra ähre kommen 
uthi nya sverige i vestindien." Han truer med at mange 
flere vil dra over til Norge under den danske krönen, 
dersom det ikke snarlig blir et positivt svar. 

I Riksrådet 12. juni 1649 (Riksarkivet Stockholm) er 
det referert en petisjon om at 300 finner ber Hennes Kgl. 
Maj. om å sende dem til Nya Sverige for å dyrke opp lan-
det. Nå hadde mange fått rede på mulighetene i koloni-
en, og spesielt finnene var villige til å reise. Men da den 
10. ekspedisjonen lettet anker i Göteborg den 2. februar 
1653, sto flere hundre fortvilede finner igjen på stranda. 
Per Lindeström skriver om dette: "Nu befanns där och 
väl många berycktade ibland hopen, som casserade och 
utmönstrade blevo, men måtte ändå utan dess umtrent 
100 familjer gott, uppriktigt folk nog, som hade gode be-
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vis och gott rykte om sig, med hustru och barn bliva 
kvarståendes på landet, som intet kunne komma med på 
skeppen, emedan där ej var rum för så stor myckenhet 
och mer och mer dagligen tillöktes, över vilke var helt be-
klagligit, emedan som de stackare hade sålt bort alle si-
ne husgeråder, boskap och allt vad de have, samt all sin 
egendom uti penningar och andre nödtorftige varur för-
yttrat, förmenades ingalunda kunne slå dem fel, med 
mindre de måtte ju kunna komma med på skeppen." (Ja-
cobsson 1923, s. 51.) 

Litteraturen om Nya Sverige er innholdsrik og detalj-
ert p.g.a. guvern0renes rapportering hjem og de mange 
besökende som skrev sine dagb0ker og avhandlingen 
Pehr Kalm fikk i 1749 vite av en 91 åring at dennes far 
hadde vaert med blandt de f0rste som ble sent til Dela-
ware for å dyrke opp landet (Jacobsson 1938, s. 128). 
Han hadde kj0rt mye t0mmer og bjelker til Philadelphia 
i sin tid og "kom väl ihåg, då intet annat var än stor 
skog, där Philadelphia nu står. [...] Gårdarna med om-
kringliggande svedjeland lågo i början enstaka, men sam-
manfördes efter hand till bylag. Ett sådant nybygge kalla-
des en plantation." (Jacobsson 1938, s. 131.) 

Bygningstömmer ble tatt ut f0r svedjene ble brent og 
rugen sådd. De kunne dra sammen trerester og brenne 
og dyrke på samme stedet 5-6 gånger. Finnene dro ofte 
oppover i skogene längs sideelvene og slo seg ned der. 
Vinteren 1655 skylte isgang og flom med seg mye av 
åkerjorda nede ved Delawarefloden, men da kom finne-
ne kolonien til unnsetning ved å anlegge store svedj er. 

Finnene hadde samkvem med indianerne, som også 
drev svedjebruk og hadde sin badstu. De skrev hjem og 
oppfordret slekt og venner å komme etter. Også holländs-
ke agenter vaervet emigranter i Sverige (Jacobsson 1938, 
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s. 161). Sommeren 1663 kom 30-40 svensker og finner 
og i desember kom 150 nye kolonister hvorav en del var 
finner. De nyankomne anla sine farmer på begge sider av 
Delaware-floden helt opp til Burlington i New Jersey og 
oppover längs bielvene Neshaming Creek, Pennupack 
Creek og flere. Finnene fortsatte å komme lite påvirket 
av den politiske situasjonen med overdragelse av koloni-
en fra hollenderne til de engelske. Også William Penn for-
sto å utnytte finnenes gode relasjoner til indianerne. Sin 
vane tro fortsatte finner vestover i de store skogene i 
samhandling med indianerne. Slik la de grunnlaget for 
den senere koloniseringen, som bokstavelig talt fulgte i 
deres fotspor; avlagte grasbevokste svedj er (Jordan & 
Kaups 1989). 

Finnskogforskningen vil kunne bli av stor betydning 
for kulturforskningen generelt dersom innsatsene koor-
dineres. Et nordisk samarbeide vil kunne utvikle det teo-
retiske og metodologiske instrument på et holistisk og 
tvervitenskapelig grunnlag for finnskogforskningen i 
Finland, Sverige og Norge — siden også for tilsvarende 
finnskoger i Sovjetunionen og U.S.A. Flere forskere og 
grupper arbeider nå uavhengig av og uten å vite om hver-
andre. Et samarbeide vil kunne dra nytte av spesialise-
ring og sammenligninger mellem de ulike finnskogs-
områdene, og slik gi svar på hvilke kulturelement som 
medvirker i samhandlingsprosessen mellem finnskogen 
og bygden/storsamfunnet og hvilke som er uavhengige. 
Hvordan har denne samhandlingsprosessen forandret 
seg over tid og hvorfor? Tvervitenskapelig studium av et 
begrenset område b0r kunne avsette et relativt lite og 
operasjonelt, representativt materiale. Samhandlingsfor-
holdene i den tidsperioden som studeres kommer også å 
kunne settes i relasjon til andre finske migrasjoner, til 
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kj0nnsrollesp0rsmål, til barne- og ungdomssp0rsmål og 
til sp0rsmål angående vår tids migrasjoner dvs. innvand-
rerpolitikken. Slik forskning vil kunne spore generelle 
sammenhenger i migrasjonskulturen. Det er derfor vik-
tig at et nordisk finnskogprosjekt kommer igång. 
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LENNART STENMAN 

Finsk 
svedj ebr ukskolonisation 
i Sverige 
Presentation av ett pågående 
for skningspr oj ekt 

Bakgrund 

För en kulturgeograf ligger det nära till hands att betrak-
ta forskning kring den finska svedjebrukskolonisationen 
i Sverige som en migrationsstudie med inslag av både 
push- och pullfaktorer. Som skäl för flyttningarna har i 
litteraturen ofta framhållits de svåra förhållanden som i 
slutet av 1500-talet rådde i ursprungsområdet Savolax — 
under denna tid ett gränsområde mellan Sverige och 
Ryssland. Befolkningen där utsattes ständigt för olika 
slags påfrestningar. Gränsstrider förekom ofta, och även 
under fredstider fanns trupper förlagda till området. Sol-
daterna krävde både underhåll och underhållning, var-
för civilbefolkningen utsattes för svåra påfrestningar. 
Adelsvälde och fogdeförtryck förekom också. Men allt 
detta var vanligt även i andra gränstrakter, utan att en 
motsvarande migration utlöstes. 

Först i senare tid har man börjat beakta, att migratio-
nen kunde ha ett samband med själva näringsfånget. 
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Svedjebruket kan ge goda skördar men är oerhört areal-
krävande. Under senare delen av 1500-talet blev Savolax 
helt enkelt överbefolkat, och en mlgration Inleddes. Flytt-
ningarna gick först till kringliggande landskap. Detta in-
nebar, att en flyttningsriktning gick mot Ryssland, något 
som den svenska staten ville förhindra. Samtidigt pågick 
en aktiv kolonisationspolitik i Sverige, bl.a. anlades ny-
byggen. Men även svedjebrukskulturen var känd i egent-
liga Sverige, och hertig Karl var en av förespråkarna för 
denna odlingsform. Eftersom svenska bönder vanligen 
bedrev traditionellt jordbruk eller möjligen svedjebruk 
på små arealer bevuxna med lövskog, fanns i Sverige sto-
ra arealer, som kunde utnyttjas för den savolaxiska sved-
jetekniken. Var denna först tillämpades är oklart, men 
för Nordens del tycks Savolax vara ursprungsområde för 
den speciella form av svedjebruk, som kallas huuhta. 
Det var granklädda moränmarker som svedjades. 

Egentligen borde den inledande fasen av den savolaxis-
ka svedjebrukskulturens uppkomst och första spridning 
i nuvarande Sverige ytterligare utforskas. Men enligt tra-
ditionen skall hertig Karl ha lockat hit svedj efinnar. 

Till de äldsta handlingar, som reglerar svedjebruksko-
lonisationen, hör de s.k. nedsättningsbreven. De första 
utfärdades under hertig Karls tid. Sedan dess har vi 
under några århundraden fått många olika regler, som 
underlättat eller försvårat svedjebruket och till sist total-
förbjudit det. Men ingen har systematiskt studerat dessa 
lagar, förordningar, kungliga brev osv. 
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Problemformulering 

Om man bortser från de senaste åren, har utvecklingen i 
ett land i regel skildrats med utgångspunkt från någon 
form av officiellt synsätt. Vi får myndigheternas bild. Där-
för blev jag överraskad, när jag vid en inventering av den 
litteratur, som behandlar den finska svedj ekul tur en i 
Sverige, upptäckte, att studierna ofta utgick från svedj e-
finnarna. I den mån svenska myndigheter på olika nivåer 
behandlades, framställdes dessa vanligen som ett hinder 
för svedj efinnarnas verksamhet. Det stora undantaget 
var hertig Karl, som med sin kolonisationspolitik har an-
setts skapa förutsättningarna för den savolaxiska svedj e-
kulturens uppkomst i Sverige. Han medverkade också 
aktivt till dess utbredning. 

Av de cirka 450 större eller mindre arbeten jag har hit-
tat, vilka helt eller delvis behandlar svedj efinnarna, är 
de flesta skrivna av fritidsforskare. De stora undantagen 
är R. Broberg och R. Gothe. Det kanske mest kända 
namnet inom finnskogsforskningen är C.-A. Gottlund. 
Men åtminstone de arbeten, som redogör för hans resor 
i finnskogarna, är baserade på en ung students upplevel-
ser. Han skrev också i ett bestämt syfte: att förbättra 
situationen för vad han ansåg vara en förtryckt folk-
grupp. 

Även i några doktorsavhandlingar behandlas svedj efin-
narna (Montelius, S., Säfsnäsbrukens arbetskraft och 
försörjning 1600-1865; Jonsson, R, Finntorparna i 
Mången; Ström, E. T., Hällefors och Grythytte bergslag 
från år 1640 till omkring 1700). Men inget arbete be-
handlar systematiskt de lagar, förordningar och kungliga 
brev, vilka reglerar svedj efinnar nas verksamhet. När de 
olika bestämmelserna diskuteras, sker det ofta i ett lös-
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ryckt sammanhang, och det kan ibland verka, som om 
svedjefinnarna diskriminerats. Man får stundom en 
känsla av att det skulle röra sig om ren raslagstiftning. 
Den mest citerade bestämmelsen är ett plakat från 1636, 
där det står, att alla lösfinnar, dvs. alla som inte inne-
hade eget svedjetorp, skulle ha lämnat Sverige före 
Valborgsmässoafton 1637. I annat fall skulle de tas ut till 
soldater, sättas på fästning eller tvingas arbeta på de 
kungliga slotten. Men ingenstans står det, att motsva-
rande bestämmelser fanns även för övriga svenska med-
borgare. 

Det är alltså önskvärt att sätta in svedj ekulturen i ett 
större sammanhang — anlägga en helhetssyn. Att stude-
ra svedjefinnarna isolerade från det övriga samhället ger 
en missvisande bild av den faktiska situationen. 

En tänkbar utgångspunkt för en seriös studie av den 
finska svedj ekolonisationen skulle kunna vara de lagar, 
förordningar och kungliga brev, som reglerat den. En-
bart att göra denna sammanställning är ett omfattande 
arbete. Tidsperioden omfattar sent 1500-tal t.o.m. 1800-
tal. Men varje bestämmelse måste också sättas in i sitt 
rätta sammanhang. Vilket värde ansåg t.ex. statsmakten 
att svedjebruket hade i jämförelse med traditionell kolo-
nisation, bergsbruk osv. vid den aktuella tidpunkten? Av-
vek lagarna, som reglerade svedjefinnarnas verksamhet, 
principiellt från övrig svensk lagstiftning? 

En viss mytbildning har skett kring den finska svedje-
kulturen. Delvis beror detta på den muntliga traditio-
nen, men myterna har främst skapats med hjälp av litte-
raturen. De skönlitterära författarna har naturligtvis sin 
självklara rätt att omforma verkligheten efter sina konst-
närliga syften, men då bör skillnaden mellan skönlittera-
tur och dokumentär klart framgå. Om den litteraturen 
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skall granskas vetenskapligt, bör det göras av litteratur-
vetare. 

Men det kan vara av intresse att kritiskt granska fack-
litteraturen för att se, hur författarna tolkat gällande be-
stämmelser. Därigenom kan en del av myterna avlivas, 
och vi får en sakligare framställning av den kultur, som 
betytt så mycket för svensk kolonisation och livsmedelsför-
sörjning, trots att vi idag inte har kvar så många påtagliga 
spår av den. Denna folkliga kultur har inte efterlämnat 
några ståtliga monument såsom slott eller dylikt. 

Den verkliga bilden av svedj ekolonisationens upp-
komst och utbredning får man, om man undersöker, 
hur lagar och förordningar tillämpats i fält av tjänste-
männen och efterlevts av svedjefinnarna. Svedjetorpens 
jordnatur borde ytterligare undersökas. Åtminstone en 
del av "finntorpen" var skatteomförda och innehades då 
med äganderätt. När skogarna senare tilldelades bruken 
som rekognitionsskogar, vilka från år 1811 kunde skatte-
lösas, upplevdes detta som en stöld från svedj efinnarna. 
Men ingick verkligen skogen i skattetorpen? Normalt 
skiftades inte skogen förrän vid laga skiftet, och oskiftad 
skog ansågs tillhöra kronan. Redan Gustav Vasa gjorde 
för kronans räkning anspråk på sådana marker. Men då 
ägde också kronan rätt att bestämma, hur skogsmarken 
skulle fördelas. Det finns alltså anledning att närmare 
granska, hur svedjetorpen behandlades vid laga skiftet. 
Laga skifteshandlingar är en försummad källa inom finn-
skogsforskningen. Tyvärr har laga skiftet genomförts 
sent i våra "finnskogar". Vid tidpunkten för laga skiftet 
hade också många svedjetorp övergått i andras ägo. 
Svedjetorpen särbehandlades inte vid laga skiftet, men 
vet man vilka som var eller varit svedj etorp, kan man 
specialgranska behandlingen av dem. 
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Lagarnas efterlevnad framgår delvis av domböckerna. 
Men på grund av svedjetorpens avlägsna läge var kon-
trollmöjligheterna begränsade, och förmodligen har 
många brott mot bestämmelserna aldrig blivit kända. A 
andra sidan måste man också hålla i minnet, att en stu-
die av enbart brottsstatistik inte ger en rättvisande bild 
av en befolkningsgrupp. 

Ämnesavgränsning 

Den finska svedjekolonisationen har tre kärnområden i 
Sverige: 

Värmland (även angränsande delar av Norge), Bergs-
lagen samt södra och mellersta Norrland. De första sved-
jefinnarna kom ungefär samtidigt till dessa områden. 
Även om svedjefinnarna utnyttjade en nisch — grankläd-
da moränmarker — möttes de också av konkurrens. Vid 
en studie av den finska svedj ekolonisationen bör tre 
olika situationer beaktas: 
1. inga verkliga konkurrenter fanns 
2. en äldre bondekultur fanns i trakten, ofta på sedimen-

tära jordar nära vattendrag 
3. bruk eller gruvor fanns eller anlades. 

En intensivstudie av utvalda områden ger sannolikt 
bättre resultat än en totalstudie, om inte tidsåtgången 
skall bli orimlig. Torsby i Värmlands län, Hällefors i Öre-
bro län och Nordanstig i Gävleborgs län är lämpliga ob-
jekt. Då kommer studien att omfatta ett område utan 
egentlig konkurrens, ett område med bruk och gruvor 
samt ett område med en äldre bondekultur. I ovan nämn-
da områden finns eller kommer att inrättas lokala forsk-
ningscentra för den finska svedjekulturen. 
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Samarbete med övrig "finnskogsforskning" 

För närvarande bedrivs på många håll forskning om den 
finska svedjekulturen, men det finns ett stort behov av 
att samordna denna forskning. En sådan samordning är 
ett av målen för Nordiska finnskogsprojektet vid Hög-
skolan i Örebro. Detta projekt stöds av Nordiska rådet. I 
Hällefors planeras ett forskningscentrum för finnskogs-
kulturen. Vid Högskolan i Karlstad bedrivs både forsk-
ning och utbildning kring svedj ekulturen med verksam-
heten koncentrerad till Torsby. Speciellt Gabriel Blads 
avhandlingsarbete Landskapsförändringar och natur-
resursutnyttjande på finnskogen har många berörings-
punkter med mitt forskningsområde. 

Ett preliminärt samarbete har också inletts med bygde-
utvecklaren i Nordanstigs kommun samt kulturnämn-
dens ordförande. Även där planerar man att bygga upp 
ett lokalt forskningscentrum, och jag är ombedd att med-
verka i detta arbete. 

Därmed skulle tre kommuner, vilka utgör centra i 
kärnområdena för den finska svedjebrukskolonisatio-
nen, vara involverade. 

