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ABSTRACT 
 
Bergholm, H. 2014. Memory and life pattern: Identity of Forest Finns in three excavated 

settlements from the early modern period. 

 

From the 1580s until the mid 1600s the “Forest Finns” – stemming from the area Savolax in 

eastern Finland – colonized parts of central and north Sweden. There were several factors that 

caused this migration; war and overpopulation were two of those factors.  

   The purpose of this essay is to determine whether the Forest Finns kept their cultural memory, 

identity, rituals and traditions after having migrated to Sweden during the 1600s.  

   The method used to achieve this is to compare the common scientific definitions of what is 

considered “Forest Finn culture” with the findings from three Forest Finn settlements in central 

and northern Sweden from the 1600s. The sources used are literature about Forest Finns and 

excavation reports from the settlements. An emphasis is placed on looking for the typical cultural 

attributes and also for differences within the group. The findings from the excavations are 

analyzed using the terms “cultural memory” and “identity” to determine what, if anything, could 

be considered examples of Forest Finn culture. 

   The comparison between the findings from the settlements and what is considered typical 

Forest Finn attributes showed that the settlements were quite different from each other as well as 

from what is used to define Forest Finn culture. The results also showed that there was a big 

difference in wealth and social status within Forest Finn settlements.  

   In the analysis of this result questions are raised about whether the common definitions of 

Forest Finn culture are faulty or not. The definitions seem to be strongly influenced by the over 

simplistic national romanticism of the 1800s, since a lot of pioneering research was made in that 

era. 
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1.  INLEDNING OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
 

Från sent 1500-tal och fram till en bit in på 1600-talet skedde en utflyttning av en särskild grupp 

människor från Finland till de barrskogstäckta delarna i mellersta och norra Sverige. Dessa 

människor, som främst kom från Savolax i östra Finland, kallades för skogsfinnar eller 

svedjefinnar eftersom de bosatte sig ute i skogen och livnärde sig av bland annat svedjebruk.  

    I de områden dit dessa människor flyttade kan man än idag få höra historier om att det en gång 

i tiden ska ha bott finnar mitt ute i den ödsliga skogen. Även jag själv har hört dessa historier 

under min uppväxt i en liten ort i västra Värmland. På senare år har mitt intresse för dem växt sig 

allt starkare – därav valet av ämne till denna uppsats. 

    Något som utmärkte skogsfinnarna var just svedjebruket – en teknik som krävde stora arealer 

skog då man fällde och brände den för att sedan så råg eller korn i askan. De svenska skogar som 

valdes ut till nya boplatser var frodiga på främst barrskog vilket gjorde att skogsfinnarna kunde 

fortsätta bedriva svedjebruk efter flytten.  

    Syftet med den här uppsatsen är att se hur, eller om, skogsfinnarna behöll sin identitet och 

bevarade sitt minne efter flytten till de mellan- och nordsvenska skogarna under 1600-talet. 

Därför kommer tre bosättningar från Värmland, Medelpad och Hälsingland att undersökas mer 

ingående. Det valda århundradet är extra intressant eftersom jag kan anta att deras kultur ännu 

inte påverkats särskilt mycket av den nya omgivningen.  

 

De frågeställningar jag tänker utgå ifrån kan delas upp i två kategorier, där den första hjälper till 

att bygga upp en bakgrundsbild som den andra sedan kommer ställas mot: 

 

 Hur ser den allmänna definitionen av det skogsfinska ut? Det vill säga vad utmålas av 

forskningen som typiskt skogsfinskt gällande seder och bruk, byggnadstradition och 

artefakter? Vilka platser i det svenska landskapet valde man till nya boplatser och av vad 

bestod den skogsfinska ekonomin? 

 Vilka slutsatser kan dras om man jämför tre skogsfinska bosättningar från 1600-talet med 

den allmänna definitionen av vad som är skogsfinskt? Kan man genom arkeologiska 

undersökningar avgöra huruvida en skogsfinsk identitet och minne uttrycks i den 

materiella kulturen eller ej? Vilka skillnader syns mellan de tre bosättningarna?  

 

1.1.  Tidigare forskning 
Skogsfinnarna och deras bosättningar i Skandinavien är något som intresserat forskningen en 

längre tid, men det saknas fördjupningar och detaljstudier gjorda under förra seklets senare del. 

Gabriel Bladh nämner i sin avhandling Finnskogens landskap och människor under fyra sekler 

(1995) att det finns mycket litteratur om ämnet men att förhållandevis få specialundersökningar 

har genomförts - särskilt om man betraktar den svenska akademiska forskningen mellan 1950 

fram till mitten av 1990-talet då Bladhs avhandling utkom. Forskningen har skiljt sig åt och kan 

enligt Bladh delas upp i två kategorier vilka jag anser vara något otydliga och har därför försökt 
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bena ut dem: 

    I den första väljer man att fokusera på skogsfinnarnas liv eller skogsfinnarna som en del av ett 

studerat område i Skandinavien.  

    I den andra kategorin koncentrerar man sig på studier av det som är utmärkande i 

finnbygderna och skogsfinnarnas liv och man har då exempelvis studerat finska ortnamn eller 

skogsfinska bebyggelsetyper (Bladh 1995, s. 58).  

    En annan skillnad man kan se i forskningen om skogsfinnar är mellan den finska forskningen 

och svensk-norsk forskning. Då de svenska och norska forskarna har betonat skogsfinnarna som 

inflyttare och använt deras kulturdrag som markörer för att skilja dem åt från lokalbefolkningen, 

har man i Finland istället betraktat skogsfinnarna som en utflyttargrupp och lagt fokus på att 

studera deras isolering från ursprungsområdet. Från 1800-talet och framåt ägnade sig därför 

finska språkforskare och etnologer främst åt ett omfattande insamlings- och 

dokumentationsarbete för att med hjälp av detta material kunna göra jämförelser mellan hur man 

levt i Finland och sedan levde efter förflyttningen till Sverige. Man studerade särskilt 

finnbygderna i Värmland som ansågs vara finnkulturens sista fäste (Bladh 1995, s. 58). 

 

1.1.1.  Forskningen under sent 1800-tal  

Två kända forskare inom det skogsfinska ämnet är Karl-Axel Gottlund och Albrekt Segerstedt 

vilka ibland har setts som förebilder för efterkommande forskare. Gottlund var en uppsalastudent 

och sedermera docent i finska i Helsingfors, som reste runt och samlade material om 

finnbygderna kring 1820-talet. Ett framträdande drag i Gottlunds forskning är att han lägger 

fokus på de oförrätter som han anser att svenskarna hade begått mot finnarna och Gottlund ser 

således relationen mellan svenskar och finnar mer ur ett konfliktperspektiv istället för att ägna 

mer uppmärksamhet åt samhandling och ömsesidigt utbyte (Bladh 1995, s. 60).  

    Albrekt Segerstedt genomförde under 1880-talet även han ett insamlingsarbete om den 

skogsfinska kulturen och hans arbete kom att bli en viktig källa för framtida forskning. 

Segerstedt lade fokus på den svenska finnbefolkningens dåvarande levnadsförhållanden och 

belyste samtidigt hur den skogsfinska kulturen vid den tidpunkten höll på att försvinna eftersom 

den blivit alltmer försvenskad (Bladh 1995, s. 60).  

    Under 1890-talet växte sig nationalromantiken stark och ett sökande efter en nationalidentitet i 

landskapet och historien tog fart. Naturen blev nationens symbol och en mytologi om det gamla 

bondesamhället växte fram där ett gott och naturligt liv blev karaktäriserande för bondekulturen 

som ansågs vara äkta och opåverkad, till skillnad mot exempelvis stadsmiljön (Frykman & 

Löfgren 1979, s. 56ff). I sökandet efter en nationalidentitet kan man anta att ett synsätt 

gällande ”vi och dem” växte fram. Eftersom information från 1600-talet är knapphändig får man 

förlita sig på mycket som är antecknat ur 1800-talets synvinkel gällande den skogsfinska 

kulturen.  

    Etnicitet som det begrepp vi använder oss av idag existerade inte på 1600-talet (Welinder 2003, 

s. 12). Det framväxande synsättet på svenskar och finnar som två olika folk bör rimligtvis ha 

påverkats av 1800-talets blomstrande nationalromantik vilken också medförde att man 
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schabloniserade mer vad gällde olika etniciteter. Det kan medföra en risk att äldre forskning om 

skogsfinnar är stereotyp och kategoriserande. 

 

1.1.2.  Forskningen från 1990-talet och framåt 

Maud Wedin beskriver i Den skogsfinska kolonisationen i Norrland (2007) hur den skogsfinska 

forskningen under 1990-talet och framåt blir mer specialiserad och att den började komplettera 

den mängd litteratur som publicerats tidigare under 1900-talet (Wedin 2007, s. 17).  

    Eva Svenssons forskning har tillfört mycket kunskap om både skogsfinska och svenska 

bosättningar och deras ekonomi. Svenssons avhandling Människor i utmark (1998) behandlar 

tidsperioden järnåldern till tidig historisk tid och beskriver skogarna som viktiga resurser i norra 

och västra Värmland – både i en tid före skogsfinnarnas ankomst men även i en tid då svenska 

och skogsfinska bönder samtidigt utnyttjade skogarna. 

    Också Stig Welinder har bidragit mycket till dagens skogfinska forskning – både gällande 

skogsfinsk torpforskning och det skogsfinska livet. Welinder betonar bland annat att det 

förekommer skillnader inom den skogsfinska kulturen och att den äldre forskningen är dålig på 

att fånga nyanser och variationer inom detta ämne (Welinder 2003, s. 3). Welinder tillför ett 

etnologiskt synsätt till den historiska arkeologin där han ser till lokalsamhällets egna sätt att 

tänka och till vilka mekanismer som är verksamma för att bättre kunna förstå utformningen av 

kulturlandskapet (Welinder 1992, s. 21). Han studerar även hur skillnader mellan finnar 

och ”icke-finnar” tog sig uttryck i den materiella kulturen från 1600-talet och framåt (Welinder 

2013, kap. 1). 

    Torpforskning i allmänhet är något som intresset varit relativt svalt för, delvis på grund av de 

kostnader som en arkeologisk undersökning faktiskt innebär. De senaste åren har dock 

torpforskningen ökat i popularitet, även om utgrävningar av god kvalitet kan anses vara sällsynta 

(Welinder 2007 s. 10,12). Förhoppningsvis kan torpforskningens ökade popularitet bidra till att 

fler skogsfinska bosättningar undersöks i framtiden. 

     Maud Wedin, Gabriel Bladh, Eva Svensson och Stig Welinder är några namn inom dagens 

skogsfinska forskning vars arbeten tillsammans utger en bra utgångspunkt för att uppnå en ökad 

förståelse gällande exempelvis skogsfinnarnas landskap, ekonomi och bakgrundshistoria.   

 

1.2.  Metod  

Jag accepterar den definition av vad skogsfinsk kultur är som de erfarna författare vars arbeten 

jag utgår ifrån har fastställt. Det finns inom ramen för en C-uppsats inte tillräckligt med utrymme 

för att göra komparativa studier inom både svensk och skogsfinsk byggnadskultur samt 

exempelvis artefakter och ekonomi. Därför kommer jag bortse från etnicitet och istället lägga en 

tonvikt på kulturell identitet. Med detta menas att jag kommer se till de kulturella attributen och 

skillnaderna inom gruppen savolaxfinnar, eller skogsfinnar, snarare än att gå in på etniska 

attribut och skillnader svenskar och finnar emellan. Det som är mest intressant för den här 

uppsatsen är just att se till skogsfinnarna som en grupp och undersöka deras identitet och minne. 
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1.2.1.  Källmaterial 

 Mitt källmaterial består av publicerade verk och utgrävningsrapporter. Rapporterna kommer 

främst att användas vid beskrivningen av tre skogsfinska bosättningar, i kapitlet med samma 

namn, och jag kommer med hjälp av rapporterna se om man vid undersökningarna kunnat 

urskilja något typiskt skogsfinskt. Som exempel på detta kommer jag bland annat ta upp själva 

bostaden, det vill säga rökstugan med den för skogsfinnarna karaktäristiska rökugnen. Hur 

ekonomin har sett ut på de olika bosättningarna kommer också att belysas med hjälp av 

utgrävningsrapporterna.  

    Jag försöker i den mån jag kan använda mig av primärkällor, men då en del författare hänvisar 

till äldre publicerade verk kan det vara svårt att få tag på dessa. En del av primärkällorna är 

dessutom finska och ofta saknas en svensk eller engelsk översättning.  

    Det tycks finnas en lucka i forskningen om skogsfinnar, då mycket om ämnet publiceras från 

slutet av 1800-talet fram till omkring 1940-talet, för att sedan ta ett ”uppehåll” och sätta igång 

igen på allvar kring 1990-talet och framåt. I många yngre källor hänvisar författare fortfarande 

till denna äldre litteratur som under sent 1800-tal och tidigt 1900-tal banade väg för skogsfinsk 

forskning – men som samtidigt var präglade av en nationalromantisk tid med tillhörande ideal – 

vilket man bör vara medveten om när man använder sig av dessa källor. Exempelvis präglas 

Gottlunds texter till stor del av de oförrätter han ansåg att svenskarna begått mot finnarna, vilket 

nämns tidigare. Därför kan man anta att den allmänna uppfattningen om 1600-talet – som ju är 

århundradet i fokus för den här uppsatsen – blir präglad av denna polariserande syn, då mycket 

av den information som finns är sådant som blivit nedtecknat i 1800-talets källmaterial. 