Det bedrivs ett ganska omfattande arbete av fritidsfors-
kare, och det vore önskvärt att på något sätt sprida kun-
skap om nådda resultat och samordna verksamheten. 
Med hjälp av tidningsartiklar har jag fått kontakt med 
några av dessa amatörforskare. Jag har också diskute-
rat med representanter för studieförbund, och bland 
dem finns ett påtagligt intresse för att med hjälp av stu-
diecirklar aktivera fritidsforskarna. 



JOHAN NORDLANDER 

Litet om finnarna på 
Naggen 

Naggen är en sjö på gränsen mellan Torp i Medelpad och 
i äldre tider Ljusdal, nu Ramsjö i Helsingland. Väster 
därom och alldeles inom Medelpad ligger sjön Lillnag-
gen på gränsen mellan Torp och Borgsjö. Belägen på fle-
ra mils avstånd från huvudbygden i båda landskapen, 
var denna trakt särskilt inbjudande för invandrare, 
som, åtminstone till att börja med, ingenting högre öns-
kade än att leva obemärkta av bolbyarnas invånare. 

Bertil Persson och Pål Persson voro två finnar — de vo-
ro bröder — som år 1618 bodde på Nagda skogen, som 
då sades ligga i Helsingland. Bönderna i Borgsjö och Haf-
verö tingslag framkommo detta år på sitt ting med flera 
klagomål emot dessa finnar. Med skidor rände de över 
alla deras skogar, fällde djur och undanstungo skinnen 
samt gjorde bönderna mycket förfång. Att detta allt var i 
enlighet med verkliga förhållandet, får man visst tro, 
men besynnerligt förefaller det, när det i fortsättningen 
heter, att även jämtarne, som gränsa ihop med denna 
socken, klaga mycket på samma finnar. 

På tinget med Borgsjö tingslag 1623 sökte man att 
"klämma efter" dessa finnar. De hade på alla tre stora 
böndagar inte kommit till kyrkan, varför de blevo saker 
till 40 mark. Härvid är emellertid att märka att de till 
Borgsjö kyrka hade, fågelvägen räknat, fulla tre mil. 
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Vidare hade finnarna gjort åverkie med rödning in uppå 
Lasse Grelsson finnes rålagda skog vilket kostade sam-
ma belopp i böter. Och oaktat finnarne hade köpt sig 
torpställe av bönderna i Ljusdal, hade de trängt sig in 
uppå Medelpads-skogen och stannat där trots under-
lagemäns syn och avvisning. Även härför dömdes de 
saker till 40 mark, "och avdrage!" heter det kort och 
gott. 

Men finnarne hade tydligen ingen lust att "avdraga" 
och bönderna icke heller någon lust att behålla dem. 
Året därpå tog man därför till med hårdhandskarna gent 
emot den ene av dem, nämligen Påwel i Naggen. Ehuru 
några gånger avdömd ifrån Medelpads-skogen och in på 
Ljusdals-skogen, hade denne ej varit ståthållaren Johan 
Månssons dom lydig och blev alltså åter dömd till 40 
mark. I domboken skymtar ock orsaken till förföljelsen 
fram. Det heter nämligen en gång, att finnen i Helsing-
land utgivit sina päningar, och en annan gång att man i 
nämnda landskap hemligen sålt honom jorden. Vidare 
vittnade Lars Mårtensson i Viken och Mats Carlsson i 
Ofvaned i Torp, huruledes denne Påwel, sedan han av 
synen var avsagder, gått över landzrån och gjort Anders 
Påwelsson stor skada uppå hans skog med svedjefall 
och förskämt skogen med eld. Därför blev han saker till 
ytterligare 40 mark, varjämte han skulle ersätta skadan. 

Men det var icke slut med detta. Mot ståthållarens för-
bud hade Påwel hyst en finne vid namn Tomas, som icke 
gjorde kronan någon rättighet (skatt), varför han blev sa-
ker till 40 mark. Äntligen framkom Påwels egen fader Per 
med högst allvarsamma anklagelser emot sina söner. 
Påwel hade enligt dennes uppgift med sina bröder fällt 
fem älgsdjur i skogen och dolt dem undan kronan, och 
då så skett på Medelpads-skogen bleve böterna 40 
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mark. På ett och samma ting fick Påwel således böta det 
ansenliga beloppet av 160 mark. 

Per framställde ännu en beskyllning emot Bertil, och 
denna var av allra svåraste slag. Den uttrycktes i dom-
boken helt kort med de orden, att Bertil ville "stuppa" 
honom under isen. För att förstå innebörden härav bör 
man veta, att det i Norrland är en utbredd tro, att lappar-
na i gamla tider befriat sig ifrån sina åldringar och sjuk-
lingar genom att antingen stoppa dem i en på isen upp-
huggen vak eller ock genom att sätta dem i ackja med en 
otämd älgoxe för, vilken sedan släpptes lös i skogen och 
fick springa huru som helst, så att den dödsdömde fick 
sin bane av stötar mot träd och stenar. Den, som ville vi-
sa sig en smula öm emot en livdömd, plägade åt denne 
överlämna att välja mellan det förra dödssättet, som kal-
lades kallbad, och det senare, som benämndes ränn-
skjuts (troligen rätteligen ren-skjuts). Bertils ord inne-
höllo således ingenting mindre än en hotelse att på det 
förra sättet taga fadern av daga. 

Målet uppsköts till vidare rannsakning 1625, men vi 
ha ej funnit några ytterligare anteckningar därom. 

Omkring en mil från Naggen bodde vid Stora-Mörtsjön 
på Torp-skogen, finnen Anders Pålsson. Denne senare 
var en ovanligt burgen man, ett år gav han i kronotionde 
icke mindre än drygt 5 tunnor råg. 

Med Bertil på Naggen kom Anders emellertid icke rik-
tigt bra sams, så landsmän de voro. 1626 års dombok 
vittnar därom. Anders Pålsson hade nämligen skjutit 
ihjäl Bertils veda-hund (jakthund), böter 3 mark. Men 
Bertil hämnades genom att angiva Anders för olaga 
skinnhandel. Han skulle nämligen emot förbud ha sålt 
några stycken älghudar samt två stycken järvar till 
köpmänner, och för detta fick den angivne plikta icke 
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mindre än 80 mark. Anders hade ock tagit fyra fa-skäl-
lor och ett kvarnsegel av honom, men detta skulle han 
utan skada få honom igen "och avstå med sin oenighet". 
Men deras mellanhavande var ej slut därmed. Tolvmän-
nen i Borgsjö hade efter förutgången rannsakning givit 
Anders ett vittnesbörd rörande Nagga-finnen, och nu 
blev denne, som enligt detta olovandes gått över lands-rå 
och gjort Anders stort åverkie uppå hans skog, dömd att 
i skadegäld giva honom 10 tunnor råg "och därmed vara 
åtskilde". 

Lägger man nu därtill att de båda bröderna Påwel och 
Bertil Persson vid Naggen samma år bötfälldes till 40 
mark vardera för motvillighet att enligt ståthållarens och 
landstingets dom flytta ifrån Borgsjö-skogen, så måste 
man erkänna, att både enskilda och myndigheterna gjor-
de allt för att bliva dem kvitt. 

Artikeln först publicerad i Sundsvalls Tidning 
26 november 1909. 



ANDERS THYR 

Kölsjö finnbygd i Hassela 

Jag ska i den här artikeln försöka förmedla några in-
tryck från min finnbygd i Kölsjön, Hassela. Förra somma-
ren besökte jag för första gången platsen där de första 
finnarna på Kölsjön, mina förfäder, slog sig ner. Det är 
en viss känsla att stå vid den gamla stenugnen som är 
den sista resten av det äldsta finnpörtet. Här har mina 
förfäder en gång byggt och verkat. Historiens vingslag 
sveper över den gamla stenugnen och tankarna går 
osökt till de människor som en gång invandrade och 
kämpade för en framtid här. Vilka var dessa finska in-
vandrare? Varför kom de hit? Det finns många frågor. 
Jag väljer här att skildra historien ur sägnernas pers-
pektiv. 

Sägnerna har berättats från släktled till släktled i 
snart 400 år. Berättelserna har säkert ändrats med tiden 
och vi vet inte hur stor sanningshalten egentligen är, 
men det är ju en del av tjusningen med dem. 

En sägen handlar om de första finnarna, invandrarna 
från öster. Familjen bestod av Peder Andersson, hustrun 
Sara Mickelsdotter och deras tre söner Erik, Pål och Isra-
el samt farfar Anders Pedersson. Farmodern lär ha dött 
under vägen i närheten av Hudiksvall. De hade förstås 
finska namn egentligen. Den fjärde sonen Örjan hade bli-
vit tillfångatagen av ryssarna som då härjade vilt i gräns-
trakterna. Han lyckades emellertid fly och började så 
småningom att söka upp sin familj. Örjan kom efter 
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många äventyr till Hassela, till en gård som låg på södra 
sidan om Hasselasjön. Där fick han råd om hur han 
skulle hitta igen sin familj. Han skulle bege sig till ett 
berg som hette Stor kölhöj den. Där skulle han vända sig 
mot norr och då skulle ett berg som liknade ett ägg 
skymta fram. På detta berg skulle hans familj ha bosatt 
sig. Pörtet hade man döpt till Kajkmack. Det berättas att 
platsen kring pörtet kallades Kojsvedjorna och de kan 
ha varit de första svedj orna. 

Svenskarna nere i Hassela ville inte underteckna pap-
per som gjorde det möjligt för finnarna att bli ägare till 
sina nybyggen. Men det berättas att man ordnade detta 
med list. Varje bonde i socknen skulle skänka varsin til-
ja till ett brobygge över Franshammarsån. För att kon-
trollera att var och en verkligen skänkte en tilja skar 
man in sina bomärken. En av finnpojkarna kröp en 
kväll över bron och kopierade alla bomärken som han 
skar in på en sticka. Den stickan visades sedan upp vid 
tinget i Harmånger. Sedan hade finnarna laglig rätt att 
bosätta sig väster om en bäck som fick namnet Finn-
bäcken. Denna bäck blev gränsen mellan svenskar och 
finnar. 

Den gamle farfadern Anders lär ha dött svältdöden 
den andra vintern och han ska ha begravts på en myr 
som än idag kallas för Gubbmyra. När den gamle dött 
kunde man inte längre bo kvar på Kajkmack. Man hade 
nämligen hört lommen skrika bortifrån Kölsjön och man 
beslutade sig då för att flytta dit. Där delade man upp ett 
hemman som bestod av 30 000 tunnland skog i fyra lika 
stora delar så att varje son fick ett eget pörte. 

Den yngste sonen Israel bodde på Norrgården tillsam-
mans med fadern Peder. Israel var en riktig bråkmakare 
och brydde sig sällan om lagen, men så var han stämd in-
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för tinget för det mesta också. Han var emellertid en duk-
tig jägare, så duktig att han blev landshövdingens egen 
kronoskytt. 

En gång när Israel kom hem från en jakttur låg hem-
met alldeles öde. Inga människor syntes till och heller 
inga djur. Plötsligt kom en husfinne fram ur skogen. 
Han berättade för Israel om vad som hade hänt. Svens-
karna hade kommit för att ta skatter som Israel var skyl-
dig kronan och kyrkan men som han struntat i att beta-
la. Bönderna hade utöver all säd och kreatur även tagit 
hans hustru, barn och gamle far Peder tillfånga. Man 
kan förstå att Israel blev förgrymmad. Han tog sin häst 
och red så fort han förmådde ner till odalbygden. Först 
räddade han sin familj och sedan gick han runt i gårdar-
na och tog dubbelt så mycket säd som varje bonde tagit 
från honom. Slutligen gick han från gård till gård och 
gav varje husbonde så mycket stryk att man skulle min-
nas det i generationer framöver. 

Men åter till Örjan, eller Rik-Örjan som han senare 
kallades. Han hade fört en hel del pengar med sig till 
Sverige, och var så rik, berättas det, att till och med kor-
na drack ur hinkar av ren koppar. Men han var också li-
te skrytsam. En gång lär han ha yttrat sig så här: 

— Vår Herre skall få svettas tre gånger innan han får 
mig fattig. 

Det skulle han aldrig ha sagt, för en dag när Örjan 
kom hem efter att ha skurit råg på svedjelandet var hela 
gården, som kallades Tuppas, nerbrunnen. Då lär Örjan 
ha blivit svettig. 

Örjan hade en gång gömt en stor skatt, eftersom det 
var orostider i landet. Han grävde ner skatten och över 
den stjälpte han en stor kopparkittel. På den ställde han 
ett smedjestäd. Örjan dog kort därefter och ingen vet var 



Teckningar av Karin Grubb Sellin. 





32 Oknytt 1-2/1990 

skatten ligger. Många har letat efter den kring smedjan 
där gården Tuppas låg, då man räknat med att ingen or-
kar bära ett städ så långt, men ännu har ingen hittat den. 

Rik-Örjan hade en son som hette Anders. Han kalla-
des senare Mäster Anders då han blev kyrkoherde i 
Hälsinglands finaste pastorat, nämligen Bollnäs. En 
gång när Anders och hans fästmö var ute och gick med 
sin hund, försvann djuret plötsligt mitt framför ögonen 
på dem. Det visade sig att Anders och hans fästmö be-
fann sig på det stora berget Storkölhöjden och där hade 
trollen alltid bott och nu hade de bergtagit hunden. Man 
sände då bud efter prästen i Hassela, Anders var nämli-
gen inte präst ännu. Prästen tog sig upp på berget och 
läste vackert över trollen. När änglarna tittade ner från 
himlen blev de så rörda över de vackra orden att de bör-
jade gråta. Så sände änglarna ut tre stora, märkliga fåg-
lar som ingen sett vare sig förr eller senare. Fåglarna flög 
runt runt och till slut öppnade sig berget och hunden 
kom fram. 

Det berättas att finnarna hade egna "bylagar" som man 
tillämpade. Det var en gång en kvinna från Kölsjön som 
var på besök i grannbyn. När hon kom hem visade det 
sig att hon blivit gravid. Hon blev nu tvungen att gå ifrån 
hem och härd, men sin hund fick hon ta med sig. Syd-
väst om byn, på Mackiaskogen, fann hon en vattenkälla. 
Där byggde hon en riskoja och där bodde hon med sitt 
barn. Hunden var hennes enda vän och beskyddare och 
bland skogens villebråd hämtade hon all den föda hon 
behövde. Efter tre år var straffet avtjänat och kvinnan 
fick då återvända hem till byn. 

Det sägs att när en familjemedlem dog på gården lade 
man honom eller henne först i "rigan". "Rigan" var går-
dens heligaste plats ty där torkade man säden och den-
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na var ju själva livet för finnarna. Sedan gick man till 
kyrkan med en tom kista. Strax innan man nådde kyrko-
gården stannade man och lade stenar i kistan som se-
dan begravdes. Den döde själv begravde man i närheten 
av gården. Man kan ju undra varför. Troligen ville den 
döde vila på en plats i närheten av sin familj och inte ne-
re i kyrkbyn bland svenskar. Det finns minst tre platser 
som ligger i närheten av gamla finngårdar vilka om-
nämnts som finngravar av generationer av finnbygdsbor. 

Det finska språket levde kvar till 1917. Den siste som 
talade finska var husbonden på Ersk-Mats-gården, Erik 
Pålsson (1864-1917). Även hans son Anders Eriksson 
kunde lite finska. Finnkon dog ut på 1940-talet. Dessa 
kor såg ut som fjällkor men de hade horn. 



FOLKE ÅSÉN 

Bredsjö-Ante — 
"trollfinne" och nybyggare 

Bredsjön i Ljustorps socken — som enligt en sägen från 
början kallades Brödsjön p.g.a. att de första nybyggarna 
här säkrare kunde få sitt bröd än i Finland — upptogs 
under första hälften av 1600-talet. Dess förste nybyggare 
var finnen Anders Danielsson, mest känd under namnet 
Bredsjö-Ante. Byn kom att bli Ljustorps största och 
hade i början av 1900-talet närmare 300 innevånare och 
en yta på närmare 18 000 tunnland. 

Enligt Tyko Lundkvist m.fl. var Anders Danielsson 
son till finnen Daniel Andersson i Gammelgården, Vik-
sjö socken. Daniel Andersson var gift med en syster till 
finnen Hindrik Hindriksson i Västergraninge, Sollefteå 
sn, vilket framgår av en arvstvist 1651. 

Anders Danielssons födelseår är inte bekant men 
dödsåret är 1668. Hans hustru Malin Mikaelsdotter lev-
de mellan 1633 och 1728 och de fem barn som är kän-
da — Karin, Daniel, Jon, Sara och Anders — är födda 
mellan 1650 och 1663. 

När Anders Danielsson började bryta upp nybygget vid 
Bredsjön är inte känt, men det bekräftas från flera håll 
att en kunglig resolution utfärdats 1649 åt finnen An-
ders Danielsson för 6 mål jord. I 1685 års reduktionsjor-
debok anges Anders Danielsson "tillöcht" 1657 för nämn-
da 6 mål. Han fanns dock redan inskriven i 1655 års 
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jordebok; 1654 års mantal för Ljustorps socken anger 
som förste åbo "husman Anders Danielsson 0 mål, 4 per-
soner". Anders Danielsson fick lagafång å finntorpet 
Bredsjön den 11 mars 1665 enligt ett kronolösebrev 
som lyder: 

Efter såsom är pröfvat af Läns- och tolfmän uti Ljus-
torps socken den 6 jan. 1658 huruvida finnen An-
ders Danielsson vid Bredsjön och på det nyss upp-
rättade finntorpet skulle kunna Råläggas, så hafva 
de då befunnit eljest efter det prof som de hafva 
gjordt deruppå om sommaren tillförne medan bar-
marken var Rålägga honom för 6 mål eller 1/8 Hem-
man, alldenstund att jorden ändå intet hafva varit 
synnerligen väl uppbrutit. Eljest är ock finnen An-
ders Danielsson kommen dit med lof och minne 
med sätt och sämja af de till nästgränsande grannar 
och bönder som är Lagforsborne och givit dem i stil-
le och förlikning 30 dal. k:mt såsom för berörde fin-
ne härtills intet hafver varit något visst rålaggder 
för skäligen ersätter skull, att man intet har kunnat 
komma dit, altså har jag nu med underskrefne red-
lige godemän den 11 mars år 1665 varit hos finnen 
Anders Danielsson med sam och semjo redligt ho-
nom ifrån sino nästomkringliggande grannar som 
är Indals och Liens boerne. Första rågången är 
ifrån fintorpet till Moaknylen och till båthuslänning-
en, men qvarnen som står på Lagforsmännens egor 
äro de sålunda vordne förlikte om, att finnen får 
halva henne der oklandrat, såsom ock mulbeten 
allt intill Lyckebro. Den andra råskilnaden löper 
ifrån Torpet åt båthuslänningen mitt i Öresjön. Den 
tredje rågången från Öresjön och Skjälen till dess 
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Lidborna emottaga, sedan ifrån Skjälen och i hvit-
berget och sedan västsunnan på Fuskberget som är 
skilnaden emellan Indalsboerne och er finnen efter 
som Läns- och nämdemän i Ljustorp förledne hös-
tas 1654 haiva pröfvat att finnen väl kan åläggas 6 
mål till så att Torpet kan blifva 1/4 mantal, altså 
skall det derföre nu härefter uppföras 1665 års 
Jordebok och räkningar. Till större visso under 
våra namn och vanliga bomärkens underfogande 
bekräftadt. 

Actum ut supra. 

Göran Bertilsson. Jon Ersson i Bjelsta. 
Jon Olsson i Bjelsta. Olof Erlandsson i Timrå. 

Erik Ingemarsson i Gällvik. 

Efter det högtärade Kongl. Komers Coll. förord-
ning och efter salig Gouvernören högvälborne Hr 
Grefve Johan Oxenstjernas befallning dato Gefle-
borgs län d. 2 juni 1656 är denne finnen salunda 
blefven ra och skattelagder som ofvanbemäldt 
finnes. Attesteras underteknad den 11 marti 
A:no 1665. 

L.S. 

Bredsjö-Ante har blivit känd genom berättelserna om 
den trolldomskonst han lär ha utövat. Enligt en berätta-
re skulle Bredsjö-Ante ha trätt i förbund med mörksens 
makter i en grotta "långt nordan i Barberget", det hemlig-
hetsfulla sättet för en hednisk religion, vars präster kun-
de svartkonstboken utantill. Jag återberättar några av de 
skildringar som finns om Bredsjö-Antes trollkonster. 
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Bredsjö-Antes nappatag med "Lapp-Magge" (även 
benämnd som "Lapp-Elsa") 

Vid den tiden levde en gammal lappkvinna, Lapp-Magge 
kallad, som brukade gå omkring i gårdarna och tigga sitt 
uppehälle. Hon var en fruktad trollkvinna och ingen vå-
gade neka henne något eller på annat sätt göra henne 
emot. Bredsjö-Ante var bjuden till Lagfors av en god vän 
som skulle gifta bort sin dotter. Under den tid som brud-
paret och en del av gästerna var hos prästen infann sig 
Lapp-Magge objuden till bröllopsgården. Hon bad om 
några bitar av den s.k. kockemoran, men denna hade 
bråttom och uppmärksammade inte Lapp-Magge som 
denna hade väntat sig. Lapp-Magge blev arg och sade till 
kockemoran: "Du skall nog få hålla på med kokningen 
idag så du blir nöjd." Följden blev att hur man än eldade 
under grytorna kunde man inte få dem att koka. Lapp-
Magge satt bara och skrattade åt hela tillställningen. 

Bredsjö-Ante anlände något påstruken och uppmärk-
sammade Lapp-Magges tilltag. Han vände sig då till Lapp-
Magge och sade: "Du heter Lapp-Magge och jag är Bred-
sjö-Ante och nu skall vi se vem som rår på den andre 
och nu skall grytorna koka och du Magge skall ut här." 
Ante gick fram till ett fönster och gjorde ett hål med en 
kniv i blybladet i vilka rutorna satt. Lapp-Magge bad grå-
tande att åtminstone få fara ut genom skorstenen, men 
Ante var fast besluten att gumman skulle ut den väg han 
bestämt och så blev det. 

Brännvinshatten 

Till brännvinstillverkningen hade Ante beställt en bränn-
vinshatt hos en kopparslagare i Härnösand. Eftersom 
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det på den tiden inte fanns några egentliga vägar upp till 
Bredsjön undrade kopparslagaren hur Ante skulle få 
hem brännvinshatten. Ante sade då till kopparslagaren 
att när han fått brännvinshatten klar skulle han sätta ut 
den på gården tre torsdagskvällar i rad. Första kvällen 
hördes ett knäpp i hatten, andra kvällen två knäpp och 
tredje kvällen tre knäppar och så for brännvinshatten 
iväg utom synhåll. Dagen därpå hade Ante brännvins-
hatten på sin gård. 

Fejder med andra trollfinnar 

Ante blev ibland osams med sina gelikar på olika håll. 
Han stred bl.a. med Sigfrid Jonsson i Borgsjö och Skäla-
Hans i Skälsjön om vem av dem som var den störste 
trollkarlen. Man skickade trolltyg mot varandra, björ-
nar, ormar m.m., men dessa bataljer synes i de flesta fall 
ha slutat utan att någon vann. 

Bredsjöfinnarna och kyrkan 

Bredsjöfinnarnas förhållande till kyrkan var ganska 
svalt. Vid ett besök av socknens kyrkoherde och en 
finsktalande prästman i Bredsjön hos Ante ställde kyrko-
herden frågan till byns finnar varför man inte besökte 
kyrkan. Svaret blev att vägen dit var två mil och att inget 
stallrum fanns att få, att predikan började klockan tio 
och räckte en timme och hölls på ett språk som man inte 
förstod. Det beslöts då att den finsktalande prästmannen 
skulle stanna i Bredsjön och försöka lära finnarna svens-
ka. Han skulle alternera mellan gårdarna och stanna en 
vecka på varje gård. Han skulle ha fri kost och halm till 
nattläger. Han fick emellertid vare sig mat eller halm och 
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måste återvända till prästgården. Kyrkoherden tvinga-
des därför åter samla finnarna i Bredsjön och meddela 
dem domkapitlets order, att den finne som inte ville lära 
sig svenska skulle avhysas från sin gård. Detta vågade 
inte finnarna trotsa utan prästen fick fortsätta sitt arbete 
i byn. 

Bredsjöborna har av ålder ansetts hjälpsamma, red-
bara och ordhålliga. Man höll samman och hjälpte gärna 
dem som hade det svårt. Att man sedan inte alltid drog 
jämnt med präster och andra myndighetspersoner får 
man ha förståelse för med hänsyn till de förhållanden 
under vilka man levde. 



LARS-OLA NORÉN 

Viksjö finnbygd 
i Ångermanland 

Viksjö socken ligger i södra Ångermanland, i nuvarande 
Härnösands kommuns mest avlägsna delar. I en socken-
beskrivning från 1850-talet omtalas att 

traditionen förmäler att, för omkring 370 år sedan en 
finsk Qvinna vid namn Ingrid, med 2 söner skall haf-
va begynt bygga och odla på den trakt der nu Gam-
melgården är belägen. En längre tid lära äfven finska 
seder och språk i socknen bibehållits, men numera 
är o Wiksjö socken bor så till utseende som lefnadsva-
nor föge skilde från landets öfrige befolkning. 

Likartade uppgifter lämnar även Abraham Hiilphers i 
sin Ångermanlandsbeskrivning år 1780. Med säkerhet 
har man dock räknat fel vad gäller tidpunkten för nybyg-
garnas ankomst. Huruvida det var finskan Ingrid, som 
var den första i bygden är också osäkert. Men helt klart 
är att Viksjö har sin äldsta bebyggelsehistoria fast knu-
ten till den finska kolonisationen under slutet av 1500-
talet och början av 1600-talet. Området var ett av de förs-
ta i Ångermanland dit inflyttning skedde. Omfattningen 
av fmnbebyggelsen och senare spridning från Viksjö av 
finnar till andra delar av landskapet har bidragit till upp-
fattningen att Viksjö var något av ett finskt centrum un-
der denna tid. 
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"Fisketresk" 

Före finnarnas ankomst nyttjades området sporadiskt av 
angränsande bondbyar i Stigsjö socken för främst fiske. 
Man fiskade "med not och nät" (1559) och betalade för 
detta en avgift till Kronan. Ännu år 1571 redovisades 
"Wixsiötresk" under stigsjöböndernas bruk. 

"Per finne i Wästanåå" 

Men det var under de närmast följande årtiondena, som 
denna obanade ödemark kom att befolkas av finnar. En 
notering i en skattelängd från år 1584 ger belägg för att 
bosättning skett. Per finne i Wästanåå antecknades då be-
talat en halv spann säd i kyrkotionde. Året därpå fanns 
även Hindrik ionsson finne upptagen i längden. De båda 
angavs vara bosatta i Miällågårdh i fiellet. Den mer exak-
ta tidpunkten när den första bosättningen påbörjades, 
kan man bara spekulera i. Rimligen bör dock ett visst 
mått av uppodling ha skett redan innan tiondeerläggan-
det. Omständigheterna tyder alltså på att det kan ha va-
rit redan i slutet av 1570-talet eller cirka 1580, som fin-
narnas yxhugg började ljuda i viksjöskogarna. 

Noteringarna från 1590-talet visar att finnarnas antal 
hade ökat i bygden. Nya namn hade tillkommit; Anders 
Michelsson, Store Lasse eller Store finnen, Gieste Lasse, 
Oluf Larsson m.ll. I raden av mansnamn noterades år 
1597 även en kvinna! Hon kallades för Stor finskan i 

fiellet. Ungefär vid denna tid började bygden mera regel-
mässigt att kallas för Wijcksiö. Andra namn på denna 
finnmark var Hallan eller Hallen, Finnstadh eller Fin-
nestadh, eller helt enkelt fiellet. Namnet Hallan kan 
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kanske härledas från det finska halla, som betyder 
'frost', och vittnar i så fall om de ofta hårda klimatbe-
tingelserna för nybyggarna i denna dåtida vildmark. 

Tre byar 

Vid skiftet till 1600-talet bestod bygden av tre sins emel-
lan väl åtskilda gårdar eller "byar"; Sunnanå eller Västan-
å (söder/väster om Mjällån dvs. den tidigt nämnda Miäl-
lågårdh), Nordanå eller Östanå (norr/öster om Mjällån) 
och Wijcksiön eller Gammelgården (strax söder om Vik-
sjön). 

Den första kartan 

För den som försöker skapa sig en bild av hur bygden 
växte fram under denna första tid, är naturligtvis ett ti-
digt kartmaterial av största intresse. Den första kartan 
från viksj obygden finns i lantmätaren Olof Tresks be-
skrivning år 1639 av finntorpet Wijcksiö (karta 1). Be-
skrivningen är för övrigt tyvärr den enda som Tresk gjor-
de från den egentliga viksj obygden. Arbetet ger en 
intressant bild av finntorpets utseende: 

Wijcksiö, en gård, skattar 9 seland, utsäde i båda 
gärden 8 tunnor, mojord, svart mull och sandjord. 
Gode lägenhet, mera åker och äng att uppgöra. Där-
på födes: 3 hästar, 30 nöt, 50 får, gott mulbete och 
svedjeskog, litet fiskevatten, gott kvarnställe. Dess-
utom ett litet åle- och laxefiske. 

I beskrivningen ingår även sidotorpen Bilbärgh, som ut-



Karta 1. 

gör grunden till byn Billen, samt ytterligare ett boställe, 
början till byn Nordansjö. Det skall anmärkas att djur-
antalet som anges, inte speglar vad som faktiskt fanns 
vid torpet, utan är lantmätarens uppskattning över vad 
torpet skulle kunna föda. 

En bekräftelse på finnarnas pågående förvandling av 
vildmarken längs Mjällåns dalgång till bebodd bygd, ut-
gör Jacob Christoffersson Stenklyfts karta från år 1646 
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Kartan spänner över en yta motsvarande nuvarande Här-
nösands kommun. Viksjöområdet benämns Finne 
Mareken och visar även totalt sju bosättningar; tre i 
Västanå-Nordanå och fyra i den övre bygden vid Viksjön. 

Tidsbilder från ett finntorps innevånare 

Från 1600-talets första hälft finns en hel del uppgifter i 
källorna om främst finntorpet Wijcksiön och dess innevå-
nare. Uppgifterna gäller Oluf Larsson (som kanske var 
son till Store Lasse, den som förmodligen först bröt mar-
ken till torpet, om man bortser från den inledningsvis 
nämnda traditionen om finskan Ingrid). Oluf Larsson 
var uppenbarligen en välbärgad finne. Från år 1620 redo-
visas en imponerande djurhållning: 2 hästar, 2 ston, 1 
föl, 24 kor, 2 oxar, 2 tjurar, 2 stutar, 1 kviga, 6 svin, 20 
får och 16 lamm. Han sådde 4 tunnor på åker och lika 
mycket på svedj eländen. Det är också från detta torp 
som domboken från år 1620 berättar om ett bröllop, 
som Oluf och hans hustru Kirsten höll för sonen Olof 
och hans brud Anna. Bröllopet slutade med att en in-
hyses finne i ett knivslagsmål begick ett svartsjukedråp 
mot en dräng på bröllopsgården. Dombokens beskriv-
ning av händelsen ger flera intressanta upplysningar. 
Bl.a. anges att den dräpte drängen var från Rautalla. Upp-
giften kan med stor säkerhet tolkas så att han var från 
Rautalampi i Finland. Således en bekräftelse på uppfatt-
ningen idag att många av finnarna kom från det gamla 
Rautalampi-området i norra Tavastland, som tidigt befol-
kades av främst savolaksare. 

Dråpet vid bröllopet bidrog förmodligen till att Oluf 
Larsson framstod i tvivelaktig dager hos myndigheterna. 
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Det var nog ingen tillfällighet att han år 1622 fick böta 
kraftigt, för att han "mot förbud intagit en hoop med fin-
nar och lösgångare, som fiska och fara öfver all bönder-
nas skogar". I detta avseende var Oluf Larssons egna sö-
ner dock inte bättre. Tvärtom bidrog dessa starkt till att 
bönderna även på långt avstånd från Viksjö inte såg på 
finnarna med särskilt blida ögon. Från Ramsele allmoge 
klagade man år 1636 över finnarnas "ochristeliga öffuer-
wåldh på deres skogher". Samtidigt skymtar i protokol-
len en viss rädsla för finnarnas kunskaper på det över-
naturliga området, vilket bl.a. kom till uttryck i följande 
rader från tingsförhandlingar på 1640-talet, där finnar-
nas rovjakter behandlades: 

De göra oss märkelig skada på våra lägenheter, fis-
kevånor, så att alla våra näringsmedel äro oss så för-
tagne att vi varken kunna göra kronan sin rättighet 
eller oss och våra fattiga hustrur och barn nära el-
ler föda, och därutöver måste vi ändå av dem höra 
och lida spotska smädesord. Det de ej orka utdöda 
själva, göres av andra, som värre och konstigare 
äre, vilka ingen får se. 

I dessa färder, som företogs med skäl om letande efter 
odlingsmark, deltog fyra av Oluf Larssons söner, samt 
finnar från "grannmarkerna" Graninge och Gudmundrå. 

Dessa år var helt visst en tid av flyttande och sökande 
bland finnarna. Befolkningen i bygden hade ökat. Famil-
jerna på de etablerade torpen var ofta stora och marker-
na trots allt begränsade för nyodling. En viss "trångbodd-
het" hade inträtt, vilket yttrade sig i tvister om gamla 
åkertegar och nya svedjeland. Det är vidare känt att 
1630- och 1640-talet präglades av magra år. Flera av 
viksjöfinnarna drog sig sålunda bort från bygden för att 
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senare återfinnas i norra delarna av landskapet (exem-
pelvis Fjällsjö, Tåsjö och även inne på den jämtländska 
sidan av landskapsgränsen). 

Från jordeboken i slutet av 1600-talet och lantmätaren 
Christopher Mörts kartläggning år 1695 av de nu nära 
tiotalet byarna i Viksjö, kan bygdens folkmängd vid skif-
tet till 1700-talet beräknas ha uppgått till cirka 100 per-
soner fördelade på tjugotalet hushåll. 