    Vid användandet av äldre källor ställs en gammaldags syn på folk och kultur mot det synsätt vi 

har på samma ämne idag. Huruvida man bör använda begreppet ”skogsfinnar” eller inte är också 

det en fråga som är värd att tas upp. Det är lätt att tänka sig att termen skogsfinnar idag skulle 

kunna uppfattas som politiskt inkorrekt och kanske till och med kränkande då den på ett sätt 

speglar en tid när man lättare kategoriserade in folk i olika fack. Med tanke på att det var det de 

kallades då och fortfarande kallas idag, så finns det inte riktigt något sätt att kringgå begreppet 

men det behövs förmodligen inte heller eftersom det idag inte finns några som kallar sig 

skogsfinnar.  

     

 

1.3.  Teoretiska perspektiv: Minne och identitet 

Begreppet socialt minne kan vara användbart för att belysa varför och hur vissa vanor och viss 

praktik ändras eller hålls fast vid samt hur relationen mellan praktik och identitet ser ut. Minnet 

kan betraktas som en social konstruktion vilken återfinns i regler, lagar, standardiserade rutiner 

och föreställningar liksom i det materiella som exempelvis böcker och objekt. Minnet är inte 

statiskt, utan filtreras över tid och bör snarare ses som en pågående process istället för en 

egendom eller egenskap (Naum 2008, s. 72). Identitet är liksom minnet en social konstruktion 

som är flytande och föränderlig (Johnson 2010, s. 137). Jag kan tänka mig att identiteten uppstår 

i samband med att människan bevarar sitt minne, men även att en identitet kan skapas eller 
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formas när hon interagerar med andra.   

    Enligt Naum (2008, s. 72) kan man dela upp minnet i två kategorier för att uppnå en ökad 

förståelse för skapandet av identitet i samband med migration. Till dessa två kategorier hör 

kommunikativt minne och kulturellt minne.  

    Det kommunikativa minnet, eller det vardagliga minnet, bygger på dagliga kontakter mellan 

människor. Kommunikativt minne använder språket som medium med vars hjälp minnet förs 

vidare och hålls vid liv över en begränsad tid – rimligtvis några generationer. Det förflutna känns 

bekant för oss och beskrivs som något vi minns för att vi behöver det. Minnet förs på så sätt 

vidare och människan bevarar på så sätt det förflutna som binder henne samman med nuet 

(Naum 2008, s. 72f).  

    Det kulturella minnet används för att ge svar på hur en kultur fungerar. Det kan bestå av 

specifika berättelser, texter, bilder och ritualer som används för att stärka en grupps självbild. 

Processen att komma ihåg och förvärva ett kulturellt minne kan liknas vid processen att skapa 

habitus, vilket först uppstår inom familjen och sedan sprids sedan vidare när individer ur 

familjen så småningom söker sig till nya grupper i samhället – exempelvis genom giftermål, 

religion eller migration (Naum 2008, s. 72f).  

    De teoretiska perspektiven om minne och identitet kommer för min uppsats innebära ett fokus 

på hur, eller om, dessa lever vidare i en ny hemregion efter att man flyttat från den ursprungliga.  

 

2.  BAKGRUND    

 
2.1.  Om livet i östra Finland  

Det är lätt att tro att de skogar i Sverige som det finska folket anlände till i slutet på 1500-talet 

var helt obebodda och outnyttjade men det är inte riktigt sant.  

    Maud Wedin (2007, s. 93) beskriver hur de svenska bönderna i angränsande bygder i Norrland 

använde skogarna för exempelvis jakt och fiske, fäbodverksamhet, som timmerresurs och under 

äldre tid även för järnframställning.  

    I sin helhet omfattade den skogsfinska kolonisationen i stort sett hela det mellersta 

barrskogsbältet i Skandinavien. I Sverige slog sig skogsfinnarna ned från Tiveden i söder till 

Lappland i norr, från Gästrikland i öster till Värmland i väster. Den primära kolonisationsfasen 

pågick från 1580-talet till 1600-talets mitt (Wedin 2007, s. 93). De områden man flyttade från 

var främst Tavastland, Karelen och Savolax (Gothe 1989 [1942], s. 37).  

    Savolax är beläget i östra Finland (fig. 1) och de flesta skogsfinnar kom härifrån. Det var ett 

område som tillsammans med Karelen blivit befolkat av mindre folkgrupper från västra Finland 

under den senare delen av järnåldern (Bladh & Wedin 2005, s. 42). Namnet Savolax betyder 

lerviken (Bladh 2001, s. 16).   

    Då forskarna definerar Savolax som en speciell region vilken utmärkt sig under en längre tid, 

kommer därför medeltida gravar från Savolax och deras betydelse samt inflytandet från öst och 

väst att beskrivas mer ingående nedan.   
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Figur 1. Modifierad karta över Finland med 1638 års gränser där S:t Michels ungefärliga läge markerats av 

författaren av denna uppsats. Kartritare ej angiven. Ur Wedin 2007.   

 

2.1.1.  Medeltida gravar i S:t Michel  

I samband med korstågstiden, mellan 1100- och 1300-talet, kom Savolax och Karelen att hamna 

under inflytande av ett framväxande handelsområde vars utgångspunkt var Novgorod i 

nordvästra Ryssland. Det finns teorier om att kolonisationsområdena i östra Finland ska ha 

fungerat som handelsstationer vars viktigaste varor bestod av huvudsakligen päls. Samtidigt hade 

fasta bosättningar med sädesodling och boskapsskötsel etablerats på några platser i Savolax, 

främst i det framväxande S:t Michel (Bladh & Wedin 2005, s. 42, 48f).  Beläget i sydvästra 

Savolax förefaller S:t Michel – på finska kallad Mikkeli –  ha utvecklats till ett centrum för 

området (Bladh 2001, s. 16).  

    Relationen mellan Savolax och Karelen är ett ämne som skapat diskussioner mellan forskare 

under en längre period och man har bland annat tittat på gravskick från S:t Michel för att kunna 

se om det funnits en karelsk närvaro i Savolax (Uino 1997, s. 172). S:t Michel är även ett område 

som länge dragit till sig forskarnas intresse gällande kristendomens spridning i Finland 
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(Purhonen 1997, s. 378). 

    Under 1100-talet kom kulturen och samhället i Finland att stå inför stora förändringar då 

området påverkades både av Sverige i väst, som växte fram under den romersk-katolska kyrkan, 

och Novgorod i öst som ställde sig under den grekisk-ortodoxa kyrkan (Purhonen 1997, s. 378).   

    De första kristna influenserna ska ha kommit till Finland med handelsmän under vikingatiden 

och den traditionella uppfattningen bland finska arkeologer är att ursprunget för de kristna 

influenserna i västra Finland ska vara Birka samt Gotland, medan området kring Ladoga och 

Karelen fick sina influenser från Novgorod i öst. Trots aktiva kontakter med Karelen antog S:t 

Michel i sydvästra Savolax en kristendom liknande den i väst (Purhonen 1997, s. 378f).  

    År 1978 genomfördes utgrävningar av kyrkogårdarna Visulahti och Tuukkala i S:t Michel. På 

båda kyrkogårdarna, som etablerades på 1100-talet och användes fram till sent 1200-tal, är 

antalet gravar placerade enligt kristen sed i öst-västlig riktning dominerande. Ett fåtal manliga 

gravar uppvisar spår av hedniskt gravskick då de innehöll yxor. Det var dock de enda vapen som 

hittades vid utgrävningarna. På Tuukkala var några gravar orienterade i nord-sydlig riktning där 

kropparna placerats med huvudet åt söder och tre av dessa gravar innehöll yxor. Den yxa som 

hittades på Visulahti var placerad i en grav med öst-västlig riktning (Purhonen 1997, s. 373, 

382f).  

    Det framkom inga arkeologiska belägg för att Tuukkala eller Visulahti ska ha varit 

kyrkogårdar tillhörande en grekisk-ortodox befolkning. Några av föremålen som påträffades i 

gravarna var ett silverkors, vilket förmodades vara från väst, i en barngrav på Visulahti. Andra 

fynd som kunde kopplas samman med väst var runda silverhängen, tillverkade på Gotland och 

dekorerade med kristna motiv som förekom i gravar på båda kyrkogårdarna, samt en rund 

silverbrosch med inskriptionen AVE MARIA GT som hittades på Tuukkala kyrkogård 

(Purhonen 1997, s. 382ff).  

    Förutom några få undantag innehöll inte gravarna i S:t Michel några vapen eller föremål. 

Samtida gravar i Karelen var regelbundet försedda med svärd, spjutspetsar, redskap och kärl – 

den grekisk-ortodoxa kyrkan var mer flexibel gällande äldre seder med gravgods. Gravskicket i 

S:t Michel anses vara fullt ut kristet och indikerar att den romersk-katolska kyrkans missionärer 

var mycket effektiva i området. Möjligtvis fungerade S:t Michel som en slags utpost för den 

romersk-katolska kyrkan när den tävlade mot den grekisk-ortodoxa om folket i östra Finland 

(Purhonen 1997, s. 384).  

    Även om inte något specifikt grekiskt-ortodoxt kan tydas i de undersökta gravarna på S:t 

Michels kyrkogårdar, syns ändå en karelsk influens – särskilt i gravarna på Tuukkala. Det här 

tyder på direkta och aktiva kontakter mellan Savolax och Karelen. En av de största likheterna är 

den mellan broscher och utsmyckningar av kvinnors dräkter och likheten är så påfallande att den 

inte förklaras med bara influenser och lån, utan att det faktiskt tros komma från karelska kvinnor 

som bosatt sig i S:t Michel. En teori som presenteras är att karelska bosättare ska ha sökt sig till 

Savolax under korstågsperioden för att utnyttja området som erämarker (Uino 1997, s. 173f).  

    Savolax är starkt förknippat med en lång tradition av erämarksbruk, vilket kan spåras tillbaka 

till förhistorisk tid. Ordet erämark är en benämning för avlägsna vildmarksområden som 
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mestadels var privata egedomar som hörde till bosättningsområden. Dessa marker användes 

framförallt till jakt och fiske och den historiska forskningen har visat att utnyttjandet av dessa 

marker efterhand blev ett startskott för att markerna började koloniseras under vikingatiden. I 

inlandet huserade även en samebefolkning som i någon form var bofast och livnärde sig av jakt 

och fiske. Erämarken kom därför också att utgöra en kontaktzon mellan olika kulturer (Bladh 

1995, s. 74).    

    Karelen var troligtvis under den tidigare nämnda korstågsperioden en oberoende enhet där jakt 

på pälsbärande djur och handel var en viktig del av ekonomin. Arkeologisk forskning ser S:t 

Michel som Savolaxområdets kärna medan resten av Savolax fungerade som erämarker till S:t 

Michel. Det förekommer även teorier om att Savolax har fungerat som erämarker för den 

karelska befolkningen. Oavsett vilket, framkommer det ändå tydligt att erämarksutnyttjandet 

fortfarande hade en betydande roll på medeltiden, trots att man till stor del ägnade sig åt jordbruk 

(Bladh 2001, s. 15).  

  

Anledningen till att gravskick från järnåldern och medeltiden i Savolax nämnts såpass ingående 

ovan är att Savolax präglats av en egen kulturell identitet gentemot andra finnar redan under 

dessa tider. Man har trots sin närhet till öst ställt sig under en romersk-katolsk tro men samtidigt 

haft goda kontakter med Karelen och Novgorod som ställde sig under den grekisk-ortodoxa 

kyrkan – kontakter som lämnat spår i gravarna.   

 

2.1.2.  Flytten till de svenska skogarna 
Stridigheter mellan Sverige och Ryssland kan pekas ut som en orsak till att skogsfinnarna 

flyttade till de svenska skogarna. Mellan år 1570 och 1595 pågick ett krig som kom att kallas 

“den långa ofreden” mellan Sverige och Ryssland. Finland kom således att hamna mitt i 

stridigheterna. De finska områdena drabbades hårt av borgläger, då trupper under en längre tid 

kom att koncentreras och underhållas där. Dessutom kom ett ogynnsamt klimat som följdes av 

flera nödår att försvåra omständigeheterna ytterligare för finnarna (Bladh 2001, s. 25).  

    Den långa ofreden förde även med sig ett ökat skattetryck då finnarna bland annat tvingades 

betala extra hjälpskatter - något som tillsammans med att antalet borgläger framkallade flera 

bondeoroligheter med uppror som följd (Bladh 2001, s. 25).  

    Det mest uppmärksammade bondeupproret är Klubbekriget, som i egentlig mening bestod av 

en serie uppror snarare än ett enda. Detta pågick hösten och vintern 1596 och 1597. 

Klubbekrigets orsaker är omdiskuterade, men bland annat utpekas den finska adelns ökade 

inflytande som en utlösande faktor till böndernas uppror eftersom adelns ökade makt hotade 

böndernas frihet och självständighet. Klubbekrigets huvuduppror ägde rum i Österbotten och 

spred sig senare vidare till Satakuna, Tavastland och Savolax. Upproren slogs dock snabbt ner, 

och drygt ett tusental bönder fick sätta livet till. Enligt muntlig tradition bland skogsfinnarna ska 

flera bönder ha flytt från Savolax och upprorens oroligheter till Sverige (Bladh 2001, s. 25).  

    En annan orsak till att utflyttningen så småningom genomfördes från Savolax kan ses i ett ökat 

befolkningstryck som började utvecklas vid tidpunkten för den senmedeltida agrarkrisen, vilken 
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drabbade stora delar av Europa (Bladh 1995, s. 76). Produktionen kunde inte matcha Europas 

snabbt ökande befolkning med fattigdom, svält och sjukdom som följd och utvecklingen kom nu 

med start kring 1350-talet att präglas av en hundraårig stagnation och tillbakagång (Myrdal 1999, 

118ff).   