Språket levde länge kvar 

I ytterligare 30-40 år in på 1700-talet skulle Viksjö be-
hålla sin finska genuinitet. En ny tid för folket stod emel-
lertid för dörren genom Daniel Krapps anläggande av 
järnbruket vid Västanå (1740-talet). Trots anläggningens 
blygsamma storlek i början, skedde successivt en inflytt-
ning av folk "utifrån". Det finska ursprunget präglade 
emellertid med stor säkerhet folket i språk och leverne 
ganska långt in på 1700-talet. Hulphers anmärkte dock i 
sin ångermanlandsbeskrivning år 1780 att i Viksjö "ing-
en kan tala finska, efter den släkten har gått ut". En gam-
mal viksjöbo, född 1815, mindes dock på sin ålders 
höst hur de gamla i hans barndom läste sina böner på 
finska. I en tidningsartikel från Viksjö i början av 1950-
talet berättar även f. kyrkoherden Agaton Sjödin om en 
ensligt boende gammal gumma, som i ett samtal med ho-
nom tyckte att "det är besvärligt att bo i en sån här atoa" 
(av fi. autio 'ödemark'). Enstaka ord levde således kvar 
länge i folkmun. Troligen upphörde finska som vardags-
språk i bygden någon gång i mitten av 1700-talet. 
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Namnen en kulturskatt 

Även för den som känner till bygdens ursprung och 
kan hänföra de stora linjerna (byarna, odlingsland-
skapet etc.) i Viksjö till finnarna, finns inte mycket som 
på något påtagligt sätt idag erinrar om dessa människors 
liv och gärningar. Ett arv är dock den namnskatt, som 
fortfarande lever kvar i viksj öbornas dagliga använd-
ning. Jag menar då alla de namn på tjärnar, myrar, 
höjder osv., som förvånansvärt väl och i rikt mått har 
bevarats till våra dagar. Se karta 2 på sidan 48. Inom 
en knapp mils radie från kyrkbyn kan nära hundra-
talet namn återfinnas, där det finska ursprunget är 
uppenbart. Utanför detta område är det påtagligt och 
plötsligt glesare mellan namnen. Flera orsaker finns 
naturligtvis till detta. En av de viktigare är användning-
en av namnen. Man ser tydligt att bevarande förutsätter 
att namnen används. De bästa förutsättningarna här-
till finns ju i anslutning till bebodda trakter. En del av 
namnen är rent finska, andra förvånansvärt oförvanska-
de, där endast någon enstaka bokstav har tappats bort 
"på vägen". Namnens existens skänker bygden en intres-
sant prägel och betraktas som en kulturskatt. Tyvärr får 
man nog anta att en hel del av namnen kommer att falla 
i glömska. Det finns ju inte samma skäl för dagens män-
niskor — och förmodligen inte heller för kommande ge-
nerationer — att veta vad alla myrar och bergshöjder 
heter. Förhoppningsvis kommer de namn som redovisas 
på de moderna kartorna inte att rationaliseras bort, 
utan även framdeles påminna oss om de finnar, som 
hade dessa marker som sitt hem. 
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Karta 2. 

Sägner från finnarnas tid 

I likhet med andra finnbygder har i Viksjö bevarats sägner 
om de första finnarna. Enligt en sådan sägen var det Min-
ke finne, som var den förste att slå sig ned i Viksjö. Som 
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på många andra håll i finnmarkerna kom finnen vandran-
de med litet utsädesråg i en påse, några redskap och här 
även medförande en handkvarn av sten. Minke slog sig en-
ligt traditionen ned i vad som numera utgör byn Käckel-
bäcksmon. Där skulle man ännu i sen tid kunnat påvisa 
stenarna efter hans rökugn. Den här sägnens trovärdig-
het, dvs. att Minke verkligen existerat, styrks faktiskt av 
en karta från år 1750, där platsen för Minckens badstuga 
utvisas! Enligt en annan tradition, som bl.a. nämns av 
Hiilphers, var de första finnarna finskan Ingrid och hen-
nes två söner. Denna driftiga kvinna skulle vara den som 
bröt upp början till torpet Gammelgården (eller vad som 
tidigare benämndes Wijcksiö). Man kan härvid erinra sig 
noteringen i skattelängden från år 1597 om Stor finskan i 

fiellet. Kanske var hon traditionens Ingrid? Andra sägner 
berättar t. ex. om fmnflickan, som på väg till sitt bröllop i 
Stigsjö kyrka (Viksjö hörde länge till Stigsjö) tappade sina 
brudkläder när hon skulle passera en myr. Myren kallas 
därefter för Brudklämyren. Eller om Neavita-Kerstins jul-
ottefärd tillsammans med sina två systrar. Hennes våld-
samma slädfärd resulterade i att systrarna en efter en föll 
ur släden. När skakelträet gick av och hästen försvann i 
vinternatten, blev Kerstin ensam kvar i den stillastående 
släden. 

Viksjöfinnarna trollkunniga 

Traditionen bär också med sig berättelser om finnarnas 
trolldomskonster. Som ett exempel på detta kan nämnas 
finnen Olof Danielsson (författarens farfars farfars far), 
som i en tvist med bruksledningen vid Västanå skulle ha 
trollat så att bruksdammen skar ut, dvs. raserades. Det 
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berättas att kraftmedlet som användes var en blandning 
av kvicksilver, "skrefä" och en tredje hemlig ingrediens 
hämtad ur en sjö. (Skrefä eller luskung är sorgmyggelar-
ver, som ibland kan ses förenade till ett sakta krypande 
band på marken.) Denna händelse — om man nu ska 
tro att den verkligen ägt rum — bör ha inträffat så sent 
som i slutet av 1700-talet. Men redan tidigt, nämligen i 
Medelpads första domböcker (1620), omtalas att medel-
padsfinnar sökt sig hjälp av en viksjöfinne. I källorna 
nämns även år 1674 att en gammal "mormor på Ytter-
fiellet" i dagens Nordanå by i Viksjö, var "berychtad för 
tr ulldom". 

Återupptäckt kulturhistoria 

I boken Finnkolonisationen inom Ångermanland, Söd-
ra Lappmarken och Jämtland skriver R. Gothe att en 
inrotad inställning förekom bland sockenborna i Viksjö, 
att den finska tiden betraktades som en ringa, intetsä-
gande och lätt glömd episod. Med sina insikter om fin-
narnas liv och gärningar reagerade naturligtvis Gothe 
mot detta synsätt. Men jag tror att det stämmer att man i 
socknen inte riktigt "känts vid" dessa avlägsna århundra-
den. På något sätt har historien i Viksjö startat vid tid-
punkten för anläggandet av Västanå bruk. Och det är 
klart, bruket innebar på många sätt stora ingrepp i vik-
sjöbornas liv. Det har förståeligt nog medfört en centre-
ring av bygdehistorien kring brukstiden. Förbiseendet 
har kanske sin grund i bristen på en historieskrivning, 
där 1900-talets viksjöbor kunnat ta del av fakta om hur 
finnarna bröt bygden. Det man inte riktigt känner till, är 
man ofta ganska likgiltig inför. Glädjande nog finns idag 
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ett påtagligt intresse i bygden för den finska tiden. Man 
kan nästan tala om en återupptäckt av en kulturhisto-
risk bakgrund, som man gärna appellerar till i skilda 
sammanhang. Dagens viksjöbor har tagit fasta på R. 
Gothes citat av Nathan Söderblom: 

Folk, sed och rike byggdes ej på en dag. Tag vara på 
minnena från det gamla, så stärks kärleken till den 
trakt, där vi äro satta att verka, och till vårt verk. 



MAUD WEDIN 

Glimtar från Stöde 
finnbygd i Medelpad 

Längs södra delen av Medelpad samt i vissa delar av 
norra finns ett pärlband av finnbyar. Deras bakgrund 
och utveckling följer i stort sett samma mönster och i 
denna artikel får några glimtar från byarna i Stöde finn-
mark representera landskapet. 

Redan under de första åren av 1600-talet dyker de 
första finnarna upp på Ulvsjön och Gransjön. De livnär 
sig förutom på svedjebruk även av jakt. Mickel Finne på 
Gransjön drygar ut kassan genom att sälja viltskinn. Fog-
den tycker att allt skinn ska säljas via honom men för 
Mickel är det större förtjänst att sälja skinnen direkt till 
köparen. Det uppstår en kontrovers varvid fogden helt 
sonika tar av finnen skinnen och sätter honom i fängel-
se. Mickel är emellertid inte nöjd med en sådan behand-
ling. Han traskar till kungs och får ett skyddsbrev med 
sig hem att han har rätt att sälja skinnen till vem han 
vill. Fogden får sig en rejäl skrapa för att han överskridit 
sina befogenheter och avskedas så småningom.1 I Dom-
boken för Stöde år 1614, där Mickel anklagas för diver-
se jaktförseelser, har man lite surt skrivit i marginalen: 
"... här emot har han skaffat sig H.K.M frihetsbrev och 
är han med de andra finnarna bönderna mycket förnär 
och Kronan skadeliga med skinnvaror och annat inträng-
ande." Jaktskickligheten gick tydligen i arv för Mickels 
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son Örjan blir med tiden kungens skytt och får följaktli-
gen namnet Örjan Skytt. Han blir en ansedd och välbär-
gad man och hans gård kallas Herranpällä, vilket sägs 
betyda Herremansåkern.2 

År 1624 inträffar en tragisk händelse hos Örjan Skytt 
och hans hustru Karin. Pigan Valborg Clemetsdotter hade 
blivit gravid under en tjänsteperiod i Hälsingland och 
p.g.a. graviditeten ville ingen gård ta emot henne. Gröt-
Lasse på Tjärnsjön hade kört iväg henne när han förstod 
att hon var med barn. Även på Gransjön fick hon rådet att 
dra åstad till barnafadern. Men tiden för födelsen var inne 
och det berättas att hon gick ut ur bastun in till ett litet får-
hus där hon födde barnet och la det bland fåren. När Val-
borg kom in igen frågade hustru Karin efter barnet. Hon 
anade oråd och sprang ut i får huset. Där låg barnet dött i 
farkätten med en blånad om halsen. Huruvida barnet var 
dödfött eller om pigan Valborg hade strypt det far man 
inte någon rätsida på, men hon döms av rätten för barna-
mord och dödsstraff var förmodligen att vänta. 

Helt utan vänner var hon emellertid inte. Hon blev 
inspärrad, men på fjärde dygnet fick hon en kniv in-
smugglad till sig och med den skar hon sönder väggen 
där sinkan var fastslagen och så smet hon under vakt-
avlösningen. Historien förtäljer inte hur det gick för Val-
borg, men vakten blev uppläxad för att han "icke troligen 
sig aktade".3 

Att finska seder och bruk levt kvar länge finns det ota-
liga bevis på. Finska ortnamn som fortfarande används 
finns det gott om. Som exempel kan nämnas Liggaså 
och Radiså, två myrar på Ulvsjön4 samt Kåckahå, en 
svedja på Gransjön.5 Den finska maträtten motti (eller 
motto) var länge vardagsmat på finnbyarna. Ulvsjön kal-
lades t.o.m. för motti-lanne (motti-landet). 



Smedja byggd år 1824 på Leringen i Torps sockens norra finnmark. 
Tuschteckning av Maria Blomberg. (Wedin, M., Finnbebyggelsen i 

Ånge kommun, 1990.) 

Det finns numera inte något kvar av finsk byggnads-
tradition, men den lever ännu i sägner och skrivna käl-
lor. Ett exempel är den ovan nämnda bastun på Gran-
sjön. I en arvskiftesakt från den 11 maj 1762 kan vi läsa 
om när bröderna Olof och Anders Tomasson delar upp 
gårdens hus emellan sig efter faderns död. Bl.a. bestäm-
mer de sig för att "de övriga husen som är rian samt bad-
stugan njutas i lag tills framdels". Bastun var en viktig 
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byggnad i den finska kulturen. Man badade regelbundet 
i den och kvinnor födde ibland barn i den. Den var på 
sitt sätt helgad mark, man fick inte bete sig hur som 
helst i den. Man skulle t.ex. inte supa i bastun. Det finns 
en berättelse som uppges härstamma från början av 
1800-talet som handlar om när hustrun Mixa-Katarina 
(Katarina Mickelsdotter) gav sin man Per Ersson och 
hans svärmor en minnesbeta.6 

Det var plägsed att finska bastun skulle uppeldas 
till jul. På julafton voro Per och hans svärmor gan-
ska "ankomna" bägge två, när de gingo i bastun för 
att få sig ett julbad. Mixa-Katarina som var ett 
klipskt fruntimmer tog sig för att skrapa på bastu-
väggen och illvråla runt omkring. Per och svärmo-
dern inne i bastun blevo förskräckta och Per till att 
läsa alla de böner han kunde såsom Herren Välsig-
ne m.fl. Till sist när bönerna tröto utbrast Per: 

— Ja' kan nog e' grovare bön [Fader Vår] om ja' 
kunde komma på'na. 

Mixa-Katarina fick roligt. Hon vann sitt mål. Hen-
nes man förblev nykter från den dagen och svärmo-
dern fann sedan ingen längtan efter brännvin. 

Avslutningsvis skall vi se hur en utomstående kunde 
se på finnbebyggelsen under 1700-talet. Abraham Abra-
hamsson Hiilphers skriver följande om Stöde finnmark 
1771: 

Finnmark träffas här och där och består av 6 byar, 
de äldsta är o Ulvsjö och Hellsjö ... dessa finnar veta 
icke vidare om sin härkomst än förfäderna berättat, 
som skulle något före år 1600 hitflyttat från Rauta-
lampi och Tavastie ... 
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Noter 

1 Gothe, R., Medelpads finnmarker, Stockholm 1945. 
2 Ur anteckningar efter Stig Wedin. 
3 Domboken för Stöde 6 september 1625. 

4 Ortnamnsarkivet i Uppsala. Upptecknare Valter Jansson 
1931. 

5 Ur anteckningar efter Stig Wedin. 

6 Dialekt- och folkminnesarkivet i Uppsala. Upptecknare E. A. 
Granberg, sagesman P O. Näslund, född på Ulvsjön. 



LARS ERICSSON 

En resa i tid och rum 
Från en mellannorrländsk finnbygd 

Sveriges finnmarker är ett mångmilaland. Från Finne-
rödja i Närke till Örträsk i Västerbotten kan man finna 
det som en gång var svedjefinnarnas land. Finnbygden i 
Värmland sträcker sig vidare västerut in i Norge. Ja, 
ända borta i Amerika, i det som en gång var Nya Sverige, 
kan man finna spår av våra skogsfinnars odlingsflit. Vi 
tänker nog inte så ofta på vilken stor del av vårt land 
som blev befolkad och bebodd av dessa finnar, främst 
från Savolax, under 1500- och 1600-talet. Ja, invandra-
re förresten, det var det ju inte fråga om, de var svenska 
medborgare från Finland. 

I våra skogar kom grannar av en annan ras och dessa 
förde med sig kontakter med en annan kultur. Det fanns 
socknar, som vid mitten av 1600-talet hade en befolk-
ning, där upp till hälften utgjordes av finnar. Praktiskt 
taget alla, som har rötter i dessa områden, har mer eller 
mindre finskt blod i ådrorna. 

Ingen, eller ytterst få, är kännare av alla våra finnmar-
ker, men vi är många, som har förlorat vårt hjärta i 
någon del av detta vildmarksrike inom våra svenska 
gränser. "Min egen finnbygd" ligger på bägge sidor om 
gränsen mellan Medelpad och Hälsingland. Där, i skogar-
na, på landsskrån mellan socknar, landskap, län och 
stift slog sig finnarna ned åren omkring år 1600 och där 
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har sedan människor bott och under hårt slit fått sitt le-
vebröd. Dessa finnmarker har skildrats på ett föredöm-
ligt sätt av Richard Gothe i böckerna Hassela-finnarna 
och Medelpads finnmarker. Han är en god ciceron för 
den som vill upptäcka den finnmarken och bägge böcker-
na har av Sundsvalls kulturnämnd i samarbete med Me-
delpadsarkiv utgivits i faksimilupplaga 1988 resp. 1989. 

Jag skall berätta en smula om en väg, som leder dit, 
och ett och annat vid sidan av vägen. Några mil landsväg 
i norrländsk skogsbygd, mellan Delsbo och Korpåsen, 
där svenskt och finskt möts. Här finns vacker och stor-
slagen natur att uppleva, men också saker, som inte 
syns, men som kan ge resan större värde för den intres-
serade. 

Vi börjar resan i Delsbo, den storslagna bygden vid 
Dellensjöarna. I denna socken fanns år 1694 finskta-
lande befolkning i fyra byar: Källsjö, Tålbo, Västanäng 
och Lopa. 