    Medan andra länder kännetecknades av befolkningsminskning och övergivande av 

odlingsmarker under agrarkrisen, skedde istället en inre kolonisering av Finland mellan år 1470-

1570. Bladh nämner bland annat Soininens forskning som pekar på att tekniska framsteg inom 

svedjebruket och befolkningsökning ska ha varit två orsaker till att man nu började bosätta sig i 

det som tidigare varit erämarker främst i Norra Savolax, Norra Tavastland, Satakuna, 

Österbotten och Kajanaland (Bladh 1995, s. 76). 

    Enligt Stenman (2001, s. 31) krävde skogsfinnarnas svedjebruk stora arealer skog och därför 

fungerade bara svedjebruket i områden där befolkningen var gles. När överbefolkningen uppstod 

i Savolax mot slutet av 1500-talet blev det således ont om plats att kunna svedja. En övergång till 

traditionellt jordbruk torde då ha varit det mest lämpliga alternativet eftersom det kräver mindre 

arealer än svedjebruket, men de flesta områden som var lämpliga för att bedriva jordbruk var 

redan upptagna. Det fanns förmodligen inga andra möjligheter till att byta försörjningsområde 

och folket i Savolax fick därför rikta in sig på att flytta till nya områden som var underbefolkade.  

    Mellan 1500-talets andra hälft fram till första delen av 1600-talet skedde en klimatförändring 

vilken också bör nämnas som en trolig orsak till att man kände sig tvungen att flytta från Savolax. 

Klimatförändringen under det som kommit att kallas ”den lilla istiden” innebar sämre skördar, 

och svedjebruket krävde då större markarealer - ett utrymme som inte fanns (Stenman 2001, s. 

31).  

    Krig, överbefolkning och förändrat klimat kan klassas som tre så kallade push-faktorer 

gällande skogsfinnarnas flytt. Det som lockade på den svenska sidan, det vill säga de pull-

faktorer som fick folk att flytta från vissa områden till andra var bättre ekonomiska 

förutsättningar. Svenskarna var exempelvis inga renodlade svedjebrukare och det fanns därför 

ingen nisch för svedjandet som försörjningsområde. I den inledande kolonisationsfasen fanns det 

plats för större svedjor vilka kunde ge rika skördar även om man lokalt redan integrerade all 

mark i sin ekonomi (Stenman 2001, s. 29ff).  

    Dessvärre fann sig skogsfinnarna över tid i en liknande situation som den i Savolax före 

utflyttningen, eftersom det skedde en folkökning även i Sverige (Stenman 2001, s. 33).  

    Av tidigare forskning utpekas Hertig Karl och statens intresse för kronans skatteinkomster 

som en annan pull-faktor som fick skogsfinnarna att flytta. Hertig Karl, son till Gustav Vasa, 

erhöll ett hertigdöme som omfattade Värmland, nästan hela Närke och Södermanland, samt vissa 

socknar i Västmanland och Västergötland. Han tillträdde hertigdömet 1568 och enligt 

skattelängder från 1583 skulle hertigdömets invånare då ha bestått av ungefär 9000 besuttna 

bönder eller torpare. Med städerna inräknade bör folkmängden ha uppnått till ett par hundra 

tusen människor (Tarkaiainen 1990, s. 142).  

    Hertig Karl stödde kolonisationsförsök, precis som Gustav Vasa hade gjort. Hertigen såg en 

anledning till att ge riktlinjer för hur nybyggen skulle utsynas och skattläggas och han skrev även 
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ett antal öppna brev där han återgav sina åsikter om hur nyodling praktiskt skulle hanteras. I ett 

brev från 1579 lovar Hertig Karl sju års skattefrihet åt den som tog upp torp, och han uppmanar 

år 1581 i ett öppet brev till menigheten i Värmland att nyodling och kolonisation av 

ödeshemman borde genomföras (Bladh 1995, s. 84f). 

    Det finns dock ingenting som tyder på att Hertig Karl själv skulle ha initierat kolonisationen 

och det tycks istället ha handlat om en spontan bebyggelseexpansion som statsmakten hade att 

förhålla sig till. Man kan även se en kolonisationsrörelse bland den svenska allmogen under 

samma tidsperiod. Exempelvis befolkade man återigen de gårdar som lämnats öde under den 

senmedeltida agrarkrisen (Bladh 1995, s. 85). Denna inträffade mellan åren 1350-1450 och 

senare forskning har kommit fram till att ödeläggelsen av gårdar i Sverige var mer omfattande än 

vad man tidigare trott. Kring 1450-talet nåddes en bottennivå och sedan kom en period av 

stagnation som ersattes av expansion omkring år 1500. I skogsbygderna kan antalet ödegårdar ha 

varit så många som hälften eller mer. De perifiera områdena med sämre jordar lämnades och folk 

vandrade till mer bördiga områden – ett mönster som inte bara syntes i Sverige utan även i andra 

länder (Myrdal 2000, s. 120ff).  

    Även om ingenting tyder på att Hertig Karl lockat just skogsfinnarna som grupp med sju års 

skattefrihet för att de skulle ta upp nya torp i Värmlands öde skogar, kan man ändå anta att det 

varit ett lockande erbjudande för både svenskar och finnar (Bladh 1995, s. 85).  

    När finnarna kom till Sverige som kolonisatörer hade de i regel en obetydlig mängd ägodelar 

med sig. Det kunde till exempel vara vapen och en jakthund för att kunna jaga, en påse råg till 

utsäde, en ko och något husgeråd. De förde även med sig sina fäders tro och i denna mytologiska 

och magiska föreställningsvärld levde de sedan isolerade på sina bosättningar (Gothe 1993 

[1943], s. 12f). Så skriver Richard Gothe om skogsfinnarna i sin bok Från trolldomstro till 

kristendom, vilken publicerades 1943 och handlar om finnarnas gamla folktro. Det här skapar en 

bild av ett folk som lever fullkomligt isolerat mitt ute i skogen och ägnar sig åt magi, vilket man 

dock senare har kunnat konstatera inte riktigt var fallet. Man levde förvisso isolerat, men bevis 

för att skogsfinnarna hade kontakt med omvärlden kommer att tas upp senare i denna uppsats.  

    Det är allmänt känt att en stor vidskeplighet rådde bland det skogsfinska folket vilket bland 

annat yttrade sig genom att de utförde särskilda ritualer i samband med svedjandet. Det var 

osäkra tider som rådde och det räckte med att säsongens klimat just detta år skulle vara 

missgynnande för att skörden skulle bli totalt oduglig. Enligt Gothe utfördes därför symboliska 

handlingar för att skydda sitt område redan innan det första trädet fällts på den mark där man 

skulle svedja. Redskapen skulle vigas och signas med böner och hemliga läsningar så att inte 

avundsmannen skulle skada åker, äng, utsäde och skörd, och man valde ut lyckosamma dagar då 

man skulle påbörja sitt arbete (Gothe 1993 [1943], s. 16).  

    Kvicksilver var ett material som användes i skyddande syfte och det medfördes till, samt 

brukades i Sverige. Det kallades elävä hopea, det levande silvret, och användes flitigt vid många 

olika tillfällen. Det förvarades i en vingpenna som täpptes igen med en kork. När sådden började 

kunde pennan stoppas ner i marken för att ge bättre växtlighet men även för att ge skydd mot 

trolldom och avund. Kvicksilver lades också i fiskeredskap för fiskelycka, under byggnader, 
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fähus och stall, i jägarens bössa som skydd och i brudens brudkrona och livstycke. Exempel på 

användadet av kvicksilver bland skogsfinnarna i Sverige finns i Gästrikland där man brukade 

borra in kvicksilver i krubban framför hästen, samt i Orsa finnmarker där det berättades om 

kvicksilver i ladugårdens tröskelsockar (Gothe 1993 [1943], s. 16f).  

    Det finska folket beskrivs i många källor som ett mystiskt folk med magiska krafter, och när 

finnarna från Savolax flyttade till Sverige tog de med även med sig ryktet om att vara 

trollkunniga till sina nya boplatser. Enligt Petrus Nordmann ingav ryktet om trollkunnighet 

respekt hos svenskarna och många skogsfinnar höll därför fast vid detta rykte för att skrämma 

folket från svenskbygden och freda sig från deras närgångenhet (Nordmann 1994 [1888], s. 110).  

    Skogsfinnarna levde ett tämligen oskyddat liv i skogen och detta har använts som förklaring 

till deras vidskeplighet. Det existerade en föreställning om det goda och det onda samt att 

människan kunde kontrollera detta med hjälp av magi, något som gjorde att besvärjelser och 

trollkonster blev något naturligt att tillgripa när man behövde skydd. Det var inte bara det finska 

folket som var vidskepliga – det rådde en allmän vidskeplighet även bland svenskar och norrmän 

under den här tiden, något man exempelvis kan se i tron på häxor. Hur dessa vidskepliga 

föreställningar tog sig uttryck är däremot något som skiljer sig åt mellan finnar, svenskar och 

norrmän (Sundén-Cullberg 2000, s. 142f).   

    Sånger och sagor var en tradition som starkt levde kvar och fördes vidare inom släkten bland 

skogsfinnarna. Av de skogsfinska folksagor som finns nedtecknade från 1880-talets Värmland 

anses flera av dem ha sitt ursprung från Savolax och deras innehåll har ”föga förändrats” 

(Nordmann 1994 [1888], s. 106).  

    Flytten till de svenska skogarna förflöt inte utan konfliker. De svenska bönder som redan 

bodde i trakterna betraktade skogarna som sin egendom och även om ingen tydlig gräns verkar 

ha dragits i skogarna så antas områdena ha grundats på gammal hävd. När de svedjebrukande 

skogsfinnarna sedan slog sig ned ledde detta till konflikter med de svenska böndernas 

utmarksbruk. De värnade om sina fäbodar och krävde att finnbosättningarna och finnarnas 

svedjor skulle läggas ned (Bladh et al. 1992a, s. 5).  

    Det bör påpekas att det finska erämarksutnyttjandet och det svenska utmarksbruket var två 

olika företeelser, då utmarken började utanför inägorna och erämarken var belägen på långt 

avstånd från gården. Delar av utmarksbruket kunde därför interageras i gårdens regelbundna 

verksamhet, medan erämarksutnyttjandet var mer tidskrävande och innebar ofta att långa 

expeditioner genomfördes. Utmarksbruket präglades av mångfald och erämarksutnyttjandet blev 

mer fokuserat på främst jakt och fiske. Man skilde även i östra Finland på utmarker och 

erämarker och en östfinsk gård kunde hålla sig med båda sorterna (Svensson 1998, s. 14f). 

    Många skogsfinnar hade vid ankomsten med sig nedsättningsbrev vilka var utfärdade av 

Kungliga Majestätet eller landshövdingen. Nedsättningsbreven skulle ge dem rätt att slå sig ned 

på vald plats, dock med villkor att inte påverka bolbyarna, dvs den tidigare svenskbygden. 

Finnarna skulle även betala en så kallad bördspenning till den tidigare ägande bolbyn för att 

kunna ta över äganderätten till hemmanet. Från mitten av 1600-talet förekom vid häradstingen ett 

stort antal gränstvister mellan svenskar och finnar, men även mellan finnar och andra finnar som 
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slagit sig ner i Sverige (Bladh et al. 1992a, s. 7ff).  

    Skogsbete fanns i överflöd men det finns exempel på domböcker från Medelpad som berättar 

att konflikter om vem som hade rätt till slåttermyrar och andra foderfångstområden uppstod. 

Under 1630-talet klagade dessutom de svenska bönderna tämligen ofta på de lösfinnar som 

befann sig i områdena. Lösfinnar kallades de finnar som inte bodde permanent på någon gård 

och som på sin lediga tid svedjade, jagade eller fiskade på de svenska böndernas marker. Detta 

ledde till att drottning Kristinas kansli utfärdade en förordning år 1636 vilken angav att alla 

finnar som inte hade arbete eller egna hemman skulle skickas tillbaka till Finland eller skrivas ut 

som knektar (Welinder 2013, kap 6ff).  

 

2. 2.  Det typiskt skogsfinska 

 
2.2.1.  Skogsfinsk byggnadstradition  

Skogsfinnarna ingår i en grupp av finsk-ugriska kulturer vars byggnadstradition domineras av 

timringsteknik, något som kännetecknar de flesta kulturer med tillgång till barrskog (Nesholen 

2001, s. 91).  

 Att den första byggnaden man lät uppföra när man slog sig ner på den nya boplatsen skulle vara 

bastun är i Finland och i skandinaviska finnbygder en långlivad muntlig tradition vars grundande 

anses bero på skogsfinnarnas starka bastutradition. En del äldre litteratur hävdar dock att man 

först bosatte sig i kåtor medan andra teorier beskriver att den första bostaden kan ha varit en 

enkel eldpallskoja med en eldstad mitt i rummet. Det är fullt möjligt att den första byggnad man 

lät uppföra när man slog sig ner, var en som byggnadsmässigt och värmeteknologiskt täckte de 

behov som fanns för både bostad, bastu och torkning av skörden (Nesholen 2001, s. 101f).    

    Kunskapen om hur den skogsfinska gårdens utformning samt hur dess byggnadsdetaljer såg ut 

under 1600-talet är dessvärre begränsad. En stor orsak till denna bristande kunskap är att så 

gamla gårdsmiljöer inte finns bevarade idag och det källmaterial som är känt har inte tillräckligt 

detaljerade beskrivningar för att en större förståelse ska kunna uppnås. Skogsfinnarna förde med 

sig sina egna byggnadstraditioner till Sverige (Wedin 2007, s. 161, 168). Dessa 

byggnadstraditioner kommer i det här kapitlet beskrivas mer ingående. Det bör dock 

understrykas att mycket av det vi vet om 1600-talets rökstugor är baserat på muntliga uppgifter 

och skriftliga källor, främst från 1800-talet, vilka citerats flitigt och slutligen blivit något av en 

sanning (Blennå 2012, s. 62). 

 

2.2.1.1.  Rökstuga och rökugn  

Det skogsfinska bostadshuset kallades för rökstuga eller rökpörte. Begreppet rökpörte kommer 

från det finska ordet savupirtti vilket troligen är ett slaviskt låneord från järnåldern, eller ännu 

äldre av baltiskt ursprung (Wedin 2007, s. 161). Ordet pörte är en försvenskning av det finska 

ordet pirtti som användes för att benämna en stuga eller ett rum man lever i (Nesholen 2001, s. 

103).  

    I Tavastland och Satakuna har begreppet pirtti i äldre tider betecknat stugan/rummet med en 
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rösugn utan kok- och bakfunktion. Man hade då en kok- och bakstuga som komplement. 

Rökstugan hade en stor rökugn i ena hörnet av rökstugerummet (fig. 2). Ugnen var gjord av sten 

och murad med lera så att den skulle vara tätad och inte släppa ut rök mellan stenarna (Wedin 

2007, s. 161). Röken släpptes istället ut genom ugnens öppning och för att möjliggöra detta var 

även ugnens tak tätt murat som en ugnskappa. En annan benämning på ugnen blev därför 

kappugn (Blennå 2012, s. 64). En av de äldsta rökugnar man känner till grävdes ut vid Staroja 

Ladoga och härstammar sannolikt från 900-talet (Wedin 2007, s. 161).  

    Rökugnen var alltid placerad i rökstugans ena hörn, innanför dörren. Enligt traditionen i de 

svenska finnskogarna ska rökugnen vara placerad vid den norra väggen, något som förklaras med 

att man ska ha en ”varm rygg” mot vinterns hårda nordanvind. En annan, mer praktisk, 

förklaring till rökugnens placering är att den långsida av stugan som rökugnen inte stod mot var 

den som utsattes för mest solljus och man försåg därför den sidan av väggen med små gluggar 

eller fönster för att kunna få in mer ljus i den annars så mörka rökstugan (Nesholen 2001, s. 107). 

Rökstugan hade två tak. Ett tvådelat yttertak och ett tredelat innertak (Welinder 2013, kap 8.7.1).   

    Den skogsfinska byggnadstraditionen utmärktes genom användandet av de karaktäristiska 

nävertaken. Eftersom nävern togs från björkstammar blev förekomsten av nävertaken beroende 

av björkens utbredning. Kanske bidrog detta till det faktum att nävern kom att bli en handelsvara 

vilket gjorde att användadet kunde sprida sig dit björken inte var lika vanlig. Fördelen med att 

använda näver vid takläggning är att det är hållbart och innehåller betulin som gör att det inte 

ruttnar (Nesholen 2001, s. 131).  

     Nävertaket består av tre olika lager; ett underlag för nävern, ett lager som utgjordes av själva 

nävern samt ett lager med stockar som tyngd för att hålla nävern på plats. Spikar användes inte 

då alla enheter i nävertaket låg på plats som lösa delar, något som krävde effektiva tekniska 

lösningar och god konstruktion (Nesholen 2001, s. 131).  

    Rökstugan saknade skorsten och var istället försedd med en rökkanal av trä som leddes från ett 

hål i mellantaket och ut genom yttertaket. Konstruktionen med rökkanal och ett tredelat innertak 

gjorde att rökutsläppet fungerade bra och man besvärades i regel inte av röken (fig. 2). 

Förmodligen användes inte rökstugan till matlagning utan man använde för detta ändamål istället 

en kokstuga med en vanlig öppen spis. Det finns dock uppgifter om att man bakade bröd i 

rökstugans rökugn (Wedin 2007, s. 161). 
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Figur. 2. Rökstuga med rökugn. Träkanalen i taket leder ut röken från rummet. Teckning av Arne Östman. Ur Wedin 

2007. 

 

 

En stor materiell skillnad mellan skogsfinska och svenska bosättningar ses i den finska rökugnen 

och den svenska murstocken. Den finska rökugnen uppfördes traditionsenligt av naturstenar på 

ett knuttimrat träfundament med laxade knutar. Enligt uppgift ska detta träfundament saknas 

inom svensk byggnadstradition (Bladh et al. 1992b, s. 3; Aronsson et al. 1993, s. 9).  

    Parstugan var en vanlig bostadsform bland alla samhällsklasser i Sverige från 1600-talet fram 

till 1800-talet. Den präglades av sin långa, låga och symmetriska länga med en mittfarstu och ett 

stort bostadsrum på vardera sida. En tolkning till parstugans ursprung ligger i den strävan efter 

symmetri som spelade en ledande roll inom europeisk arkitektur under renässansen (Erixon 1982 

[1947], s. 286, 494).  De rökstugor som finns bevarade i Värmlands och Norges finnskogar 

innehar den klassiska planlösningen av en parstuga vars ena del utgörs av en rökstuga med 

rökugn och andra del utgörs av en så kallad svenskstuga med öppen spis (fig. 3). Dessa skildes åt 

med en farstu och ett litet kök, kallat kåve (Wedin 2007, s. 168) 

    En terori är att den skogsfinska gården i Grannäs, vilken nämns mer ingående senare i denna 

uppsats, var att stugans planlösning skulle ha liknat en parstugas (Welinder 2013, kap. 8.7.3).  
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Figur 3. Planlösning av en parstugerökstuga från Värmland. I vänstra delen syns en rökstuga med rökugn och i den 

högra delen en svenskstuga med öppen spis. Modifierad teckning av Maud Wedin efter Hämäläinen 1945:63. Ur 

Wedin 2007. 

 

 

2.2.1.2.  Rökbastu 

Skogsfinnarna byggde rökbastur för bad och i bastun använde man sig av en stenrösugn som var 

kallmurad, det vill säga att den inte var murad med lera (Wedin 2007, s. 163). Den var uppbyggt 

med ett valv som ett stort stenröse – därav namnet. Användandet av dessa rösugnar går långt 

tillbaka i tiden, förmodligen till århundradena efter Kristi födelse. Finska och slaviska forskare 

vill dock belägga rösugnens uppkomst ännu längre tillbaka i tiden (Erixson 1982 [1947], s. 403).  

    Syftet med bastuugnen var motsatt rökugnens – det vill säga att den var konstruerad för att 

snabbt värmas upp och snabbt avge värme. En bastu fanns i regel på varje skogsfinsk gård men 

ibland kunde mindre hushåll gå samman i så kallade badstugulag och dela bastu (Wedin 2007, s. 

163).  

    Bastuugnen, eller rösugnen, placerades i hörnet innanför dörren och hade liksom rökugnen 

ingen skorsten och oftast inte heller någon rökkanal (fig. 4). Istället släpptes röken ut genom en 

dörr och genom gluggar samtidigt som man eldade i den. Man kunde, på grund av röken, inte 

vistas i bastun så länge som elden brann och man fick vänta till elden falnat och röken vädrats ut 

innan man kunde påbörja sitt bad. Luftfuktigheten reglerades sedan genom att man slängde 

vatten på ugnen. Rökbastun användes inte bara till bad utan även vid exempelvis barnafödande 

(Wedin 2007, s. 163f).  
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Figur 4. Rökbastu med bastuugn, även kallad stenrösugn, i högra hörnet. Teckning av Kjell Nordqvist. Ur Wedin 

2007.  

 

2.2.1.3.  Ria  

En tredje byggnad som utmärkte skogsfinnarna var rian (fig. 5). Den liknade bastun men var 

högre och användes till att torka svedjeråg. Rian hade, liksom bastun, en stenrösugn i hörnet 

innanför dörren. Den hade dessutom ett mellangolv av lösa ribbor där svedjerågskärvarna 

staplades så att de kunde torka. Rian var försedd med vädringsluckor som satt tämligen högt upp 

i byggnaden för att fukt och rök kunde släppas ut under torkningen (Wedin 2007, s. 166).  

  

                                        
Figur 5. Ria med råg staplad för torkning och en stenrösugn i högra hörnet. Teckning: Kjell Nordqvist. Wedin 2007. 

 

Avslutningsvis, gällande avsnittet om byggnadstradition, bör det även tilläggas att några av ovan 

nämnda byggnader förekommit i Sverige redan innan skogsfinnarnas ankomst. Svenskarna kom 

genom kontakter med finnar, östbalter och slaver tidigt att lära känna rökbastun. Exakt när 

bastun med dess rösugn ska ha kommit till Sverige är dock svårt att säga, men enligt Egils saga 
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ska bastun ha funnits på Island redan på 900-talet medan Sverres saga vittnar om att den ska ha 

förekommit i Norge på 1000-talet (Erixon 1982 [1947], s. 403f). 

    Det är möjligt att kontakter i form av handel och krig, särskilt under vikingatiden, ska ha 

introducerat rökbastun till områdena väster om Östersjön. Vidare spekulerar Erixon kring att det 

är just rökbastun som utgjort en av de viktigaste förebilderna för knuttimringens spridning till 

Skandinavien (Erixon 1982 [1947], s. 403f).  

    En annan byggnadstyp som spridit sig till Skandinavien före skogsfinnarnas ankomst är 

rökstugan med tillhörande rökugn. Slaverna ska ha fört användandet av rökugnen till 

Nordtyskland och därifrån har den sedan spridits vidare till bland annat Skåne och Gotland. 

Belägg för att rökugnar på Gotland förekommit och använts som både värmekällor och som 

bakugnar finns från 1100-talet (Erixon 1982 [1947], s. 419f).  

 

2.2.2.  Skogsfinska artefakter  

Det som utmärkte skogsfinnarna och deras identitet var förmodligen främst språket och 

byggnadsskicket (Pettersson 2013, muntlig uppgift). Att försöka urskilja specifika kulturelement 

som skogsfinska markörer i exempelvis kläder är svårt då det inte finns bevarade textilier från 

kolonisationsperioden, något som till stor del beror på att textilierna återanvändes och fick en 

sekundär användning som bland annat väggisolering (Wedin 2007, s. 202).  

    Det för skogsfinnarna så karaktäriserande svedjebruket tycks ha få kända redskap som kan 

betraktas som unika för folket i 1600-talets finnskogar. Man använde vanligtvis inte några 

redskap vid sådden på svedjan men kornen kunde dock grävas ner med en kratta eller trampas 

ner av djur och människor (Bladh 1995, s. 143). Det finns förvisso beskrivningar av att man vid 

enstaka tillfällen, i samband med att rågen skulle strös ut i askan, ska ha använt sig av ett 

hjälpmedel som av Nordmann beskrivs som ett primitivt verktyg tillverkat av en gran 

med ”vidsittande fotlånga grenstumpar”. Den ska ha dragits av en person och styrts av en annan 

och sägs ha varit finnplogens föregångare (Nordmann 1994 [1888], s. 41). Finnplogen var en 

gaffelplog av östeuropeisk typ som förekommer i skriftliga källor från 1700-talet och framåt. 

Plogen var anpassad för att kunna ploga i den stenfyllda jord som ofta fanns i skogarna. Dess 

främre del var försedd med en tvådelad vändspets, likt en gaffel, och kunde lyftas upp i bakändan 

så att den kunde ploga djupare och samtidigt hoppa över ojämnheter i marken (Sandén-Cullberg 

2000, s. 116). 

    Det är relativt svårt att hitta specifika skogsfinska artefakter i källmaterialet men några 

föremål utmärker sig ändå och är värda att nämnas: 

 

2.2.2.1.  Vinkelböjda spånadsfästen 

Vinkelböjda spånadsfästen användes som hjälpmedel när man spann med slända. De har sitt 

ursprung i öst och har varit vanliga i östra Finland, Karelen och Arkhangelsk ända in i senare tid. 

Dessa spånadsfästen är mycket ovanliga i Sverige och man har bara hittat tre stycken – vilka 

härstammar från skogsfinska bosättningar i Grundsjön, Ockelbo samt Gräsmark (fig. 6). 

Spånadsfästena som upphittats i Sverige har med stor sannolikhet sitt ursprung i det tidiga 1600-
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talets skogsfinska kolonisation (Wedin 2007, s. 194). Spånadsfästena tillverkades i regel av björk     

                                        och består av ett upprättstående skaft där man trädde den  

                                        ospunna ”totten” och en horisontell del att sitta på för att hålla      

                                        spånadsfästet på plats medan man spann. Sittbrädet bestod av björkens  

                                        rot medan själva spånadsfästet tillverkades av björkens stam. Vinkeln   

                                        kom alltså från den nedersta delen av en kraftig björkstam med den  

                                        därifrån utgående roten. Man lät spånadsfästet torka i ungefär tre år  

                                        innan det färdigställdes. Svenska kvinnor spann med en så kallad  

                                        handrock – en käpp av varierande längd. Den längre varianten av  

                                        handrocken stacks in under vänster arm och den kortare höll man i  

                                        handen. Det vinkelböjda spånadsfästet gjordes ofta som en  

                                        ornamenterad friargåva och så var även fallet med de svenska  

                                        handrockarna. Man sparade också spånadsfästena till nästa generation,  

                                        något som var viktigt i åtminstone Karelen och Arkhangelsk (Wedin  

                                        2007, s. 194f). 