När vi lämnar Delsbo norrut passerar vi Forngården. 
Här är sommarens spelmansstämmor en folk- och mu-
sikfest av stora mått. Initiativtagare till stämman var är-
kebiskopen Nathan Söderblom. Denne ovanligt rikt ut-
rustade människa hade djupa rötter i sin hälsingebygd. I 
en minnesruna sade en annan hälsing om honom: "Jag 
har aldrig känt en människa vars själ varit så fylld av 
hembygdens egen melodi." Söderblom upplevde att folk-
musiken, det fina kulturarvet, hotades av dansbanornas 
dragspel och bönhusens gitarrer och han ville att stäm-
man skulle bli ett medel att hålla folkmusiken levande. 

Från Delsbo åker vi in i Bjuråker. Vid den gamla vack-
ra kyrkan, där Nathan Söderbloms far en gång var 
kyrkoherde, får vi svänga till vänster. Den högra vägen 
går till Norrbo socken på näset mellan Norrdellen och 
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Sördellen. I Norrbo fanns år 1694 finsktalande befolk-
ning i tre byar: Bästdal, Hålsjön och Kyrkbyn. Dellen-
bäckenet är en gammal vulkankrater och här kan man 
få se ett unikt vulkaniskt mineral, dellenit. 

När vi åker vidare norrut och kommer till Friggesund 
är det åter dags för en vänstersväng. Men innan dess gör 
vi ett besök uppe på Avholmsberget, som ligger vid vägen 
mot Moviken och Strömbacka, ett par av de många ned-
lagda smedjorna och järnbruken här i trakten. Utsikten 
från berget över Dellensjöarna och bygden omkring är 
magnifik. 

När vi lämnar Friggesund åker vi in i Bjuråkers finn-
bygd. Här fanns år 1694 finsktalande befolkning i nio by-
ar: Stråsjö, Björsarv, Äskietorpet, Furuberg, Sniptorpet, 
Trossnarven, Lennsjö, Brickan och Rödkullen. 

Vägen går igenom Brickan, den första finnbyn vi kom-
mer i direktkontakt med och fortsätter till Hedvigsfors, 
där idag ett av Norrlands större jordbruk finns. Ägare är 
här, liksom till det mesta av marken i dessa trakter, Igge-
sunds bruk. 

Hedvigsfors är ett av de nedlagda järnbruken. Amira-
len, statsministern och ägaren av Iggesunds bruk, Arvid 
Lindman, vistades ofta på Hedvigsfors där han trivdes 
bättre än någon annanstans. Man kan ju tycka att Hed-
vigsfors inte var rätta platsen för en amiral. Han kallades 
också av sina vänner för skogsamiralen. Om järnhante-
ringen i bygden berättar Bror Jonsson i tidskriften Häl-
sing erunor 1972 (Movikens masugn och järnhantering-
en i Bjuråker), liksom R Norberg i boken Hälsinglands 
järnbruk i gången tid (Stockholm 1956). 

Nästa by vi passerar på vår väg är Furuberg, en skogs-
by högt belägen på gränsen till Hassela socken och nu 
sluttar landskapet nedåt mot Hasselabygden. Framme i 
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den bygden passerar vi Franshammars bruk, ännu ett av 
de nedlagda järnbruken här i området. Där anlades re-
dan 1752, före järnbrukstiden, ett sågverk. Bruket hade 
från början av 1800-talet också ett sågverk vid Kölfors 
högre upp i vattendraget. I herrgården här, nybyggd efter 
en brand för några år sedan, har Hasselakollektivet, det 
kända och omdiskuterade behandlingshemmet för miss-
brukare, sin verksamhet. 

När vi åker bil på vägarna i området kan det vara värt 
att påminna sig att länge fanns ingen väg till Hassela 
framkomlig för hjuldon. Enligt Bergsjö sockens hem-
bygdsbok kom den första med hjuldon framkomliga vä-
gen mellan Hassela och yttervärlden omkring 1760, på 
annat håll sägs att man före 1800 saknade sådan väg. 
Man levde i ett gångstigsland. Transporter skedde oftast 
sommartid på egen rygg, hästryggen eller med hästslä-
por gjorda av ett par granspiror. I min hembygd, Stöde, 
kallades en sådan hästsläpa i folkmun för ulfsjögigg. 
Till Ulfsjön, en av finnbyarna i Stöde södra finnmark, 
var detta tydligen en vanlig transportmetod i väglöst 
land. Hassela är en typisk svensk skogsbygd med 85% 
av arealen täckt av skog. Åkermarken upptar inte mer 
än 3% av ytan. En del av åkermarken blir dessutom 
skogbeväxt igen genom jord- och skogsbrukets utveck-
ling. Till den här bygden kom de första finnarna (Köl-
sjön) i slutet av 1500-talet. Idag är det inte mycket vi 
kan se av det typiskt finska. Det svenska och finska har 
förenats och nu är finnbygden som vilken som helst an-
nan skogsbygd i landet. 

Vi kan dela in bygdens historia i perioder. Den första 
perioden representeras av den gamla jordbruksbygden 
med ett fåtal bönder kring kyrkan. Den andra perioden 
kommer med finnarnas inflyttning och bosättning i sko-
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garna i socknens utkanter. Den tredje perioden kommer 
med brukstiden då skogen exploateras och det skapas 
nya arbetstillfällen i skogarna och på bruken. Under den 
här perioden tillkommer många nya byar och torp i sock-
nen. Efter brukens nedläggning kom den växande skogs-
industrin att erbjuda fortsatt arbete i skogarna men i 
takt med skogsbrukets mekanisering har arbetstillfälle-
na minskat. 

Den här perioden av exploatering av naturtillgångarna 
i skogarna medförde en stark befolkningsökning i skogs-
bygden. Arbetet i skogarna var säsongsbetonat och styrt 
av konjunkturer på världsmarknaden varför den låga ar-
betsinkomsten blev ojämn och ibland ingen alls. 

Ser man närmare på arbetsfolkets villkor i dessa 
skogsbygder i gången tid kommer man i närkontakt med 
ett av de mörkare inslagen i vår svenska fattigdoms his-
toria. 

Idag lever man i hasselabygden i samma välfärd, som i 
landet i övrigt. Problemet nu är att finna sysselsättnings-
tillfällen och därmed förutsättningar för en ljus framtid 
för bygden och dess invånare. 

Efter de här funderingarna fortsätter vi resan. 
Vi gör ett besök i centralbygden i Hassela, passerar 

kyrkan och stannar till vid kyrkoruinen och hembygds-
gården. Ett besök vid kyrkoruinen ger en sällsam känsla 
för den som har rötter i bygden. Innanför bogårdsmuren 
finns två minnesstenar. Den ena är rest av ättlingar till 
Erich i Vesby, född kring 1480. Släktgården, Berge, bru-
kas ännu av hans sentida släktingar. Den andra minnes-
stenen är rest över de första mörtsjöfinnarna. Mina egna 
släktrötter går både till Erich i Vesby och till de första 
finnarna. 

Släkten Hazelius stammar från Berge-hemmanet. I 
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mer än hundra år hette prästen 1 Bergsjö-HasselaHaze-
lius. Skansens och Nordiska museets skapare är av den 
släkten och kan räknas som en av bygdens stora söner. 
Nordiska museets motto "Känn Dig själv", känns ma-
nande när man står vid kyrkoruinen där skaparen av 
museet har sina djupaste rötter. På en obelisk utanför 
museet står: "Den dag kan gry då allt vårt guld ej räcker 
att forma bilden av den svunna tid." Den sentensen är 
ofta i tanken min följeslagare, när jag i finnbygden upp-
lever hur spåren utplånas av förfädernas odlarmöda och 
livsvillkor. 

Nere vid Hasselasjön, några hundra meter från kyrko-
ruinen, ligger en modern industri, en plywoodfabrik, 
och på södra sidan sjön i Fagernäs, där på 1640-talet 
grundades två stycken finnhemman, finns idag Hassela 
Sport-Center, en stor fritidsanläggning med stugor, ho-
tell, bad, liftanläggningar och upp- och nedfarter på flera 
håll på den 465 meter höga Älvsåsens norrsida. När vi 
är i centrum av Hassela måste vi också uppmärksamma 
en annan av bygdens stora söner. Det är Arthur Eng-
berg, den stridbare, skicklige redaktören och debattö-
ren. Han var en av socialdemokratins skarpaste hjärnor 
och en gudabenådad talare. Han hann också med att 
vara ecklesiastikminister och landshövding i Västernorr-
land. Rolf Edberg har sammanställt ett urval av 200 av 
Engbergs tal och skrifter i tre band. Han hade omkring 
6 000 bidrag att välja ur. Det skulle ha räckt till många 
band. Detta är ett mått på Engbergs rika produktion. 
Engberg var en stor svensk kulturgestalt med rötter 
både i Hellas och Hassela. Hälsingesången är hans verk 
och den visar fint hans kärlek till hembygden. 

Innan vi lämnar kyrkbyn kan nämnas några finnbyar i 
Hassela vi inte hinner besöka. Österut, vid gränsen till 
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Bergsjö finns Haddungsnäs och i nordost byarna Ma-
lungen, Mörtsjö och Vrångtjärn. Vi åker västerut och i 
Bäckar äng svänger vi norrut på vägen mot Stöde. Efter 
några kilometer står det Norrbäck på en skylt, som pe-
kar mot vänster. Byn syns på avstånd där den ligger på 
solsluttningen på gränsen mot finnmarken. Idag är byn 
nästan avfolkad. Från Norrbäck kom två bröder som 
1850 emigrerade till Amerika tillsammans med en stor 
grupp hasselabor, närmare bestämt ett 60-tal. Deras 
namn var Anders och Eric Norelius. Ett par år senare 
följde föräldrar och övriga syskon efter till det nya lan-
det. Anders, den äldre brodern, blev en av de sju grun-
darna av den första svenska baptistförsamlingen i Ameri-
ka 1852. Han verkade bl.a. som nybyggare, postmästare 
och predikant i Kiron, Iowa. 

Den yngre brodern, Eric, kom att bli en av de stora 
gestalterna i svenskarnas historia i det stora landet i väs-
ter. Han har porträtterats av Gösta Söderberg i Hälsinge-
runor 1955. Söderberg säger att "det ännu inte blivit 
tillräckligt uppenbart för vårt land och inte ens för Häl-
singland vilken betydelsefull ställning han [Eric Nore-
lius] intager i Svensk-Amerikas medvetande". Min upp-
fattning är att detta gäller i ännu högre grad idag. 

Hos Augustana Book Concern i Rock Island, Illinois 
har D:r Emeroy Johnson utgivit en biografi över Eric 
Norelius. Den biografin borde vara värd att översätta till 
vårt språk. Eric Norelius' stora gåva till oss är hans om-
fattande historiska arbete De svenska Lutherska för-
samlingarnas och Svenskarnas historia i Amerika, 
band 1, 1890, och band 2, 1916, utgivna på svenska i 
Amerika. Ett verk av oskattbart värde. På fädernegården 
i Norrbäck står idag en minnessten. 

Fortsätter vi Stödevägen någon kilometer når vi en 
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avtagsväg till Ulfsjön på vänster sida. Efter denna väg 
finns först Johannisfors nedlagda järnbruk och därefter 
för vägen in i Stöde södra finnmark med finnbyar som 
Ulfsjön, Gransjön, Tjärnsjön och Gissjön, den sist-
nämnda på gränsen mellan Stöde och Attmar. Den finn-
bygden har vi inte tid att besöka nu, vi vänder åter till 
Bäckar äng och tar vägen mot väster. 

Första byn efter vägen är Stakholmen. Här finns min-
nesmärken, som berättar om en odlar bragd av ovanliga 
mått. Mäktiga odlingsrösen i form av långa stenmurar, 
varav bara en liten del är synliga från vägen, kommer att 
långt in i framtiden berätta om fädernas kamp för att ur 
stenig mark skaffa sin bärgning. 

Efter Stakholmen passerar vi Finnrå, gränsen mellan 
frambygden och finnmarken och nu är vi inne på Kölsjö-
finnarnas marker. Vid Ersk-Matts-gården kan vi sommar-
tid få höra Anders Thyr på bygdens eget tungomål berät-
ta både historia och historier kring gården och Kölsjö-
bygden. Gården, från 1700-talet, som redan är ett stort 
turistmål, skall bevaras och återställas, ett samarbete 
mellan intresserade i bygden och Länsmuseet i Gävle. 

Vi åker vidare in i Kölsj obygden och nästa gång stan-
nar vi vid Joris. Där har funnits en finngård, men alla 
hus är nu rivna. I Gothes bok Hasselafinnarna finns en 
bild av gården. Nu står äppelträden kvar här och minner 
om tider som gått. Från denna gård kom Joris-Pelle, Per 
Andersson. Han var ledaren för den grupp om ett 60-tal 
hasselabor, som emigrerade till Amerika 1850. Joris-
Pelle var en av de första svenska nybyggarna i Minneso-
ta. Enligt Ulf Beijbom är Joris-Pelle förebilden för Vil-
helm Mobergs Karl-Oskar i Utvandrarna. Det gäller då 
Karl-Oskars äventyr i Amerika. Nog känns det lite konst-
igt när man står vid Joris och tänker på att härifrån Has-
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sela finnmark kom den som, genom Vilhelm Mobergs 
stora roman, blivit sinnebilden för den svenske nybygga-
ren i Minnesota. 

Vi fortsätter vidare västerut genom Kölsj obygden. Vid 
Styggberg svänger vägen norrut in i Torps södra finnmar-
ker på Medelpadssidan, men vi fortsätter på en mindre 
väg västerut till Korpåsen, byn längst upp i nordväst i 
Hassela socken. "Korpåsens by och Styggbergs torp un-
der Köhlsjön ligga högst af alla bebyggda ställen i detta 
tingslag, eller minst 1400 fot öfwer halwet" säger R H. 
Widmark i sin Beskrifning öjwer Provinsen Heising-
land, Gefle 1849. Han berättar också att Korpåsens by 
började bebyggas på 1760-talet på en allmänning som bil-
dades vid 1736 års skogsgranskning. Vid awittring i mit-
ten av 1800-talet tillföll hela allmänningen Korpåsens by 
och Laxbo hemman. Under hundraårsperioden 1750-
1850 ökade befolkningen starkt i socknen, från omkring 
300 till omkring 1 700 personer. 1645 fanns här endast 
103 personer. 

Korpåsens by är märklig inte bara för att den ligger bå-
de högst och längst bort. Här finns växter och växtsam-
hällen av stort värde för botaniskt intresserade. Byn har 
kallats både "ett kostbart Floras smycke" och "en bota-
nisk lustgård". 

I den rapport av Mats Hannerz som naturvårdsenhe-
ten vid länsstyrelsen i Gävle beställt (Korpåsen, flora och 
markanvändning. Naturvårdsenheten 1985:1) redovisas 
markanvändningen under gången tid liksom områdets 
nuvarande vegetation och flora. Där ges också förslag 
och synpunkter på den fortsatta skötseln och skyddet av 
området. Vi kan med tacksamhet notera länsmyndighe-
tens intresse för Korpåsen och hoppas att det verksamt 
skall bidra till skydd och rätt skötsel i framtiden. 
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1955 berättar Bertil E. Halden i Hälsingerunor ett ung-
domsminne från en botanisk exkursion till Korpåsen. 
Han ger oss kunskap om växtlokaler, t. ex. kalkkärr, och 
rara växter man kan finna där. Det finns också ett annat 
växtsamhälle, som behöver vårt skydd och vårt intresse. 
Jag tänker på lövängens blommor. Många av dem klarar 
varken de moderna jordbruksmetoderna eller skogens 
intrång på deras växtlokaler. Jag vet att man försöker 
stödja dem som arbetar för att behålla något av detta 
och nog skulle väl Korpåsen vara en lämplig plats där 
både den vilda floran och de hotade kulturväxterna skul-
le kunna få en chans att överleva och vara till glädje i 
framtiden. 

Vår lilla resa på 7-8 mil i och intill finnmarken kan 
lämpligen avslutas på Synhällan strax norr om Korpås-
ens by. Vi är här drygt 550 meter över havet och kan se 
ut över det vida skogsland där finska språket och finska 
seder dominerat i hundratals år. Här har svedjeeldarna 
brunnit och röken från många tusen kolmilor har stigit 
mot himlen. I detta skogsland har svenskt och finskt 
blandats eller levt sida vid sida genom lyra sekler. Folket 
här bär med sig både ett svenskt och ett finskt arv och 
kanske har den beskrivning Hilja Byström ger av Tor-
nedalssvenskens väsen i sin bok Bondfolk någon 
tillämpning även på folket i den här svenskfinska 
bygden: 

Blandningen av svenskt och finskt spränger vårt vä-
sen, delar själen i två hälfter. Den ena hälften bär 
på en gång karga och mjuka drag. Vi ser in i svår-
mods djup men över dess mörker glittrar en ljus 
och vinglätt humor. Vi lyssnar till mjuka, runda to-
ner, som går i moll. Detta är det finska i oss. 
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Det andra, det bär beslutsamhetens fasta drag. 
Där är kallt förstånd, som kan räkna med realiteter 
och välva planer. Framtidsmänniskor, som frågar ef-
ter nytta. Det är det svenska i oss. 

De är nästan som eld och vatten. Och dock måste 
de förenas — de är förenade i Dig och mig. 