                                         

 

 

 

 

 

                                        Figur 6. Spånadsfäste från Ockelbo finnmark. Årtalet 1690 har graverats in på   

                                                spånadsfästets nedre del. Spånadsfästet tillhör föremålssamlingen på Gävleborgs   

                                                länsmuseum, Gävle. Foto: Kjell Söderlund. Ur Wedin 2007. 

  

 

2.2.2.2.  Svepskrin  

Svepskrinen som finns bevarade från svenska finnskogarna är gjorda med liknande typ av 

teknik och utformning. De skogsfinska svepskrinen skiljer sig utseendemässigt från de som 

återfinns i övriga Sverige och liknar istället mer de som finns i nordvästra Ryssland. Själva 

svepet var oftast gjort av lövträ medan botten och locket till skrinet var gjort av gran eller tall. 

Grunden är ett stycke träspån som sveps ihop och fästes i en rundad rektangulär träbotten. 

Svepets ändar fästes i varandra, ibland med dekorativa tekniker (Wedin 2007, s. 198) (fig. 7).   

    Den typ av skrin som blev vanligt förekommande i Sverige var en typ av skrin vars lock blev 

försett med en sarg som överlappade själva svepdelen, alternativt en innersarg, och förseddes 

ofta med metallbeslag och ibland även med lås. Den skogsfinska typen liknar dessa svepskrin 

förutom att sargen sitter på själva svepdelen, både upptill och nedtill. Locket saknade sarg och 

var platt. De skogsfinska svepskrinen pryddes ofta av inristade mönster. Precis som i fallet med 

de vinkelböjda spånadsfästena liknade alltså även de skogsfinska svepskrinen de skrin som 

återfinns i nordvästra Ryssland i exempelvis Arkhangelsk-området. Sveptekniken har varit 

vanlig i hela norra Europa inklusive Ryssland sedan en lång tid tillbaka – de äldsta fynden av 
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svepta träkärl kommer från järnåldern (Wedin 2007, s. 198).      

 

 

 

 

                                                                        

 

                                                                       Figur 7. Ett svepskrin med inristade mönster, från    

                                                                                     Kvarnbergstorp i Los socken. Foto: Maud Wedin. Ur  Wedin     

                                                                                     2007. 

 

 

 

2.2.2.3.  Näverhantverk 

Näverhantverket är en tradition som skogsfinnarna har kommit att förknippas med och man 

tillverkade bland annat liefodral, skor, knivslidor, förvaringskärl och bärmesar av materialet.   

Även om den skogsfinska befolkningen var skicklig på att tillverka föremål av näver (fig. 8) så 

är inte näverhantverket unikt för enbart denna befolkningsgrupp. Näverhantverket är en 

företeelse som har förekommit över i stort sett hela Nordeuropa och andra områden där det växer 

björk. Jämför man näverföremål från Sverige, Norge, Finland och nordvästra Ryssland ser man 

att både föremålens användningsområden och utseenden liknar varandra. Det är därför svårt att 

särskilja något specifikt skogsfinskt kännetecken i näverhantverket men detta har ändå kommit 

att bli starkt sammankopplat med skogsfinnarna (Wedin 2007, s. 193). Det är således värt att 

nämnas i en diskussion om skogsfinska artefakter.  

 

 

  
Figur 8. Skor och bärmesar av näver från Fågelsjö Gammelgård i Los socken. Foto: Seppo Remes. Ur Wedin 2007. 
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2.3.  Skogsfinnarna i landskapet 

Skogsfinnarna har genom tiderna blivit starkt förknippade med sitt svedjebruk men det är viktigt 

att påpeka att det inte bara var detta man livnärde sig av då bland annat jakt, fiske, åkerbruk och 

boskapsskötsel också ingick i ekonomin. Man hade således flera flexibla försörjningssätt och 

tyngdpunkten mellan de olika näringarna kunde ändras beroende på rådande omständigheter. 

Gemensamt för allt detta är dock att det bedrevs i skogsområden (Wedin 2007, s. 158f).   

  

2.3.1.  Bosättningsmönster  

Den skogsfinska migrationen uppvisade klara mönster där syftet med flytten till Sverige var att 

kolonisera nya områden. Från de ursprungliga kolonisationsområdena spreds sedan nya 

bosättningar i Sverige och Norge – exempelvis koloniserades skogarna i norra Värmland och 

Norge under mitten av 1600-talet. Varje finnbygd kräver sin egen historieskrivning då de olika 

områdenas utveckling från kolonisationstiden och framåt kom att bli olika beroende på om 

området utvecklades till bruks- eller skogsbygd (Wedin 2001, s. 35f).  

    Vid tidpunkten för den skogsfinska kolonisationen var den äldre inhemska bebyggelsen 

koncentrerad kring områden som var väl anpassade för traditionellt jordbruk. Dessa områden 

med sedimentjordar var placerade i närheten av sjöar, älvar och kuster under högsta marina 

gränsen. De moränmarksbaserade skogsområden som var placerade mellan älvdalarna användes 

extensivt för jakt och fiske, medan de skogsområden som låg närmast de svenska böndernas 

bebyggelse användes för bete och slåtter och även för inhämtande av ved och timmer som 

behövdes till hushållet (Wedin 2001, s. 41). 

    Skogsfinnarnas svedjebruk behövde främst orörd granskog och därför kom man att kolonisera 

obebodda skogsområden med moränmarker. De valde gärna att bosätta sig vid sjölägen om 

möjligheten fanns. Gränsområden valdes ofta ut till nya boplatser och man slog sig därför ned 

mellan socknar och län – för att nämna två exempel (Wedin 2001, s. 41f). 

    De områden som finnarna bosatte sig i var således obebodda skogsområden, som förvisso 

brukades av de svenska bönderna vilket ändå gjorde att skogarna inte var helt öde och oanvända i 

samband med den skogsfinska ankomsten. En del skogsfinnar slog sig ned på gamla gårdar som 

betecknades som öde, medan andra köpte skogsmark av bönderna. På grund av att man bosatte 

sig i periferiområden kunde den skogsfinska kulturen leva kvar en mycket lång tid. I vissa delar 

levde byggnadsskick och språk kvar ända in på 1900-talet (Wedin 2001, s. 42).  

 

2.3.2.  Svedjebruk   

Svedjebruket ses ofta som en primitiv form av jordbruk vilken anses vara en 

naturresursskövlande och civilisationsödande odlingform. Bland skogsfinska forskare beskrivs 

dock svedjebruket istället som en sofistikerad odlingsteknik som krävde god kunskap om naturen 

och en anpassad social organisation. I 1500-talets Savolax fanns det tre organisationsformer som 

hörde till svedjebruket. Den första formen bestod av ett arbetslag som skapats av en 

flergenerationers storfamilj, den andra var ett arbetslag format av flera familjer och den tredje 

var utformad som ett svedjebruksbolag (Bladh 1995, s. 76f).  



21 

 

    Bladh (1995, s. 77) har använt sig av den lantbrukslitteratur som skrevs under senare delen av 

1700-talet av bland andra Bennet och Gadd, som utgångspunkter för beskrivningen av de finska 

svedjemetoderna. Det finns olika metoder för att svedja men de metoder som var vanligast bland 

skogsfinnarna i Sverige var huuhta och kaski: 

    Kaski var en teknik som oftast utfördes i ungskog (ca 15-30 år gammal) bestående av lövskog 

eller i blandskog som dominerades av lövträd. Det var vanligt att man använde sig av denna 

teknik på marker som hade varit svedjade tidigare men det är oklart om den användes på gammal 

mogen skog. Vid kaski-metoden fälldes sveden kring midsommar eller tidig höst för att därefter 

brännas tidigt sommaren därpå. Ibland använde man brinnande trädstammar som rullades över 

marken. Efter bränningen såddes höstråg som kunde skördas året efter. Man kunde även så korn 

och då skördade man redan samma år (Bladh 1995, s. 77).  

    Huuhta, även kallad svedjefall, tillämpades i mogen granskog eller blandskog med exempelvis 

tall, björk eller al. Träden fälldes tidigt på våren och fick ligga och torka i två år, innan man 

brände sveden kring juli månad på det tredje året. Så fort som möjligt såddes råg i askan och 

kunde skördas året efter - det vill säga under det fjärde året. Man varken plöjde eller stenröjde 

huuhta-svedjefallet. Svedjan gav god skörd i ett eller två år, varpå man sedan fick man ta upp 

nya svedjor och starta om processen på nytt. Huuhta-tekniken var den vanligaste bland folket 

från Savolax, såväl i Finland som i Skandinavien och den krävde en god framförhållning samt 

mycket planering. Ville man kunna skörda varje år innebar det att man var tvungen att ha 

tillgång till fyra olika huuhta-svedjor i olika stadier samtidigt (Bladh 1995, s. 78ff). 

    Huuhtasvedjans bakgrund och ålder är inte helt fastställd, men många forskare är överens om 

att den förmodligen kom österifrån och spreds till Savolax från slaverna via karelare under tidig 

medeltid. Andra forskare menar att tekniken ska ha utvecklats under sen medeltid, medan en 

tredje grupp baserar sin teori på modern arkeologisk och pollenanalytisk forskning som visar att 

tekniken kan ha sitt ursprung ända ner i sen järnålder (Wedin 2007, s. 140f). 

    Vid huuhta-svedjebruket använde man sig av en speciell sorts råg som gynnades av den 

svedjade marken. Bladh beskriver hur Olavi Soininen, genom studier av tiondelängder i 

anslutning till den inre kolonisationen av Savolax i mitten av 1500-talet, kom fram till att råg 

dominerade vid de nyupptagna gårdarna medan korn dominerade vid de mer etablerade gårdarna 

(Bladh 1995, s. 78f). I Finland skördades inte enbart råg från svedjorna, utan man odlade även 

korn, havre och bovete. Kornsvedjor förekom också i Sverige, men då i mindre skalor (Gothe 

1945, s. 141f).   

    Vid goda mark- och väderförhållanden blev skördarna mycket lyckade, medan de (precis som 

vid andra odlingstekniker) kunde bli helt misslyckade vid ogynnsamma väderförhållanden. De 

igenväxande svedjorna gav upphov till ett blandat landskap med äldre och yngre skogsbestånd. 

Detta utgjorde en lämplig miljö för många djur och fåglar – exempelvis älg, hare och tjäder. 

Svedjorna blev därför lämpliga jaktmarker, eller betesmarker för tamboskap, efter att de börjat 

växa igen (Bladh 1995, s. 79).  
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2.3.3.  Andra försörjningsområden 

Vid sidan av jordbruket bedrev man en omfattande boskapsskötsel och de gamla 

boskapslängderna vittnar om att skogsfinnarna snabbt fick en betydande mängd boskap på sina 

nyupptagna gårdar. Boskapen bestod främst av nöt, men även svin och får var vanligt 

förekommande. Vid jämförelser av finnbygden och svenskbygden i Medelpad framkommer det 

att en, enligt Gothe, nästan kronisk foderbrist råder hos de svenska bönderna i bygden medan 

finnarna som var bosatta mitt ute i betesmarkerna ofta hade bättre möjligheter att föda sin boskap. 

Det blev senare vanligt att de svenska bönderna lät inackordera sin boskap uppe i finnskogarna 

när sommarbetet började tryta – en utveckling som inte bara syntes i norra Sverige, utan även i 

exempelvis Värmland (Gothe 1945, s. 144ff).  

    Gällande jakt och fångst användes olika metoder. Följande beskrivning är inte unikt för 

skogsfinnarna då de svenska bönderna också ägnade sig åt samma sysslor. Fångstgropar 

användes för att fånga exempelvis varg, ren eller älg och denna metod har förekommit från ca 

5000 f. Kr till 1800-talet e. Kr. Man använde sig även av fällor som utlöstes av djuren själva, 

som exempelvis lådor med luckor som stängdes igen efter att djuret lockats in, eller saxar med 

käftar av järn som slog igen när djuret trampade på eller drog i utlösningsanordningen. Nät 

kunde användas till att fånga både fågel och fisk samt även större djur som varg. Det rådde en 

stor mångfald både vad gäller fångstmetoder och villebråd. Dessvärre är det svårt att avgöra när 

de flesta jakt- och fångstmetoder började tas i bruk (Svensson 1998, s. 69ff).  

    Gothe (1945, s. 157f) beskriver finnarnas iver att jaga pälsbärande djur och att de under tidigt 

1600-tal ofta förekom i längder över skinnvaror som fodgen köpte upp för kronans räkning. I 

exempelvis Medelpads finnmarker var det vanligt att man handlade med skinn av mård, björn, lo, 

älg och bäver. 

    Man ägnade sig förutom jakt även åt fiske. Något specifikt eller utmärkande för 

skogsfinnarnas fiske har dock inte kunnat hittas i källorna men det nämns – eller snarare läggs 

fokus på – att konflikter uppstod mellan de svenska bönderna och skogsfinnarna om vem som 

hade rätt till fiskevattnet (Gothe 1945, s. 161f).  

 

3.  PRESENTATION AV MATERIAL  

 

3.1.  Tre skogsfinska bosättningar  

I det här kapitlet kommer utgrävningarna av tre skogsfinska bosättningar belägna i Värmland, 

Medelpad och Hälsingland (fig. 9) att undersökas mer ingående för att se om skogsfinskt minne 

och identitet uttrycker sig i den materiella kulturen genom byggnader, specifika fynd samt om 

man kan hitta spår av ekonomi som till exempel svedjebruk.  
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Figur 9. Modifierad karta över skogsfinska bosättningar i Skandinavien under kolonisationsfasen. De för uppsatsen 

aktuella bosättningarna Gammelvallen, Råsjö och Grannäs har markerats på kartan av författaren av denna uppsats. 

Kartan är ritad av Maud Wedin och Tove Johansson. Ur Wedin 2007.  

 

3.1.1.  Gammelvallen/Avundsåsen  

Gammelvallen ligger i Södra Finnskoga socken, Torsby kommun i norra Värmland (fig. 9). 

Bosättningen uppmärksammades på grund av att dess namn finns markerad på en ekonomisk 

karta från 1970. Namnet Gammelvallen förde tankarna till att det varit en äldre övergiven 

fäbodvall, men det skulle senare visa sig att det förmodligen rört sig om en permanent bosättning 

då platsen bland annat består av röjningsrösen och åkerytor (Bladh et al. 1992a, s. 3, 10). 

    Ingen levande tradition eller förklaring till Gammelvallen har kunnat spåras i närliggande 

bygd, dock påträffades en skriftlig källa som berättar att enheten Gammelvallen är belägen på 

fastigheten Avundsåsen. Det äldsta belägg som finns för Avundsåsen är från 1658, då gården är 

etablerad som en finngård och återfinns i tiondelängden för Dalby socken. Gården ska ha före år 

1727 ha flyttats på grund av att frosten blivit för svår, enligt ett rannsakningsprotokoll i 

Lantmäteriverkets arkiv. En teori är därför att Avundsåsens gamla gårdsläge fått benämningen 

Gammelvallen efter flytten (Bladh et al. 1992a, s. 10f). 

    I Sverige har Värmlands skogsfinnar blivit särskilt uppmärksammade eftersom den 

skogsfinska kulturen och det finska språket levde kvar där ända in på 1900-talet (Bladh et al. 

1992a, s. 7). Det är därför intressant att inkludera en skogsfinsk bostättning från Värmland i 
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denna uppsats.   

    Mellan år 1989 och 1990 inventerades skogsområdena i norra och nordvästra Värmland och i 

samband med detta påträffades finngården Gammelvallen i Södra Finnskoga år 1990. Vid 

inventeringen av skogsområdena noterades mest fångstgropar för älg, järnframställningsplatser 

för myrmalm med tillhörande kolningsgropar samt fäbodar – i Värmland kallade sätrar. Man har 

således bedrivit ett omfattande utmarksbruk i norra Värmland – i exempelvis Norra och Södra 

Finnskoga, Norra Ny och Dalby socknar – samt även på den norska sidan (Bladh et al. 1992a, s. 

4f).  

    Åren 1989 och 1990 strävade fornminnesinventeringen också efter att registrera 

kulturhistoriska lämningar som var kopplade till finnkulturen i området. Några övergivna 

finngårdar och finntorp, samt tre svedjor registrerades och lagskyddades i samband med 

inventeringarna. Fornlämningarna som påträffades är från olika tidsperioder och de vittnar alla 

om att de nordvärmländska skogarna har varit en viktig resurs sedan förhistorisk tid. 

Fångstgropar för älg och järnframställningsplatserna torde ha varit i bruk sedan förhistorisk tid 

och medeltid, medan säterdriften expanderade från 1600-talet och framåt. En anledning till att 

säterdriften blev mer intensifierad kan ha varit att älgen blivit allt mer sällsynt (Bladh et al. 

1992a, s. 5f). 

    Den skogsfinska befolkningen som bosatte sig i området kring Gammelvallen lämnade få 

exempel på sin etniska tillhörighet i det kamerala materialet. Finska släktnamn ändrades till 

svenska patronymnamn – exempelvis Heikki Kymöinen blir Henrik Matsson. Det kamerala 

materialet skrevs av svenska tjänstemän och därför blev skogsfinnarnas namn försvenskade. 

Avundsåsens finska namn är Kymöla, ett namn som kommer från det savolaxiska släktnamnet 

Kymöinen (Bladh et al. 1992a, s. 13). 

    Avundsåsen låg på sydsidan av Avundsåsberget och Gammelvallen låg på bergets 

nordsluttningar. Skogsfinnarna placerade vanligtvis sina nya gårdar i anslutning till de första 

svedjemarkerna, vilket gör att Gammelvallens placering på Avundsåsbergets norra sluttning inte 

är helt typisk. Det bebyggelseläge som Avundsåsen fick på 1720-talet är dock mer traditionellt 

för finnbygden. Då Gammelvallens läge inte var idealiskt så torde de lokalklimatiska 

förutsättningarna ha försämrats i takt med att marken avskogades, vilket i sin tur kan vara en 

orsak till att de boende på Gammelvallen sedermera flyttade sin gård (Bladh et al. 1992a, s. 18).  

    De arkeologiska utgrävningarna påbörjades 1992 och man hoppades då få veta mer om 

Gammelvallens första bosättare (Bladh et al. 1992b, s. 2f). Vid de första utgrävningarna 

undersöktes tre anläggningar. Dessa utgjordes av en åkerterass, en rektangulär grop (som 

möjligtvis var rester av en äldre husgrund) samt en husgrund innehållande ett spisröse av gråsten 

vilken var uppbyggt med hjälp av en lådliknande träkonstruktion. Träkonstruktionen hade fyllts 

med sand som bildade en botten för spiselhällen och över träkonstruktionen återfanns rikligt med 

skärvigt- och skörbränt stenmaterial vilket tros ha utgjort resterna av en kupolformad 

överbyggnad. Man kunde inte med säkerhet fastställa om spiskonstruktionen varit en finsk 

rökugn, men den stämde väl överens med beskrivningen av en sådan då denna typ av ugn bland 

annat utmärkte sig genom att vara uppbyggd med hjälp av ett träfundament (Bladh et al. 1992b, s. 
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3f). Spisröset var dessutom placerat mot norr, nära husets vägg, där man även påträffade 

förkolnade stockar eller träplankor. Dessa kan ha utgjort de nedre delarna av husets norra vägg 

eller ha varit rester av spisrösets träkonstruktion (Aronsson et al. 1993, s. 9f). 

    I närheten av spisröset påträffades keramikbitar samt både brända och obrända djurben – något 

som indikerar matlagning. Andra fynd som hittades i närheten av spisen var kniv, skära, 

klackjärn och flinta som använts för att få eld i spisen och kritpipor som förmodligen tagits med 

till spisen för att tändas i eldstaden. Klackjärnets placering i närheten av spisen kan förklaras 

med att det utgrävda spisröset, det vill säga den förmodade rökugnen, placerats i husets hörn 

intill dörren vilket var en typisk placering för skogsfinnarnas rökugnar (Bladh et al. 1992b, s. 

4,6).  

    De flesta föremål som hittades i samband med 1992 års utgrävning var tidlösa. Den enda 

materialgrupp som kunde specialstuderas för att dateras var kritpiporna. De pipor som hittats 

saknade dock stämplar eller andra tidsbestämmande orneringar och man baserade därför 

dateringen på piphuvudets innerdiameter, skaftfragmentens rökgångsdiameter samt pipans form 

och vinkling mellan huvud och skaft. Utifrån dessa fakorer blev den äldsta möjliga dateringen 

satt till 1630-talet och den yngsta möjliga dateringen till 1730-talet – en tidsperiod som 

sammanfaller med de skriftliga beläggen om Avundsåsens äldsta gårdsläge, Gammelvallen 

(Bladh et al. 1992b, s. 4f). 

    Man fick i samband med undersökningarna 1993 fram ytterligare bevis för att spisröset skulle 

ha varit en rökugn då man rensade fram träkonstruktionens sydvästra hörn och konstaterade att 

konstruktionen var laxad. Detta är den traditionellt använda tekniken vid uppbyggandet av en 

rökugn (Aronsson et al.1993, s. 10).  

    Lämningar efter ytterligare en eldstad, som troligtvis ingått i samma byggnad, påträffades vid 

den förmodade rökugnens östra sida (Aronsson et al. 1993, s. 10). Denna eldstad nämns dock 

inte mer ingående i utgrävningsrapporterna. 

    Vid undersökningen av ett röjningsröse på området genomfördes en C14-analys av ett kollager 

som påträffades under stenarna i anläggningens botten. Man genomförde även paleobotaniska 

analyser av ett humuslager som fanns ovanför kollagret. Analysresultaten visar tydliga 

indikationer på odling av korn och råg, som tillsammans med det brända kollagret kan 

representera ett initialt svedjebruk på platsen (Aronsson et al. 1993, s. 14). 

 

3.1.2.  Råsjö  

Bosättningen Råsjö är belägen vid sjön Råsjön i Borgsjö socken, Ånge kommun i Medelpad (fig. 

9). Den etablerades av Jon Jonsson Pulkkinen omkring år 1618 och finns beskriven av lantmätare 

Olof Tresk i geometriska jordboken från år 1639. Beskrivningen av Råsjö lyder: ”En gård, 

skattar 2 öre. Utsäde i båda åkren 3½ tunnor. Sandjord. Därpå födes 2 hästar, 20 nöt och 15 får. 

Gott mulbete, näver- och svedjeskog, mycket gott fiske och kvarnställe. (...)” (George 2006, s. 

4ff). 

    Welinder (2013, kap. 6.1) beskriver hur Råsjö, eller Råsjö gammelgård, hade sitt ursprungliga 

läge vid sjön Råsjöns sydöstra sida. Gården omgavs av barrskogsdominerade marker som 
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sträckte sig milsvida i alla väderstreck och det är två mil till sockenkyrkan i Borgsjöbyn.  

    Gården Råsjö bröts i mark som förmodligen använts extensivt av bönderna i de 

omkringliggande socknarna. Pollenanalyser visar förekomst av nässlor, gråbo, mållor och råg - 

vilket väcker misstankar om att bönderna i Borgsjö och Haverö kan ha använt området kring 

Råsjön som betesmarker under 1500-talet, förmodligen med bas i närliggande fäbodar. Betet i 

skogarna i området kring Borgsjö och Råsjön tycks ha räckt åt till alla och domböckerna nämner 

inga konflikter mellan de svenska bönderna och de inflyttade finnarna just där (Welinder 2013, 

kap. 6.1ff).  

    Även om de svenska bönderna i Medelpad såg utskogarna som sina egendomar, var de i regel 

inte särskilt intresserade att själva ta upp nybyggen ute i skogsmarkerna. De var även ovilliga att 

släppa in okända nybyggare som kom utifrån och ville bosätta sig i skogar vilka man ansåg sig 

ha äganderätt till. Kronan försökte göra anspråk på den obebyggda marken men stötte på stort 

motstånd då bönderna hävdade att det var deras utskogar. Därför blev detta något som kunde 

leda till konflikter gällande den skogsfinska inflyttningen (Welinder 2013, kap. 6.3.2).  

   Jon Jonsson var, som tidigare nämnts, den person som först slog sig ner vid Råsjön. Han fick 

nedsättningsbrev för gården år 1620. Han kom dock inte direkt från Finland, utan hade troligtvis 

bott på finngården Saxen i Torps socken fram till omkring 1618 (Welinder 2013, kap. 6.3.2).  

    År 1995 genomfördes en kartläggning av Råsjö gammelgård som påvisade att det fanns 

omkring sextio lämningar i området. Av dessa lämningar var fyra rester efter ängslador, några 

möjliga lägen för byggnader, ungefär fyrtio röjnings- eller odlingsrösen samt olika sorters 

spismursrester. Lämningarna kommer både från den skogsfinska bosättningen från 1600-talet 

och framåt, men även från det fortsatta ängsbruket och betet som enligt de boende i den 

närliggande bygden ska ha pågått in på 1930- eller 1940-talet och sedan brukats som hästbete 

ända fram till 1980-talet (Welinder 2013, kap. 6.5).     

    Tunet på Råsjöns gammelgård innehöll enligt kartläggningen från 1995 minst fyra byggnader 

och en jordkällare. Man vet dock inte om alla byggnader har stått på platsen samtidigt och inte 

heller om det har funnits fler. Gården ska i början av 1700-talet ha flyttats och det är troligt att 

man då monterade ner byggnaderna, fraktade dem till andra sidan sjön och lät uppföra dem på 

den nya boplatsen (Welinder 2013, kap. 6.2). Orsaken till flytten ska ha varit att frosten var för 

svår och man sökte sig därför till en höjd placerad längre från sjön på den norra sidan (Herou & 

Holmdahl 2001, s. 90).     

    Ett bostadshus med rester av två eller tre spisar eller ugnar, samt två byggnader med rösugnar 

har blivit utgrävda. De två byggnaderna med rösugnar var placerade nära sjökanten och man 

misstänkte att de fungerat som gårdens ria och bastu, dock kunde man inte helt fastställa om de 

spis- eller ugnsrester som hittades i själva bostadshuset varit finska rökugnar eller 

skorstensförsedda spisar. I husets nordöstra hörn påträffades en större mängd bränd lera som kan 

kopplas samman med det stenröse som återfanns vid den norra långväggens mitt. Hade stenröset 

varit en rökugn så hade leran möjligtvis använts till att täta denna. En annan teori var att leran 

legat ovanpå innertaket i bostaden, den förmodade rökstugan. Att använda lera ovanpå innertaket 

innebar dock att man hade en stil som inte var helt skogsfinsk, eftersom skogsfinnarna använde 
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sand istället för lera (Welinder 2013, kap. 6.7ff).  

    Några bitar fönsterglas hittades på husets alla fyra sidor. Man har alltså haft glasfönster, men 

om dessa funnits på husets alla sidor samt hur stora de har varit var svårt att avgöra. Avsaknaden 

av blyspröjsar kunde tolkas som att fönstren varit små – då blyspröjsar används för att 

sammanfoga flera rutor i ett fönster (Welinder 2013, kap. 6.7.1). 

    De vanligaste fynden var keramikskärvor, bränd lera och ben samt järnföremål. 