Idag hörs inte det finska språket längre i våra finnbygder. 
Det är många år sedan den siste finsktalande här i byg-
den gick ur tiden. Kvar finns några finska namn på plat-
ser i finnbygden som de nästan enda påtagliga minnena 
från den tid då svedj efinnarna tog dessa marker i be-
sittning. 

När vi nu ser ut över skogsvidderna ser vi spåren av 
det moderna skogsbruket: stora kalhyggen, mångdub-
belt större än de svedjefall våra förfäder brukade i gång-
en tid. Dagens skogsmaskiner rör sig i markerna som 
jättemonster och förvandlar skogen till timmer och mas-
saved. För inte så länge sedan var motorsågen den stora 
nyheten i skogsbruket och före den var timmer svansen, 
t.ex. Tiger från Sandviken, Pio från Trollhättan eller den 
hyveltandade från Fagersta, skogsarbetarens vapen i 
kampen mot skogens jättar. 

Sågen som redskap i skogsbruket har inte så lång his-
toria. Länge var yxan det enda verktyget vid sidan av el-
den. När stocksågen en gång kom var den en stor ratio-
nalisering i skogsarbetet. Om det berättas i ett brev från 
kung Carl Johan till Kinne revir år 1842. Där sägs att de 
på hans befallning av Lantbruksakademien gjorda sågför-
söken på Djurgården bekräftat att "genom sågens begag-
nande icke så mycket tid förspilles som vid bruk af yxa 
äger rum, samt att en god del af den skog som hugges 
till famnved kan genom användande af såg besparas". 
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Carl Johan beslutade att "de skogsförvaltare i provincier-
ne, hvilka hafva kronoparken under sin vård" i princip 
skulle få disponera en såg "för hvarje 50 famnar, som 
upphuggas till kastved". Det fastslås också att det "huf-
vudsakligen berodde på sågtändernas ställning och upp-
filning, om sågen skall skära fort och gå lätt". 

Den lilla landsvägstur vi nu gjort i norra Hälsinglands 
finnbygd gör inte anspråk på att vara speciellt märkvär-
dig. Avsikten har varit, förutom att ge några glimtar från 
en bygd, som står mitt hjärta nära, att ge ett exempel på 
vad en dagstur lite vid sidan av de stora turiststråken 
kan bjuda på. Många tror att framtidens turist kommer 
att söka mera kulturella upplevelser än hittills. Man ta-
lar om "kulturism". Då kan mötet med eller sökandet ef-
ter spåren av den finska kulturen i våra finnmarker ge 
många rika upplevelser, förutom kontakten med en stor-
slagen och på många håll ännu relativt orörd natur. Häl-
singlands och Medelpads finnmarker ligger mitt i landet 
men ändå en bit från allfarvägen. Du kan söka och finna 
dem på många håll — bara i Gävleborgs län fanns år 
1694 finsktalande befolkning i 106 byar. 

Carl-Emil Englund, en av finnmarkens fina diktare, sä-
ger i sin bok Minnet sliter i spindelväv att här " kan 
man lyssna sig förbi nuets tillfälliga plattform, lämna de 
lärda männens lärda vidskepligheter och närma sig öde-
markens primitiva övertro". Människan behöver sin över-
tro, sin lust och längtan in i det ovissa, den är väl vårt 
andliga skyddsämne, har kanske samma betydelse för 
själen som vitaminerna har för kroppen. Carl-Emil Eng-
lund har rätt — i finnmarken finns verkligen vitaminer 
för själen. 
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BIRGER NESHOLEN 

De norsk-svenske 
finnskogene i Sol0r og 
Varmland 
Översikt og perspektiv 

Drivkraften bak den store utvandringen fra Savolax i Ost-
Finland på slutten av 1500-tallet var svedj ebrukernes 
0nske om nye svedjemarker for sitt storsvedjebruk, 
huuhta. Befolkningen i en svedjebrukskultur er vant til 
å flytte på seg, og viten om at store ur0rte granskoger fan-
tes i Vestre Sverige og Syd0stre Norge, må ha virket lok-
kende. I Värmland f0rte hertug Karl en nybyggerpolitikk 
som oppmuntret til bosetting i de store skogområdene av 
kronans marker längs den norske riksgrensen. Andre 
forhold som bidro til avgj0relsen om å flytte var flere uår 
med matmangel og krig og krigstrusler fra 0st. 

Svedjeskogen, der den finnes, er svedjebrukerens 
hjem. Til forskjell fra åkerbrukeren som er bosettings-
messig knyttet til sin opparbeidede eiendom, åkerlappe-
ne. Prinsipielle forskj eller på svedj ebrukeres og åkerbru-
keres praktiske livsforankring utg]0r mye av år saken til 
at utvandringen kunne få et slikt omfång. 

Grenseområdet mellom Värmland i Sverige og Sol0r i 
Norge — det meste av området mellom elvene Klara og 
Glömma — var et eneste stort sammenhengende, 0de 
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barskogsområde med en utstrekning på 5-6 000 kvadrat-
kilometer. Her, på svensk side av grensen, slo finnene 
seg ned fra slutten av 1500-tallet. Hva som var svensk og 
norsk side av grensen var vel noe uklart for både finne-
ne og de norske og svenske myndigheter. Grensen ble 
formelt fastlagt til sin nåvaerende trasé i 1751 og under 
grenseoppgangen ble finnene som var bosatt i området 
rådspurt om hvor grensen hadde gått. Helt til i dag er 
det fortalt historien om finnen som gjerne ville tilh0re 
norsk landområde og som fylte jord i sine neverskor og 
avla ed på at han sto på norsk jord. 

De f0rste finnene som bosatte seg på norsk side av 
grensen finner vi ut ifra arkivalia i f0rste halvdel av 
1620-årene i Vålberget og L0vhaugen rundt sj0en R0g-
den. Dette tidspunktet stemmer godt overens med sene-
re forskningsanalyser av pollenavleiringer i vann i dette 
området (Tvengsberg 1986). 

Men finnene fortsatte enda lenger inn i Norge. Siden 
det var svedjebruk i granskog som var deres livsgrunn-
lag, fortsatte finner vestover så långt som granskog var 
tilgjengelig; over hele 0stlandet i S0r-Norge. Det var imid-
lertid et forholdsvis lite antall som vandret videre vest-
over fra grensetraktene, og deres bosetning ble spredt. 
Finnmarksräfsten i Norge i 1686 viser at en god del fin-
ner i de perifere bosettingsområdene allerede da var assi-
milert av den norske befolkningen. I alt er det dokumen-
tert finnebosetting i ca. 40 av kommunene på Ostlandet i 
S0r-Norge (0stberg 1930). Det ble imidlertid området 
mellom Glömma og Klarälven som kom til å bli kjerne-
området for bosettingen. Her har det utviklet seg et en-
hetlig finsk kulturområde på tvers av riksgrensen der 
kontakten og ulike bånd har vaert sterkere på tvers av 
grensen enn til norsk- og svenskbygden på begge sider. 



72 Oknytt 1-2/1990 

Hvor mange finner som innvandret til de norsk-
svenske Finnskogene er vanskelig å tallfeste. Sikkert er 
det at det dreier seg om flere tusen. Finnemanntallet i 
Norge i 1686 påviser 1 025 finner på norsk område. På 
f0rsten av 1800-tallet oppgir Carl Axel Gottlund de i 
Värmland bosatte finnene til 12 000, og den samme Gott-
lund mente i 1864 "att de svenska och norska finnsko-
garnas befolkning vida öfversteg 40 000 själar" (Nord-
mann 1888). 

I 1970 ble det reist et minnesmerke over den finske 
innvandringen til Sol0r og Värmland like ved riksgren-
sen ved sj0en R0gden. På minnessteinen er oppf0rt alle 
de finske slektsnavn som man da hadde kjennskap til 
som hadde innvandret til området. Översikten teller 431 
slektsnavn. 

Det finske språket 

Finnskogen ble det av innvandringsområdene hvor de 
gamle finske/savolaxiske tradisjonene holdt seg lengst le-
vende og i hevd, både innen materielle og immaterielle 
kulturområder. Tradisjonene innen naering, språk, tros-
forestillinger, byggeskikk og levevis holdt seg levende til 
opp i dette århundret. 15-1600-tallets utvandrere fort-
satte sine kulturelle tradisjoner konservativt her i områ-
det, uavhengig av moderkulturens utvikling og endringer 
"hjemme". Finnskogen ble et kulturområde hvor 1600-
tallets Savolax-tradisjoner holdt seg "konservert", eller i 
en langt mer opprinnelig tilstand i lengre tid enn i noe 
annet innvandringsområde. Dette har kanskje vsert best 
dokumentert når det gjelder språket. Så sent som de 
f0rste desennier av vårt århundre ble det ved gjentatte 
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forskerekspedisjoner fra Finland samlet språkmateriale 
som har bidratt til å kaste lys over gammelfinsk språk og 
finsk språkutvikling. 

Fremdeles, i 1990, forteller eldre personer at deres for-
eldre "snakket bare finsk seg imellom" eller når det kom 
andre eldre på bes0k. Saerlig ble det finske språk den-
gang brukt når det skulle snakkes om noe som de ikke 
ville at barna skulle förstå. Dengang på 1920-30-tallet 
ville ikke foreldrene at barna skulle laere finsk, selv om 
barna selv var svsert ivrig etter å laere det. Allikevel fin-
nes i dag et fåtall eldre personer som forstår en del finsk 
og som kan en del ord, begreper, ramser o.l. Det er bok-
stavelig talt moro for finner å m0te disse personene efter-
som den finsken de kan representerer en svaert alder-
dommelig Savolaxdialekt. 

Badstu-tradisjonen 

Også tradisjoner på andre områder kan dokumenteres 
helt til i dag. Långt opp i dette århundret, og i enkelte til-
feller helt opp til i dag, har det på enkelte gärder vaert en 
ubrutt tradisjon i å bade r0ykbadstu, finnenes opprinne-
lige sauna. Og svaert mange eldre personer forteller om 
sin barndom at det ble badet badstu fast hver l0rdag. 

Allikevel forteller tidligere kilder (Keyland m.fl.) at bad-
stuens bruk som badbadstu var i ferd med å gå ut av 
bruk allerede på 1800-tallet. Samtidig forteller de at det 
tidligere hadde vaert badstu på hver gard. Laerer og kir-
kesanger Ole Qvale forteller at det i 1888 fantes rie (t0r-
kehus) eller badstu på 17 av de 83 bostedene på S0ndre 
Finnskogen på norsk side av grensen. Allikevel er det ty-
delig at de som fortsatte å bade badstu fortsatte i den 
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gamle tradisjonelle stilen med fellesbading for begge 
kj0nn samtidig til långt opp i dette århundret. Denne 
badstubad-tradisjonen vakte oppsikt for nordmenn og 
svensker som ikke hadde hatt r0ykbadstu-tradisjoner på 
mange hundre år. I sin bok Fra et långt jegerliv (1940) 
forteller Arne Omsted, som var fra norskbygden, om et 
m0te med en badstubadende familie i 1884 i Purans-
torpet like på svensk side av grensen: 

Det var en l0rdag eftermiddag vi kom fram, og hele 
gårdens befolkning var nettop på vei fra badstuen 
nede ved sj0en, hvor de hadde tatt det ukentlige fel-
les dampbad. Mannen, kjerringen, tjenestejenten 
og hel- og halwoksne barn av begge kj0nn kom i 
Adams och Evas dräkter vandrende opover til huse-
ne. Den avlagte skjorten som skulde byttes, holdt 
de föran sig; men der var ingen fakter av falsk blu-
ferdighet, de tok det som en helt naturlig ting, og 
husbonden og kjerringen 0nsket oss hjertelig vel-
kommen. 

R0ykstua 

På mange måter var det meste av 1800-tallet en brytnings-
tid for finnekulturens tradisjoner i de norsk-svenske 
Finnskogene. Brytningene innebar utvikling vekk ifra 
det tradisjonelt finske og over mot norsk og svensk kul-
turelt preg. I flere kilder omtales allerede tidlig på 1800-
tallet de finske tradisjonene å vaere i tilbakegang. Dette 
gjaldt også bruken av r0ykstua som bolighus. Allikevel 
må det ha vsert sterke krefter som inspirerte til å fortset-
te de gamle tradisjonene eftersom flere r0ykstuer ble 



Uppmätning av Nittaho-Jussis bastu, sommaren 1988 i Östmark. 
Värmland. (Foto: Birger Nesholen, Gruetunet.) 

bygget så sent som i 1860-årene. Sikkert har også disse 
forhold virket ulikt og til ulik tid på forskjellige steder 
på Finnskogen. Fra f0rste halvdel av 1800-tallet h0rer vi 
om at r0ykovnene kastes ut av r0ykstuene og att levevi-
set forsvenskes/fornorskes. Den samme Ole Qvales beret-
ning om r0ykstuens tilbakegang på S0ndre Finnskogen 
på norsk side av grensen gir informasjon om en noe se-
nere tilbakegang, og hvor raskt det gikk. Han har nedteg-
net at i 1868 var det på S0ndre Finnskogen "74 beboede 
Huuse, deraf 71 r0ykstuer". I 1876 var antallet bebodde 
hus 80, og 65 av disse var r0ykstuer, mens i 1888 var 
det 83 bebodde hus, hvorav 57 r0ykstuer. 

I 1937-38 fant Ingebret Aas bare 16 r0ykstuer som 
han mål te opp og beskrev på Grue Finnskog. I dag er ca. 



Fjolperstorp. Interiör av halvt raserad rökstuga. (Foto: Birger Nesho-
len, Gruetunet.) 

10 av disse også borte. I tillegg overså han en del r0yk-
stuer, fordi de var ombygget eller på andre måter umid-
delbart ugjenkjennelige som r0ykstuer. 

Med senere års grundige bygningsregistreringer kjen-
ner vi nå i 1990 til bortimot 30 r0ykstuer på norsk side 
av grensen. I tillegg er tre flyttet og gjenreist på museer. 
Av de 30 er det bare to som står helt intakte med r0yk-
ovn. De 0vrige mangler r0ykovn og kan vsere panelt både 
innvendig og utvendig og delvis ombygd. Men som oftest 
finnes t0mmerbygningen der som forstehånds dokumen-
tasj onsmater iale. 

På svensk side av grensen finnes syv intakte r0ykstuer 
bevart på opprinnelig plass; de fleste bevart som hem-
bygdsgården I tillegg er ca. 10 r0ykstuer flyttet till hem-
bygdsgårder som er konstruerte miljöer. Dessuten finnes 
tre röykstuer i privat eie som fremdeles står intakte på 
opprinnelig sted, men i svsert dårlig forfatning og uten 
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formell avgj0relse om vern. Sikkert finnes det også på 
svensk side flere r0ykstuer som er ombygde og som 
enda ikke er oppdaget fordi en grundig registrering ikke 
er gjennomf0rt. 

Når kulturområdet på tvers av riksgrensen ellers er så 
enhetlig, er det noe overraskende at det på svensk side 
er bevart så mange flere intakte r0ykstuer. Årsakene til 
dette har trolig sammenheng med både ulik kulturut-
vikling i Norge og Sverige når det gjelder ovner og opp-
varmingsprinsipper, og med ulik oppmerksomhet på 
finnekulturen som verneverdig i offentlig og lokal 
sammenheng i senere tid, og praktisk konsekvens av 
dette. 

I Norge fikk st0pejernsovner i l0pet av 1800-tallet et 
helt annet gjennomslag og en helt annen utbredelse enn 
den videreutvikling av mer tradisjonelle ildsteder/ovner 
for oppvarming og matlagning som skjedde i Sverige. 
Det skapte grunnlaget for et raskere og mer definitivt 
brudd med r0ykovner i norske r0ykstuer når kj0p av st0-
pejernsovner var en naturlig og selvf0lgelig del av bolig-
husets modernisering og standardheving. Det er også en 
del eksempler på at svenskene kj0pte vedovner i Norge 
og installerte i sine hus. 

I Sverige f0rte en tidlig hembygdsr0relse til hembygds-
gårder i nesten hver kommune/sokn. Fordi flere av de 
gamle kommunene f0r kommunesammenslåingen var 
rene finnbygder, har derfor mange av hembygdsgårdene 
blitt "finngårder". Den norske Finnskogen har i kommu-
nesammenheng beständig vsert bare mindre deler av 
kommunene, med kommunesentrene og administrativt 
og politisk tyngdepunkt nede i norskbygden. På den nors-
ke Finnskogen er det bygget opp bare ett museum som 
skal dekke hele området, Finnetunet på Grue Finnskog, 
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stiftet 1942. Disse ulikhetene i administrativ/geografisk 
oppdeling av Finnskogområdet har f0rt til at bevaringen 
av intakte r0ykstuer og bygningsmilj0er kom tidligere 
igång i et st0rre omfång på svensk side. 

Magi og trolldom 

Finnskogen i Sol0r och Värmland, som andre finnebo-
settingsområder, har vaert förbundet med tradisjoner i 
magi og trolldom til långt fram i tiden. Selv i dag har 
finnskogingene/finnskogsborna en åpen og naturlig inn-
stilling til det magiske som en del av den daglige virkelig-
het, og fremdeles finnes personer som bruker de magis-
ke kunnskapene med 0nsket resultat. 