Keramikskärvorna härrör främst från bordskärl som fat och skålar. En enstaka slev av ben fanns 

bland fynden. Man hittade även bitar av kritpipor och trots att antalet var litet och de bitar som 

påträffades var små, var en bit – vilket utgjorde ett munstycke –  möjligt att datera till 1800-tal. 

Förmodligen har pipan rökts i samband med att man utfört något arbete, som exempelvis slåtter, 

på Råsjö gammelgård under tiden efter att själva gården flyttats till andra sidan sjön (Welinder 

2013, kap 6.8ff).  

    En sammanställning av det osteologiska materialet som redovisas i 2005 års 

utgrävningsrapport visar en varierad förekomst av olika sorters vilt, tamdjur och fisk. Det 

identifierade benmaterial som dominerar är dock älg, nöt, får/get, fågel och fisk (George 2005, s. 

19).  

    Även om själva boningshuset vid Råsjö bara delvis hann undersökas så var det tidsmässigt 

möjligt att genomföra mer grundliga undersökningar av lämningar efter en annan byggnad nere 

vid sjön. Där påträffades ett röse som konstaterades vara rester efter en så kallad rösugn, en 

kallmurad ugn. Rösugnen har förmodligen ingått i en byggnad som fungerat som en ria med en 

storlek på cirka 7 x 5 meter. De jordprover som togs i närheten av byggnaden visade höga halter 

av sädespollen. Förmodligen har tröskningen ägt rum i rian varifrån sädespollen har spridits till 

omgivningen i närheten (George 2007, s. 15).  

    Resterna efter vad som tolkades vara en liten bastuugn påträffades i samma område som 

rösugnen vid senare undersökningar. På grund av den uppbyggda terassens storlek antog man att 

den anpassats för rian och därför bör rösugnen ha föregått den mindre bastuugnen. En möjlighet 

är därför att en betydligt mindre bastu har uppförts på terassen efter rian (George 2007, s. 15f).  

    De boende på Råsjö bedrev under 1600-talet en mångsidig försörjningsekonomi innehållande 

både boskapsskötsel, jakt och fiske, svedjebruk och åkerbruk. Pollendiagram från en närliggande 

myr visade en förekomst av kolpartiklar och rågpollen, något som indikerar att svedjebruk kan 

ha förekommit. Då rågplantorna producerar stora mängder pollen som kan färdas långa sträckor 

med vinden kunde man inte med säkerhet säga om svedjandet förekommit i närheten av, eller 

längre bort från, bosättningen. Stora mängder kornpollen påträffades också i pollenanalyserna 

från en åkerterass. Detta väckte misstankar om att ett mer omfattande huuhta-svedjebruk ska ha 

förekommit under tidigt 1600-tal, varpå kornodlingen sedan ökade i omfång och blev allt 

viktigare (Welinder 2013, kap 6.10ff). Dessa spekulationer om hushållsekonomin får avsluta 

kapitlet om Råsjö. 
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3.1.3.  Grannäs  

Den skogsfinska bosättningen Grannäs är belägen i Alfta finnskog, Alfta socken, som ligger i 

södra Hälsingland vid sjön Grannäsen (fig. 9). Delar av bosättningen grävdes ut under åren 2003-

2008 och man undersökte bland annat lämningar efter en rökstuga som kunde dateras till 1600-

talet (Blennå 2012, s. 62).  

    Grannäs är egentligen en by, vilken under tidigt 1600-tal utgjordes av två gårdar. Därför kom 

den undersökta gården helt enkelt att kallas för Grannäs. Gårdens grundare ska ha erhållit ett 

nedsättingsbrev år 1613 men det första boningshuset uppfördes förmodligen redan runt 1610. 

Gården ska sedan ha flyttats omkring år 1750 och den ursprungliga platsen lämnades då öde. 

Boningshuset hade vid tiden innan flytten brunnit två gånger och blivit återuppbyggt lika många 

gånger, runt samma rökugn som då återanvändes (Welinder 2013, kap 8.3.2).  

    Det fyndmaterial som påträffades visar hur livet tedde sig för det skogsfinska folket i 

bosättningens första etableringsfas, troligen mellan åren 1609-1690. Undersökningarna visade att 

stugan sannolikt byggdes upp för sista gången efter brand under 1680-talet och i samband med 

detta flyttades stugan ungefär hundra meter söderut – där den sedan stod kvar till första halvan av 

1900-talet (Blennå 2012, s. 66).  

     I rökstugan påträffades en rökugn som förmodligen byggts om och restaurerats efter de båda 

bränderna. Ugnen var konstruerad som ett stort stenmagasin med tätningar av lera och röset efter 

den var ungefär 4 x 4 meter stort och 1,8 meter högt. Det visade sig att ugnens golv inuti 

eldrummet, och förmodligen även ugnsvalvet, var byggt av tegel – en upptäckt som kullkastade 

den tidigare uppfattningen om avsaknad av tegel i de skogfinska rökugnarna och därmed kan ses 

som unik (Blennå 2012, s. 66). Öppningen till Grannäs rökugn vette mot söder och under 

rökugnsrummet fanns ett mindre valv som sträckte sig tre kvarts meter in under ugnen, även 

detta med öppning mot söder. Något sådant valv är inte tidigare belagt eller känt från bevarade 

rökugnar och en teori är att ved ska ha förvarats i detta valv. Vart dörren till rökstugan varit 

belägen kunde inte fastställas, men då ugnen var placerad i det nordöstra hörnet torde dörren ha 

funnits i det sydöstra hörnet (Blennå et al. 2009, s. 4ff). 

    Förutom teglet i rökugnen påträffades en del andra intressanta fynd i samband med 

utgrävningarna. Ett mynt, slaget år 1609, hittades vid rökugnens ena kant och det har 

förmodligen placerats där som ett grundläggningsmynt i samband med att stugan byggdes. Själva 

rökstugan antas en gång i tiden ha haft glasfönster då gröntonat fönsterglas hittades på 

undersökningsområdet. Om glasfönster var vanligt förekommande bland 1600-talets övriga 

skogsfinska rökstugor vet man inte säkert (Blennå 2012, s. 67ff).  

    Vid undersökningarna av Grannäs hittades flertalet kritpipor. Dessa är tillverkade i England 

och Holland, varav de äldsta är från England och tillverkade under 1600-talets första hälft 

(Blennå 2012, s. 68). Enligt Arne Åkerhagen, som har undersökt kritpiporna från Grannäs, nådde 

bruket av tobak Sverige under slutet av 1500-talet – något han kommit fram till med hjälp av 

dateringsbara brev. De pipor som hittades i Grannäs kan anses som exklusiva och av bra kvalitet, 

då bland annat en holländsk pipa ska ha blivit polerad med agat (Åkerhagen 2013, muntlig 

uppgift). 
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    Bland det upphittade keramikmaterialet dominerade skärvor från rödgods, med olika typer av 

glasyr och ornamentik, som förefaller ha varit producerad för den lokala marknaden (Blennå 

2012, s. 69). Det bestod mestadels av skärvor från bordskärl, fat eller skålar. Bland 

keramikmaterialet utmärkte sig dock några skärvor av Werra- och Weserkeramik importerat från 

norra Tyskland, varav en av skärvorna antogs komma från en kruka eller ett krus av Weser – 

keramik som främst förekom som fat – varför en kruka eller ett krus skulle ha varit något mer 

ovanligt att ha i sin ägo. Weserkeramiken började produceras från slutet av 1500-talet och de 

upphittade skärvorna i Grannäs daterades till 1600-talets första hälft. Även ett fragment från ett 

tennglaserat fat, förmodligen tillverkat i nederländska Delft under 1600-talet, påträffades vid 

utgrävningarna (Blennå et al. 2009, bilaga 14). 

    Enligt Blennå (2012, s. 69) visade sig de djurben man hittade främst komma från tamdjur som 

ko, får och gris, men också ben från häst och något som förmodades vara hundben hittades vid 

utgrävningarna. Förmodligen har de boende på gården haft en stor boskapshjord som man har 

fött upp för att sedan sälja.  

    Det framkom också att man livnärt sig av jakt (sannolikt även pälshandel) och fiske, då ben 

från fisk som abborre och gädda samt ben från älg, ekorre och hare påträffades. Även ben från 

hönsfågel hittades, men det är osäkert om det rört sig om ben från vilda eller tama fåglar. Ben 

från sill hittades också, vilket visar att man förmodligen haft utbyte med kustbefolkningen – 

något som varit allmänt förekommande under en lång tid då fiskare från socknar vid kusten bytte 

till sig varor från socknar som saknade havsfiske (Blennå 2012, s. 69).  

    Den arkeologiska undersökningen av Grannäs bevisar att människorna på gården inte levde 

helt isolerade, utan de har snarare haft liknande föremål som man hade i de kringliggande byarna. 

Fynden visar att man har haft möjlighet att införskaffa föremål som man inte kunde producera 

själv hemma på gården. En möjlig teori är att man genom byteshandel med boskap, skinn och 

utsäde fått fönsterglas, dekorerad keramik och kritpipor – ett bevis för att man bör ha levt ett 

tämligen gott liv (Blennå 2012, s. 70).  

    Innan den skogsfinska inflyttningen till Grannäs genomfördes hade området nyttjats som 

utmark och fäbodskog. Som tidigare nämnts är Grannäs egentligen en by som under tidigt 1600-

tal bestod av två gårdar. Den utgrävda gården grundades av Knut Persson och den andra gården 

beboddes en tid av Knuts bror Mats Persson. Bröderna kom från Finland och enligt 

boskapslängderna från 1625 hade de två gårdarna i Grannäs tillsammans 56 djur, varav de flesta 

tillhörde Knut. År 1635 hade antalet djur ökat till 93. Gårdarna i Grannäs var således välbärgade 

(Welinder 2013, kap. 8.1ff). 

    Spår av svedjebruk kunde inte hittas på gården. Enstaka rågkorn påträffades förvisso vid 

utgrävningarna, men det gick inte att avgöra om det rörde sig om svedjeråg eller vanlig råg. 

Förutom rökstugan genomfördes även en totalutgrävning av en eldpall som vidtog 6 meter öster 

om rökstugans östra vägg. Det var oklart om eldpallen ingått i en separat byggnad eller om den 

varit en del av rökstugan, men en tolkning var att eldpallen och rökugnen skulle ha kunnat 

fungerat som två värmekällor i en och samma byggnad. Många skogsfinska hus såg ut så under 

1700-1800-talen och stugan i Grannäs kunde i så fall ha haft en planlösning liknande en parstuga 
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(Welinder 2013, kap. 8 ff). Eftersom eldpallen inte uppvisade några tecken på att ha utsatts för 

en yttre eldsvåda tros den vara byggd efter den sista branden som drabbade stugan runt 1684 

(Blennå et al. 2009, s. 7).   

 

3.1.4.  Sammanfattning: Vad är skogsfinskt i de tre bosättningarna?  

Gammelvallens rökugn var placerad i ett hörn efter stugans norra vägg, uppförd på ett 

träfundament med laxade knutar. Indikationer för att man bedrivit svedjebruk fanns i området, 

däremot hittades inga specifika fynd som kunde påvisa en skogsfinsk identitet bland de boende. 

Ett klackjärn som hittades vid den undersökta ugnen användes för att stärka teorin om att ugnen i 

fråga varit just en rökugn, placerad enligt skogsfinsk tradition vid stugans dörr. Den enkla 

eldstad som hittades väckte en fråga om den ingått i samma byggnad samt om det var där man 

lagade mat. Ben hittade i närheten av rökugnen och dessa antogs vara rester efter matlagning. 

Som tidigare nämnts användes inte själva rökugnen för matlagning och det mest troliga är då att 

eldstaden kan ha använts för detta ändamål.  

    De boende på Råsjö tycks ha haft en varierande ekonomi där man levde av jakt och fiske och 

där svedjebruket kan ha varit mer omfattande under tidigt 1600-tal för att sedan successivt ha 

minskat till förmån för det ökade åkerbruket. Gällande gårdens byggnader hittades lämningar 

efter en ria och en bastu med tillhörande rösugnar, båda belägna på samma terass och därmed 

inte samtida – förmodligen har rian uppförts före bastun. I bostadshuset påträffades en möjlig 

rökugn vid den norra väggens mitt och den brända lera som hittats i närheten kan ha använts för 

att täta ugnen. 

    Bosättningen Grannäs skiljer sig från Gammelvallen och Råsjö genom att rester av exklusiva 

föremål såsom importerad keramik och dyrbara kritpipor hittades i samband med 

undersökningarna. Rökugnen innehöll tegel och hade dessutom ett undre valv, något som inte 

hade påträffats förut. Den var placerad mot norr, en typisk placering för rökugnar, intill stugans 

dörr och med öppningen mot söder. Ugnen är dock på grund av teglet och det undre valvet 

annorlunda jämfört med tidigare kända rökugnar. En förklaring till detta undre valv är att det kan 

ha använts som vedförråd. Enligt skriftliga belägg ska gården ha haft en betydande mängd 

tamdjur och även livnärt sig av jakt och fiske. Inga spår av svedjebruk kunde hittas men de 

exklusiva fynden och den stora mängd boskap indikerar att man bedrivit byteshandel och haft 

goda kontakter med omvärlden.  

     

4.  AVSLUTANDE DISKUSSION   

 

4.1.  Vad utgör den allmänna definitionen av vad som är typiskt  

skogsfinskt  –  och stämmer den?  