Sett fra én oppfatningsvinkel kan man si at overtroen 
har holdt seg lenger i finnbygdene enn de fleste andre 
steder. Fra en annen oppfatningsvinkel kan man si at det 
på Finnskogen har bodd prosentvis flere personer med 
h0yt utviklede psykiske evner enn de fleste andre steder. 
Eller man kan se finnekulturens magiske tradisjoner 
som deler av en naturkunnskap hvor så vidt forskjellige 
områder som svedj ebrenning og parapsykologiske feno-
mener er naturlig forent i en holistisk, mer helhetlig alt-
omfattende virkelighetsoppfatning som gjor at man for-
står, erkjenner og har evnen til å ta ibruk kr efter som 
ligger utenfor realitetsrammene hos andre med andre be-
grensninger i sin virkelighetsoppfatning. 

Stor-svedjebruket som naeringssystem og kulturelt fun-
dament har utviklet en kultur hvor det var n0dvendig 
med omfattende og spesialisert naturkunnskap, iakttagel-
se og vurderingsevne på en helt annen måte enn i en 
åkerbrukskultur. Kulturens videref0ring var avhengig av 



Karmenkynna, rökstugan. Hembygdsgård i Lekvattnet, Värmland. 
(Foto: Maud Wedin.) 

enkeltpersoners dyktighet i tolkning og förståelse av 
prinsipper og prosesser i naturen. Generasjoners akku-
mulerte viten var basert på erfaringsmessig förståelse av 
helheten som et samspill mellom reelle krefter og kraft-
potensialer fra alle de samvirkende elementer i naturen. 
En åkerbrukende kultur kan i långt st0rre grad avstum-
pe sin naturforståelse og sin innsikt i sammenhengen 
mellom årsak og virkning uten at det går på bekostning 
av den nseringsmessige overlevelsen som sikres gjennom 
jordbruksmessig, praktisk innarbeidet rutine. Denne 
kunnskapen, på toppen av storsvedjebrukets utviklings-
periode, har vsert en reell og utnyttbar basis også for fin-
nekulturens innhold på de områder som utenforstående 
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personer og vitenskaplig ettertid, i mangel av selv å for-
stå kunnskapen, har klassifisert til emneområdene magi 
og trolldom. 

Offentlig oppmerksomhet og beväring 

I 195 O-år ene vokste det fram en ny, mer almen og offent-
lig oppmerksomhet på dette unike kulturområdet både i 
Norge og Sverige. Filmen Finnskog og Trollskap ble 
spilt inn i 1956, basert på Dagfinn Gr0nosets bok med 
samme navn, og hans bok Nitaho-Jussi. Filmen presen-
terer mye av tradisjonene i finnekulturen. I 1958 ble 
Sol0r-Värmland Finnkulturforening stiftet. I 1950 nedsat-
te Värmlands läns landsting en komité for utredning av 
sp0rsmålet om beväring av gjenvaerende minner etter fin-
nekulturen i Värmland. Innstillingen ble avgitt 1954 og 
konkluderer med n0dvendigheten av bevilgninger til be-
väring innen ulike områder av finnekulturen. 

I Norge kom det offentlige 0konomiske engasjement 
igång noe senere. F0rst i 1980-årene ble det gitt be-
vilgninger som monnet i kulturbevaringen. De störste 
bevilgningene til beväring av kulturminnene er kanali-
sert gjennom Gruetunet Museum som er det museum 
som er utpekt som ansvarlig for å dokumentere finne-
kulturen på norsk side. De siste år ene har offentlige be-
vilgninger gjort det mulig for museet å sette istand/ 
restaurere ca. 40 bygninger, både enkeltbygninger og he-
le milj0er. I tillegg er det igång et prosjekt med siktemål 
å bevare hele kulturlandskap på norsk side av Finnsko-
gen. På svensk side er det allerede gode eksempler på he-
le kulturlandskap/hele finnetorp som er vernet. Det mest 
innholdsrike av disse er Ritamäki i Lekvattnet hvor hele 
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bygningsmllj0et og landskapet er underlagt vern og skj0t-
sel for å beholde det som en total dokumentasjon. På 
svensk side arbeides det med planer om et eget Finn-
skogsarkiv og museum på basis av Richard Brobergs sto-
re bibliotek som er innkj0pt av Torsby kommune. 

Med den innsats i beväring, registreringer och forsk-
ning som er på gang omkring finnekulturen og Finnsko-
gen i dag, bringes stadig fram ny kunnskap og nye er-
kjennelser. Med st0rre faktabasert kunnskap 0ker den 
kulturelie identitet og stolthet hos dagens finnskoging-
er/finnskogsbor. Dette bidrar igjen til behov for og 0nske 
om å styrke sitt kulturelle saerpreg. Revitaliseringspro-
sessen er i full gang, på basis av kunnskap og tradisjo-
ner som fremdeles kan hentes ute i marken. 

Johola finngård i Östmark, Värmland. (Foto: Maud Wedin.) 
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Recensioner 
Richard Gothe: Medelpads 
finnmarker. Kulturhistoriska 
undersökningar om finsk bo-
sättning i mellersta Norrland 
under 15-, 16- och 1700-talen. 
Författarens förlag. Stockholm 
1945. Facsimilutgåva av Sunds-
valls kulturnämnd i samarbete 
med Medelpadsarkiv och med 
inledning av Tom Sahlén. 
Richard Gothe: Hassela-finnar-
na. Ett oromantiserat tvärsnitt 
genom "livet i finnskogarna". 
Kulturhistoriska undersökning-
ar från en norr ländsk finnbygd 
under 1600-och 1700-talen. 
Författarens förlag. Stockholm 
1942. Facsimilutgåva av Sunds-
valls kulturnämnd i samarbete 
med Medelpadsarkiv och med 
inledning av Tom Sahlén. 

Det råder många seglivade miss-
uppfattningar om den finska bo-
sättaingen i Sverige. Hit hör att 
den främst skulle vara en 1600-
talsföreteelse och nästan helt lo-
kaliserad till de s.k. finnbygder-
na. Den historiska finska inflytt-
ningen till Sverige kan indelas i 
tre huvudfaser. Alla bör strikt 
migrationsterminologiskt, och i 
motsats till efterkrigstidens väl-
diga invandring av arbetskraft 
från Finland, rubriceras som in-
tern migration eftersom de äg-
de rum inom det gamla svensk-
finska rikets ram. 

Den första fasen i den finska 
inflyttningen sträcker sig från ti-
dig medeltid till 1400-talets 
slut. Av källmässiga skäl kan 
den äldre medeltidens finska 
bosättning i Sverige inte doku-
menteras. Något bättre under-
rättade är vi om den senmedelti-
da inflyttningen. Vi vet att den 
hade sin rekryteringsbas i de 
centrala och sydvästra delarna 
av Finland och att den riktade 
sig mot Mälardalen och Bergsla-
gen. En kännare av finsk bosätt-
ning i Sverige, Richard Bro-
berg, räknar med att ca 85 pro-
cent av finnarna slog sig ned i 
städer. Stockholms och Arbo-
gas tänkeböcker visar att flerta-
let var drängar och pigor men 
åtskilliga fiskare, hantverkare 
och köpmän återfinns också 
bland de finska inflyttarna. 
Stockholms störste skattebeta-
lare 1462 var en Heikki Finne. 

Under perioden ca 1520-
1570 sker en fortsättning på 
den medeltida invandringen. 
Den uppmuntrades av Gustav 
Väsa, som behövde arbetare på 
slotten, kungsgårdarna och i 
gruvorna. Men även nu torde 
Stockholm ha utgjort det vikti-
gaste mottagarområdet. 

Den tredje och viktigaste fa-
sen i den historiska finska in-
flyttningen till Sverige tog sin 
början vid 1500-talets slut och 
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varade till omkring 1680. Den 
bars nästan helt upp av östfin-
nar, skogsfinnar, från Savolax. 
Inflyttningen riktade sig mot pe-
riferierna av de mellansvenska 
landskapen, mot Värmland och 
Mellannorrland. Savolaxarna 
hade lärt sig svedjebruk av sla-
verna och uppövat det i det inre 
av Finland under en lång kolo-
nisationsperiod som avslutades 
omkring 1600. I Savolax, där 
bröder allt oftare stannade kvar 
på hemgårdarna och bildade 
storfamiljer, uppstod grupper 
av yxbönder eller "flikmän", 
som brände sved på främman-
de mark. Sitt viktigaste uttryck 
tog sig befolkningstrycket i ut-
flyttningen till nuvarande Sve-
rige. 

Aven den långvariga ofreden i 
Finland och det s.k. borgläger-
systemet, en form av krigs- el-
ler beredskapsskatt in natura, 
drev fram utflyttningsbesluten 
bland savolaxallmogen. Den öst-
finska invandringen till de sven-
ska finnbygderna var kvantita-
tivt av stor omfattning. Det 
finns uppgifter om en finsk bo-
sättning på 6 000 personer i 
Värmland vid 1600-talets mitt. 
Enligt ganska säkra beräkning-
ar skall 10-20 procent av land-
skapets befolkning ha varit av 
finsk härkomst vid 1800-talets 
början. Den mest kände senti-
da finnättlingen i Värmland tor-
de ha varit Tage Erlander. 

Den förste som tog upp effek-
terna av den finska kolonisatio-

nen under 1500- och 1600-
talet var Petrus Nordmann i en 
avhandling framlagd i Helsing-
fors 1888. Han kom fram till 
att det inte var möjligt att avgö-
ra hur stor andel av kolonisatio-
nen under vasatiden, som kan 
tillskrivas det finska befolk-
ningselementet. I något senare 
litteratur har emellertid den fin-
ska kolonisationen kommit att 
framstå som den enda egentliga 
nyodlingsverksamheten i de 
mellansvenska landskapen un-
der vasatiden. En särskilt god 
exponent för den uppfattningen 
är den kände kulturgeografen 
Helge Nelson och hans uppsats 
"En bergslagsbygd" i tidskriften 
Ymer 1913. Nelsons undersök-
ningsområde är Noraskog och 
Linde bergslager, vilket motsva-
rar västmanlandsdelen av nuva-
rande Örebro län samt Karlsko-
ga härad. Enligt Nelson svarade 
finnarna för huvuddelen av ko-
lonisationen i området under va-
satiden. 

Genom de omfattande forsk-
ningar, som under 1970-talet 
bedrevs inom ramen för det 
s.k. nordiska ödegårdsprojek-
tets svenska del har vi fått en 
säkrare grund att stå på. Fors-
kare som Lars-Olof Larsson 
och Eva Österberg har påvisat 
en stark befolknings- och bebyg-
gelseexpansion i det svenska 
agrarsamhället 1571-1628 och 
det gäller även områden som in-
te berördes av den finska kolo-
nisationen. Den nyaste for sk-



85 Oknytt 1-2/1990 

ningen har så att säga reduce-
rat finnkolonisationens relativa 
roll, men naturligtvis inte dess 
faktiska betydelse i de berörda 
bygderna. Ännu ganska sena 
och i övrigt synnerligen veder-
häftiga skribenter underskatta-
de starkt den finska bosättaing-
en i Norrland. Den framstående 
ekonomhistorikern Eli E Heck-
scher (1935) talar t.ex. om "en 
handfull finnar" och överste 
S. Sundqvist (1931), en omdö-
mesgill kännare av stormakts-
tidens svenska befolkning, räk-
nar bara med "några finska fa-
miljer i Hälsingland". Lokalhis-
toriker, kulturgeografer, ort-
namnsforskare, hembygdsfors-
kare och genealoger har under 
senare år haft anledning att kor-
rigera denna bild. Men fortfa-
rande saknar vi en mer samlad 
framställning över finnkolonisa-
tionen i Norrland. Kanske läm-
par sig ämnesområdet för ett 
tvärvetenskapligt projekt, som 
också skulle kunna bli en sam-
lingspunkt för universitets- och 
fritidsforskare. 

En ovärderlig replipunkt för 
alla som är intresserade av den 
finska bosättaingen i Norrland 
utgör Richard Gothes böcker, 
utgivna på eget förlag under 
1940-talet. De utgör sedan 
länge begärliga antikvariatsob-
jekt. Medelpadsarkiv och dess 
föreståndare, kommunarkivarie 
Tom Sahlén, har nu tillsam-
mans med kulturnämnden i 
Sundsvall tagit det utmärkta ini-

tiativet att i facsimil utge Go-
thes böcker om hasselafinnar-
na och om Medelpads finnmar-
ker. Sundsvalls kommun skall i 
sammanhanget ha en eloge för 
att den inte bara satsar på da-
gens levande kultur (Tonhall 
och Kulturmagasin) utan också 
så generöst stöder den historis-
ka och kulturhistoriska forsk-
ningen. Det senare ådagalagt in-
te bara genom utgivningen av 
Gothes böcker utan även ge-
nom ett anslag till en nyutgåva 
av Johan Nordlanders Norr-
ländska samlingar 1-6 men 
framför allt genom tremiljoners-
satsningen Sundsvalls historia 
1-3, som beräknas utkomma 
1993. 

Richard Gothe hade en bak-
grund som inte omedelbart pre-
disponerade till studiet av finsk 
bosättning i skogsbygderna mel-
lan Medelpad och Hälsing-
land. Han föddes i Bernborg i 
Sachsen-Anhalt 1883. Efter stu-
dentexamen bedrev han teolo-
giska studier i Tyskland och 
Sverige. Vid sidan härav tycks 
han ha arbetat som sjömans-
missionär. 1910 flyttade Gothe 
till Sverige som stadsmissionär. 
Samma år ingick han äkten-
skap med en jämtländska, Ly-
dia Magdalena Sandell från 
Ström. Redan 1911 slog sig ma-
karna ned i Sundsvall där Go-
the verkade som sjömansmis-
sionär. Han utgav nu också de 
kristna sjömanstidningarna Bal-
tic Compass och Kompassen. 
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1917 flyttade Gotlie till Stock-
holm för en anställning inom 
stadsmissionen. Från 1936 var 
han också verksam som förläg-
gare. I Stockholm fick Gothe ut-
lopp för sina starka musikalis-
ka intressen. Han trakterade 
piano, oboe, engelskt horn och 
fiol och satt under många år 
som altviolinist i Stockholms 
Akademiska Orkester under 
ledning av Oskar Lindberg. 
Gothe avled 1953. 

Gothe var utrustad med ett 
livligt intellekt, en enastående 
arbetsförmåga och en stor vet-
girighet. Hans intressen för de 
mellannorrländska finnbygder-
na torde ha initierats under 
sundsvallstiden. Här lärde han 
under sommarvandringar kän-
na människorna och den stor-
slagna naturen i Medelpads och 
Hälsinglands gamla finnmar-
ker. Gothes "skildringar få per-
sonlig värme av kärleksfull in-
levelse i folk, bygd och natur", 
skriver Bertil Boethius i en an-
mälan av boken om hassela-
finnarna i Dagens Nyheter den 
29 juli 1942. I själva verket gör 
sig Gothe utan åthävor till tolk 
för en oprogrammatisk folklig 
historiesyn. "Har inte även det 
enkla folket rätt till sin egen his-
toria? Tillräckligt mycket höra 
vi ändå om s.k. bemärkt folk: 
statsmän, fältherrar, veten-
skapsmän, författare o.s.v." På 
så sätt blir hans böcker en 
sorts nordsvensk pendang till 
Fabian Månssons skrifter. 

Gothes decennielånga excerpe-
ringar i främst Riksarkivet och 
Kammararkivet är synnerligen 
imponerande. Jordeböcker, bo-
skapslängder, tiondelängder, 
domböcker etc. för de aktuella 
socknarna har genomgåtts för 
hela 1600- och 1700-talet. Före 
sin tid är Gothe när han utnytt-
jar domböckerna som social-
och mentalitetshistorisk källa. 
Böckernas främsta värde ligger 
i den detaljerade och källnära 
skildringen av byarnas och går-
darnas historia, fint illustrera-
de med lantmätaren Olof Lars-
son Tresks kartor över finngår-
darna från 1639. Den medel-
padska gårds- och släktforska-
ren kan direkt koppla Gothes 
sammanställningar till Algot 
Hellboms Bönder och gårdar i 
Medelpad och Helge Nybergs 
familjeregister. 

Materialgenomgång och ana-
lys står inte i proportion till var-
andra i Gothes böcker. Författa-
rens excerpter, som är depone-
rade vid Medelpadsarkiv, kan 
avvinnas ytterligare aspekter 
och då utifrån mer systematis-
ka och problemcentrerade fråge-
ställningar. Ändå är det påfal-
lande vilken fräsch och mångfa-
setterad bild av finnkolonisatio-
nen i Mellannorrland som fram-
träder ur Gothes böcker. 

Övertygande visar Gothe savo-
laxkolonisternas stora betydelse 
för nyodling och befolkningsut-
veckling i de mellannorrländska 
finnbygdernas kärnområden. Att 
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vid tiden för en obefintlig eller 
embryonisk kyrkobokföring i 
detalj klarlägga inflyttningens 
tydligen ganska komplicerade 
förlopp är inte möjligt. Inflytt-
ningen torde ha kulminerat på 
1610- och 1620-talet. Vid sidan 
av direktinflyttning från Savolax 
förekom sekundärinflyttning 
från Gästrikland och Värmland. 
På 1640-talet tycks medelpads-
finnar, därtill uppmuntrade 
av myndigheterna, ha sökt sig 
till norra Ångermanland för att 
uppta ödehemman. Gothe räk-
nar också med en utflyttning av 
finnar från Medelpad till Norge 
på 1670- och 1680-talet. Finnar-
na torde vid 1600-talets mitt ha 
svarat för hälften av invånaranta-
let i Hassela och för 20 procent 
av befolkningen i Stöde, Torp 
och Borgsjö. Andelen kan t.o.m. 
vara större eftersom många "lös-
och drefftefinnar" sannolikt inte 
är upptagna i de äldsta kamera-
la källorna. Gothes genomgäng 
av boskapslängderna för Hasse-
la visar att finnbyarna Kölsjö, 
Wrångtiern och Malungen redan 
1639 hade ett större antal av bå-
de får och kor än den egentliga 
bondsocknen. Flera namnkunni-
ga hälsingar är sentida ättlingar 
till hasselafinnarna, t.ex. biskop 
Manfred Björkquist och Arthur 
Engberg, uppsalafilosofen Axel 
Hägerströms mest begåvade elev 
och sedermera ecklesiastikmi-
nister och landshövding. 

Det finska nybyggarsamhället 
i Medelpad decimerades kraf-

tigt våren 1664 genom utvand-
ring till Delaware i Nordameri-
ka. Det är helt Gothes förtjänst 
att ha fäst uppmärksamheten 
på denna pionjärutvandring, 
som tyvärr inte med ett enda 
ord är omnämnd i de många ju-
bileumsskrifter som utkom 
1988 i samband med 350-års-
minnet av Nya Sveriges grun-
dande. Den svenske kommis-
sarien i Holland, Peter Trotzig, 
har i ett flertal rapporter skild-
rat företaget. Han skriver bl.a. 
"en stor hoop familier Finnar, 
wähl 140 siählar med deras 
barn, flickor och gossar, hwilka 
med egna hästar dragit genom 
Dalarne till Christiania i Norye, 
där de funnit ett holländskt 
skepp hit till Amsterdam". Trot-
zig uppger att finnarna "wara 
komne ifrån Sundswall, Torps 
och Borgsjö socknar och de äre 
med deras samptlige sockne-
mäns och kyrkherrars sam-
tycke och wittne därifrån drag-
ne, sedan de sålt allt de ägde". 

Finnarna uppgav för Trotzig 
att de i Medelpad "beswärats 
mäkta af de dyra spannmålspri-
serna". En emigrant visade upp 
ett brev från en bror som vista-
des i Nya Sverige: "där rosade 
brodern mechta, att Nya Sweri-
ge war ett så sköönt och koste-
ligit Landh till att boo i, efter 
allt där i öfwerflöött wexer". 
Den senare amerikaemigratio-
nens "pull- och pushfaktorer" 
verkade redan vid denna tid. 

Av rapporter från Trotzig 
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framgår att medelpadsfinnarna 
i juli 1664 "uthseglat till Nya 
Nederland", som nu övergått i 
engelsk besittning, sedan den 
svenske kommissarien hos 
Amsterdams fyra borgmästare 
anhållit om att utvandrarna 
måtte placeras hos de gamla 
svenska och finska familjerna i 
den f.d. svenskkolonin. Dom-
böckerna ger klara besked om 
de många fastighetsförsäljning-
arna och om företagets åderlå-
tande effekter i finnbyarna. 
Grundläggaren av Grundsjö 
finnby i Borgsjö, Lars Gr els-
son, hade inte mindre än sex 
söner med bland amerikafa-
rarna. 

Myndigheterna tycks ha miss-
uppfattat Trotzigs första rap-
porter och trott att det var fråga 
om en direktutvandring från 
Finland. När man efterhand 
fick klart för sig att det gällde 
norrländska skogsfinnar erhöll 
landshövdingen den 10 juni 
1664 en reprimand att han så-
dana utflyttningar "hereffter 
hindra och förekomma skall". 
Det skulle också dröja mer än 
200 år innan utvandringen från 
Stöde, Torp och Borgsjö åter 
sköt fart, men nu inte till Dela-
ware utan till odlingsfronten i 
övre mellanvästern. 

I skönlitteratur, hembygds-
skildringar och folklig tradition 
föreligger många mytbildningar 
om relationerna mellan de in-
flyttade finnarna och den sven-
ska urbefolkningen. Svåra mot-

sättningar skall ha förekommit. 
Tidvis påstås veritabla "finn-
krig" ha utbrutit. Olof Högberg 
har i "Den stora vreden" för 
Ångermanlands vidkommande 
underblåst denna mytbildning 
och ungefär samtidigt fabulera-
de Valdemar Lindholm i sin 
även till finska översatta bok 
"Finnbyggare" (Uppsala 1908) 
om blodiga konflikter mellan 
svenskar och finnar i västra Me-
delpad. Så här kan det låta hos 
Lindholm: "Det blev en blodig 
uppgörelse däruppe [vid Grund-
sjön i Borgsjö], porten brändes 
och deras innevånare blevo sko-
ningslöst ihjälslagne." 

Gothe skrev sina böcker när 
Finlands sak var vår och han är 
utomordentligt angelägen att be-
tona att påståendet att finnarna 
varit rättslösa saknar stöd i 
domboksmaterialet. Vad som 
istället framtonar är två befolk-
ningsgrupper som levde i fred-
lig samexistens. Endast två fall 
av öppet våld låter sig beläggas 
i det medelpadska domboksma-
terialet. Svedjandet på utmark-
erna uppmuntrades i allmänhet 
av sockenmän och präster. På si-
na håll i Hälsingland sålde fä-
bodlagen skog till finnarna. På 
landstinget 1640 förklarade häl-
singeallmogen: "Vi är o ej besvä-
rade [av finnarna], så frampt de 
äro omlagde med råår och 
röör." Naturligt nog uppstod då 
och då intressemotsättningar. 
På delsbotinget 1670 åtalades 
finnen Oluf Mattsson på Nyan i 
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Arbrå för att "hafwa kasat på 
Lilleviken, ehuru ägesmännen 
förordat att han icke skulle gö-
ra det". Felaktigt angivande av 
tionden från rågsvedjor påtala-
des ofta av länsmännen och kyr-
kans sexmän. 

Gothe ger många exempel på 
den gradvisa integreringen av 
de finska inflyttarna i det mel-
lannorrländska bondesamhäl-
let. Kollektivbenämningar som 
wåra sockenfinnar försvinner 
vid 1600-talets slut. Epitetet/in-
ne saknas helt i de medelpad-
ska domböckerna efter 1700-
talets början. Redan vid 1600-
talets mitt sitter finnar med i 
tolvmannanämnden i Haverö, 
Borgsjö, Torp, Attmar och In-
dal. Giftermål och inomkommu-
nal migration bidrar till den 
fortsatta sammansmältningen 
mellan finskt och svenskt. Det 
är inte uteslutet att assimile-
ringen gick snabbare i Mellan-
norrland än i geografiskt mer 
isolerade finnmarker. Finska 
språket levde t.ex. kvar på sina 
håll i Värmland ännu på 1950-
talet, medan den siste finskta-
lande bonden i Torp skall ha va-
rit Per Andersson i Stormört-
sjön, som 1836 samtalade på 
finska med biskop Frans Micha-
el Franzén under dennes visita-
tionsresa efter Ljungans dal-
gång-

Lars-Göran Tedebrand 

Lars Hellberg: Ortnamnen och 
den svenska bosättningen på 
Åland. Andra översedda och 
utökade upplagan. 359 s. Hel-
singfors. Svenska litteratursäll-
skapet i Finland 1987. (Skrifter 
utgivna av Svenska litteratur-
sällskapet i Finland 541. Studi-
er i nordisk filologi 68.) 

Man brukar säga att nyfikenhe-
ten är forskningens drivfjäder. 
Men det finns också ett annat 
incitament till forskning: man 
ser någonting som inte stäm-
mer. Någonting borde förhålla 
sig på ett visst sätt, men det gör 
det inte, åtminstone inte enligt 
ens egen bedömning. Boken 
Ortnamnen och den svenska 
bosättningen på Åland är en ty-
pisk produkt av reaktionen hos 
en forskare: det här stämmer 
ju inte! 

I Uppland har det bott männi-
skor mycket länge, och det 
finns därför både fornlämning-
ar, som går långt tillbaka i ti-
den, och mycket gamla ort-
namn. På Åland, som ju nästan 
ligger inom synhåll från Upp-
land, finns det likaså gravfält 
från vikingatid och dessförin-
nan, men — tyckte ortnamns-
forskaren Lars Hellberg — ett 
betydligt yngre ortnamnsskick 
än i Uppland. Detta stämde inte 
med vad man skulle vänta sig, 
och han tog itu med att under-
söka vad som låg bakom detta. 
Resultatet blev den mycket inne-
hållsrika och spännande bok 
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som jag här helt kort skall pre-
sentera. Det blir bara några av 
resultaten, jämförbara med för-
hållandena i övre Norrland, 
som jag kommer att ta upp. 

Lars Hellberg utgår bl.a. från 
vad arkeologen Mårten Stenber-
ger skrev i sitt stora arbete Det 
forntida Sverige 1964. Jag cite-
rar efter Hellberg en passus ur 
kapitlet Åländsk järnålder: "De 
äldsta daterade byggnadsläm-
ningarna är från tidig vendeltid, 
de yngsta från medeltid. Ingen 
har med säkerhet kunnat tidfäs-
tas till 1000-talet. 

De yngsta åländska vikinga-
tidsfynden härrör från tiden om-
kring år 1000 och de tidigaste 
beläggen på bebyggelse under 
järnåldern från 500-talet. Detta 
är en märkvärdig begränsning i 
tiden åt ömse håll, en sent fram-
trädande j ärnåldersbebyggelse 
med plötslig avslutning om-
kring år 1000." 

Hellberg finner här förkla-
ringen till det påfallande unga 
ortnamnsskicket på Åland: den 
befolkning, som fanns på Åland 
under vendeltid och vikingatid 
och som rimligen hade ett ort-
namnsskick liknande det i Upp-
land, har vid slutet av 900-talet 
reducerats eller rentav försvun-
nit. En nykolonisation har sena-
re ägt rum, och det är dessa ko-
lonisatörers ortnamn som vi nu 
finner på Åland. 

För att styrka denna tes före-
tar Hellberg en noggrann ge-
nomgång av olika namntyper 

på Åland. Jag skall nöja mig 
med att visa fram en av dessa, 
nämligen namnen på -by. Vi 
har i Mellansverige en mycket 
stor grupp av namn på -by, 
som framför allt innehåller dels 
ord för olika slags naturföreteel-
ser, dels trädnamn i förlederna: 
Näsby, Säby, Hällby, Almby, 
Ekeby. Enligt vanlig mening är 
dessa namn tillkomna under vi-
kingatiden eller tidigare, alltså 
under den tid från vilken forn-
lämningar finns på Åland. Nå-
got säkert exempel på denna ti-
diga typ av namn på -by finns 
inte på Åland. 

Men det finns andra typer av 
namn på -by. 11.ex. norra Upp-
land — men också i övre Norr-
land — har många sådana 
namn personnamn i förleder-
na. Dessa namn och de bebyg-
gelser som bär dem brukar an-
ses vara tillkomna under medel-
tiden. Hellberg konstaterar att 
av Ålands mer än femtio namn 
på -by har flertalet person-
namnsförleder: Grelsby (Grego-
risby 1351), Persby (Pedhersby 
1418), Sibby (Sibbaby 1328 
som innehåller Sibbe, kortform 
till Sighbiorn) osv. Alltså namn 
av klart medeltida karaktär — 
observera de kristna namnen 
Gregorius och Pedher. 

Av stort intresse är en typ av 
namn på -by vilkas förleder in-
nehåller plurala genitivformer 
av inbyggarnamn. Inom ett be-
gränsat område i närheten av 
Mariehamn, i Jomala socken, 
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finns DalkarIby (Dalakarlaby 
1330), Gottby (Gottaby 1507), 
Gaestrikaby 1448 (nu försvun-
net), Sviby (Swiaby 1486) och 
Önningby (0ningiaby 1330), 
som torde innehålla dalkarlar, 
gutar (= gotlänningar), gästri-
kar, svear (väl = upplänningar) 
och öningar (= ölänningar). 
Hellberg vill se dessa bebyggel-
ser som tillkomna genom ett ad-
ministrativt ingripande, som ett 
led i en militär organisation. 
Det är väl möjligt. Att de har till-
kommit ungefär samtidigt — 
under tidig medeltid — är väl i 
varje fall helt klart. 

Personnamnsförleder före-
kommer inte bara i namn på 
-by utan också — påfallande 
nog, kan man först tycka — i 
namn på -näs och -ö. På Fästa 
Åland finns 11 by- och gård-
namn på -näs. I 10 av dessa ser 
Hellberg säkerligen med rätta 
personnamn: Björsnäs (Biörns-
nes 1537), Persnäs (Pedhers-
naeaes 1418) osv. Namn på -ö 
med personnamn är Germundö, 
Isaksö och några till. Hellberg 
framhåller att dessa namn på 
-näs och -ö knappast har varit 
naturnamn, som på vanligt sätt 
efter bebyggelsen har blivit be-
byggelsenamn, utan att det är 
frågan om primära bebyggelse-
namn av samma iyp som Persby 
och Hindersböle. Näs och öar 
var lämpliga platser för bosätt-
ningar. 

Man brukar säga att före-
komsten av personnamn i be-

byggelsenamn vittnar om att ko-
lonisationen eller bebyggandet 
har ägt rum under en relativt 
kort tid. Detta är ju någonting 
som vi känner igen från övre 
Norrland. Else Britt Lindblom 
har i Norrbotten påvisat både 
namn på -ö och namn på -näs 
med personnamnsförleder i 
boken Studier över önamnen i 
Luleå skärgård (1988). 

Ytterligare en likhet med övre 
Norrland är att det går att på-
visa finska ortnamn — Hell-
berg resonerar fram ett antal 
sådana och kan härvid delvis 
stödja sig på Lars Huldéns un-
dersökningar. 

Lars Hellbergs huvudtes att 
Åland har bebyggts i (minst) två 
omgångar, först av en befolk-
ning som har lämnat efter sig 
fornminnen men inga ortnamn, 
och sedan genom en nykoloni-
sation under tidig medeltid, 
den tesen är uppenbarligen i 
allt väsentligt hållbar. 

Men finns det överhuvudtaget 
inga ortnamn kvar från den äld-
re bebyggelseperioden? Nej, 
knappast enligt Hellberg. Men 
här går han, tycker jag, för 
långt. De äldsta bebyggelsenam-
nen i Västerbotten och Norrbot-
ten är mycket sällan äldre än 
från tidig medeltid, alltså från 
samma tid som de åländska. 
Men vi kan längs kusten påvisa 
ett och annat namn som måste 
vara betydligt äldre. De mest på-
tagliga är väl de tre ång er-nam-
nen, Hersånger, Kräkånger och 
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Lövånger. De har varit färdvä-
gens namn och har traderats 
på ett helt annat sätt än de loka-
la namnen. Hellberg argumente-
rar energiskt för att namnen på 
de båda stora åländska öarna 
Eckerö och Ge ta (numera sam-
manhängande med Fasta 
Åland) inte är äldre än de övri-
ga åländska namnen, alltså me-
deltida. Till formen är de rätt ål-
derdomliga: Ecker- är en gam-
mal genitivform till ek, och Ge-
ta är en avledning till get, och 
de kan båda mycket väl ha tra-
derats från en rätt avlägsen tid, 
vikingatid eller tidigare. 

Att bedöma och tolka ort-
namn rätt är en svår konst. 
Lars Hellberg hör till de allra 
skickligaste utövarna av den 
konsten i vårt land. Rätt bedöm-
da och tolkade ortnamn kan va-
ra historiska källor av stort vär-
de. Detta visar han på ett överty-
gande sätt i sin bok. Dessutom 

gör han i slutet av boken ett ori-
ginellt men tänkvärt påpekande 
om ortnamn. Han skriver: "de-
ras upplysningar är faktiskt tro-
värdiga på ett helt annat sätt än 
de vanliga historiska urkunder-
nas, vilka ofta kräver en minuti-
ös källkritisk prövning innan 
de kan godtagas. Man skapade 
inte ortnamn för att med dem 
beljuga politiska motståndare 
eller vilseföra kommande släkt-
led. Som historiska dokument 
är ortnamn i princip objektiva 
och deras utsagor är just där-
för pålitliga." 

Som vi har sett finns det lik-
heter mellan åländsk kolonisa-
tionshistoria och nordnorr-
ländsk. Därför har jag tyckt det 
vara motiverat att presentera 
Lars Hellbergs bok i Oknytt. 
Skillnaderna är dock, det kan 
vi konstatera, rätt stora. 

Sigurd Fries 
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