Savolax är ett område som fångat forskarnas intresse under en längre period, både vid tiden för 

kristnandet och vid tiden för den skogsfinska kolonisationen av Sverige. Utgrävda gravar från det 

medeltida S:t Michel (på finska kallad Mikkeli) ger intryck av att människorna i Savolax hade en 

utmärkande identitet redan under den här tiden. Man kan således förmoda att Savolaxfinnarna 
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skiljde sig åt från andra finnar. Att Savolax ligger nära gränsen till öst har inneburit att föremål 

som vinkelböjda spånadsfästen samt försörjningsmetoder som huuhta-svedjandet har funnit sin 

väg till det skogsfinska folket från Arkhangelsk och Karelen – influenser som sedan tillsammans 

med kolonisatörerna följt med till Sverige.  

    Det bevarade materialet från just 1600-talets skogsfinska bosättningar i Sverige är knappt, 

något som innebär problem när man undersöker denna tidsperiod. För att beskriva 1600-talet har 

forskarna istället ofta använt sig av källor från 1700- och främst 1800-talet, varav det senare 

århundradet präglades till stor del av nationalromantiken som då växte fram. Under den här tiden 

började man romantisera respektive schablonisera kring nationalitet och kultur och detta 

präglade den allmänna synen på skogsfinnarna. Det är en stereotyp bild där skogsfinnarna 

beskrivs som ett isolerat folk vilka starkt håller fast vid gamla traditioner gällande svedjebruk, 

erämarksutnyttjande, byggnadsskick samt skrock och magi. Man kan då samtidigt fråga sig hur 

mycket forskarna från 1800-talet och sekelskiftet, exempelvis Gottlund och Segerstedt, färgades 

av sin tids nationalromantiska anda.     

    Modern forskning tycks dock mer och mer komma att handla om att förändra denna bild och 

göra sig av med det nationalromantiska synsättet till förmån för ett mer varierat och nyanserat 

synsätt. Detta skulle även jag själv komma att uppleva behovet av i samband med mina 

undersökningar av de tre bosättningarna, något jag beskriver mer ingående i nästa underrubrik. 

    De ovan nämnda egenskaperna som tillskrivs skogsfinnarna kan alltså sägas utgöra de 

huvudsakliga karaktäristiska drag som kommit att förknippas med detta folk. Bilden som 

förmedlas är att man i stort sett på varje gård livnärde sig av svedjebruk, bodde i en rökstuga 

med rökugn och hade tillgång till bastu och ria.  

   Det är konstaterat att skogsfinnarna bosatte sig i mellersta och norra Sverige, i skogsområden 

som ofta hörde till böndernas utmarker och att detta ledde till konflikter och gränstvister mellan 

finnar och svenskar. Även gränstvister mellan finnar och andra finnar finns dokumenterade. Man 

kan dock anta att konflikter tenderar uppstå på de flesta ställen där människor slår sig ner. Att de 

tidiga forskarna möjligtvis överdrev betydelsen av dessa konflikter i ett behov av att skapa 

tydliga skillnader mellan vad de upplevde som två främmande folk är något man bör ha i åtanke.  

    Vad det gäller det skogsfinska byggnadsskicket så bör man ha i åtanke att byggnader som 

bastun och rökstugan med sin rökugn – vilka ju anses vara utmärkande för det skogsfinska folket 

–  faktiskt har förekommit i Skandinavien redan innan skogsfinnarnas ankomst. Detta rörde sig 

förmodligen främst om influenser som spridit sig via kontakter med slaver, östbalter och finnar 

och inte något som kommit tillsammans med en koloniserande grupp.     

  

4.2.  Identitet och minne  

 Det kulturella minnet används för att ge svar på hur en kultur fungerar och det kan bestå av 

specifika berättelser, texter, och ritualer som används för att stärka en grupps självbild (Naum 

2008, s. 72). En grupp bevarar således sin identitet och sitt arv genom det kulturella minnet. Då 

både minnet och identiteten är sociala konstruktioner som är flytande och föränderliga kan man 



32 

 

tänka sig att dessa förändras genom möten med utomstående individer. Ofta är det omgivningen, 

snarare än gruppen själv, som definerar en identitet.   

     Genom att studera skogsfinnarna i en tid då de fortfarande var nya i Sverige förmodas det 

kulturella minnet och identiteten fortfarande ha varit tämligen opåverkade av den svenska 

omgivningen. Jag antog att detta borde ha uttryckt sig i exempelvis byggnadstradition och 

ritualer gällade svedjandet.   

    Man kan även tyda förekomsten av ett kommunikativt minne, främst gällande det finska 

språket som levt kvar såpass länge i vissa delar av finnskogarna.  

    Gällande kulturellt minne och identitet, förmodas dessa i skogsfinnarnas fall ha uttryckt sig via 

byggnadstraditioner, språk, seder och bruk och har i sin tur blivit något som dagens forskare 

använder som utgångspunkter för att leta efter det ”typiskt skogsfinska”.  

 

4.3.  Spår av identitet och minne i de undersökta bosättningarna 
När jag först började skriva denna uppsats hade jag redan målat upp en bild av att det skulle vara 

det kulturella och/eller kommunikativa minnet samt den skogsfinska identiteten som skulle 

hamna i fokus för undersökandet av de tre bosättningarna Gammelvallen, Råsjö och Grannäs. 

Jag sökte således efter skogsfinska markörer bland boplatsernas lämningar. Under arbetets gång 

visade det sig dock att det ofta saknades exempel på det typiskt skogsfinska i form av 

utmärkande byggnadsskick och ekonomi och istället visade sig en stor variation i fråga om 

levnadssätt och sociala skikt i de utgrävda gårdarna. Både minne och identitet uttrycktes förvisso 

i form av exempel på byggnadstradition och spår av svedjebruk, men det var bevisen för att man 

hade goda kontakter med omvärlden som kom att bli det mest intressanta. Genom kontakter med 

omvärlden skapade man en ny identitet.   

    På de undersökta skogsfinska gårdarna visade det sig att åtminstone några av de exempel på 

skogsfinska byggnader, byggnadsskick och ekonomi återfanns på platserna.  

 

 Gammelvallen förefaller vara den mest anonyma av de tre gårdarna och förutom 

rökugnen och spår av svedjande var det svårt att finna något annat som skulle kunna 

utmärka en kulturell identitet. Om man lagt sig till med något nytt eller bevarat det gamla 

skogsfinska är därför omöjligt att svara på.  

 På Råsjö hittades spår av en varierande ekonomi bestående av bland annat svedjebruk 

och jakt, byggnader i form av rester av en ria och en bastu samt lämningar av vad man 

förmodade vara en rökugn i bostaden. Råsjö uppvisar således flest attribut som enligt den 

rådande uppfattningen kan tillskrivas skogsfinska. 

 Grannäs är i mitt tycke den mest tvetydiga och därmed intressanta av de tre undersökta 

platserna med tanke på att bosättningen uppvisade en mångfald i sitt innehåll och även 

skiljde sig från de andra gårdarna genom att man inte kunnat hitta några spår av 

svedjebruk. Man hade en skogsfinsk rökugn som visade sig vara unik i Sverige jämfört 

med tidigare påträffade rökugnar genom att den var delvis byggd av tegel och hade ett 

undre valv. På Grannäs hade man det gott ställt vilket kan utläsas bland annat genom de 
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exklusiva föremål man kunnat införskaffa såsom dyrbara kritpipor och importerad 

keramik. De boende på gården skiljer sig alltså markant från den ”idealbild” av det 

skogsfinska folket som återges och förutom rökugnen – som ju även den skiljde sig från 

andra rökugnar – kunde inget annat som påvisade de boendes kulturella tillhörighet hittas. 

Det undersökta materialet kunde snarare påvisa en social status, framför en skogsfinsk 

kulturell identitet och bevarandet av ett skogsfinskt minne.  

 

Gemensamt för alla tre bosättningar är att lämningar efter vad som förmodas vara 

rökugnar påträffades i samband med utgrävningarna. Lämningarna visade sig på samtliga 

platser vara placerade vid bostädernas norra väggar. Denna placering beskrivs av 

Nesholen (2001, s. 107) som typisk för skogsfinska rökugnar. 

     

En omständighet som försvårar denna analys något är att alla tre bosättningarna under 1700-

talets första hälft blev flyttade från sina ursprungliga lägen till nya platser som var mer 

gynnsamma och att det på grund av detta skulle krävas ytterligare undersökningar av dessa nya 

platser för att se hur man bevarade den skogsfinska identiteten och minnet över en längre 

tidsperiod. Att de första bosättarna på de undersökta platserna har varit skogsfinska kan 

understrykas med hjälp av äldre skriftliga källor. Men om en typisk skogsfinsk identitet och ett 

skogsfinskt minne verkligen uttrycks i den materiella kulturen är i åtminstone fallen 

Gammelvallen och Grannäs desto svårare att säga, eftersom tillräckligt många komponenter inte 

har återfunnits på platserna.  

    Man hade med tanke på förflyttningen av boplatserna också kunnat spekulera i varför 

skogsfinnarna sökte mer gynnsamma närbelägna platser för sina bosättningar. Var de mer 

benägna att flytta runt än sina svenskfödda grannar på grund av att de rörde sig över större ytor i 

och med svedjebruket och erämarksutnyttjandet, samt att de nyligen genomfört förflyttningen 

från Finland? Eller var det så att de ville anpassa sig till att bedriva samma sorts jordbruk som 

svenskarna och därför insåg att de hade slagit sig ner på platser som var sämre lämpade för detta?  

Dessa frågor har väckts under arbetets gång och tyvärr inte varit möjliga att besvara inom ramen 

för denna uppsats – men väl något att tänka på inför framtida uppgifter. 

 

4.4.  Vad fynden berättar 

De materiella fynden från de tre undersökta gårdarna kanske inte uppvisar så många av de 

förväntade attribut som klassas som typiskt skogsfinska. Vi vet dock att det är människor med 

skogsfinsk bakgrund som drivit dem. Så vad berättar då den materiella kulturen från de här tre 

bosättningarna för oss? Uttrycks en kulturell identitet och ett kulturellt minne? Det som framgår 

tydligt är att det inom dessa skogsfinska bosättningar funnits stora skillnader i form av egendom 

och social status. Exempelvis hade gården Grannäs 93 djur år 1635, vilka antogs ha ingått i 

byteshandel men också kan ha använts till mjölkproduktion, något man inte direkt förknippar 

med skogsfinnar. 

    Om  man jämför dessa tre undersökta bosättningar med den allmänna definitionen av det 
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skogsfinska kan man dra slutsatsen att beskrivningen om hur skogsfinnarna levde sina liv i 

rökstugor och ägnade sig åt svedjebruk till viss del stämmer, särskilt vad gäller Råsjö. I fallet 

Grannäs visar sig dock snarare ett framåtsträvande i den materiella kulturen framför en önskan 

att bevara det gamla. Bilden som målas upp av Grannäs är att man uppnådde en högre status 

genom att beblanda sig och ha goda utbyten med det svenska samhället snarare än att till varje 

pris bevara det finska man hade haft med sig.   

    Liksom jag beskriver i inledningen av ”Spår av identitet och minne i de undersökta gårdarna” 

hade jag förväntat mig att undersökningarna skulle visa typiska exempel på skogsfinsk identitet 

och att de olika fynden skulle indikera ett starkt kulturellt minne. Men då den materiella kulturen 

från bosättningarna visar att de både skiljer sig från varandra och från den definition som 

används som riktlinjer för att fastställa skogsfinsk kulturell identitet började jag göra antaganden 

om huruvida minnet och identiteten levt vidare genom språket och andra traditioner som inte 

lämnat spår efter sig i den materiella kulturen. Detta är en lösning på problemet, om än en enkel 

sådan. Det kan också finnas en annan förklaring: 

    En del moderna forskare, som exempelvis Stig Welinder, tycks återkomma till hur den tidigare 

forskningen blir färgad av nationalromantikens behov av att förenkla och schablonisera 

(Welinder 2003, s. 3).       

    Förmodligen är själva definitionen av vad som utgör markörer för det typiskt skogsfinska 

fortfarande så färgad av detta att det påverkat även min infallsvinkel och mina frågeställningar i 

denna uppsats. Mitt sökande efter typiska skogsfinska markörer blev på så sätt en del av arvet 

från 1800-talets nationalromantik och blir således ett bra exempel på varför den moderna 

forskningen måste sträva efter att göra sig fri från detta äldre synsätt. Denna upptäckt samt den 

varierade bild av det skogsfinska som trätt fram blir därmed de viktigaste slutsatser jag anser mig 

kunna dra genom arbetet med denna uppsats.  

 

4.5.  Det nationalromantiska arvet och dagens förändrade syn på det 

skogsfinska 

Gården Grannäs har i arbetet med den här uppsatsen kommit att framstå som något av ett bevis 

för att sociala skikt och hierarkier existerade inom den skogsfinska gruppen. Då Grannäs utgör 

en kontrast gentemot den allmänna definitionen av vad som är skogsfinskt visar det sig samtidigt 

att idealen från det nationalromantiska 1800-talet fortfarande är närvarande.  

    Någonstans kring denna tidsperiod torde uppfattningen om vad som är ”typiskt skogsfinskt” 

ha växt fram. Möjligtvis kan en –  inom gruppen – egen önskan att hävda sig själva ha bidragit 

till detta, exempelvis var ju Gottlund själv Finlandssvensk och man kan tänka sig att han har gett 

sig ut i finnskogarna i sökandet efter en skogsfinsk identitet. Man det handlade dock naturligtvis 

också om omvärldens behov av att särskilja det ”andra” i sin strävan att framhäva det ”egna”.  

    Man kan vidare fråga sig huruvida den nya uppfattningen gällande skogsfinnarnas goda 

kontakter med omvärlden pekar på en förändring i deras beteende sedan de kommit till Sverige 

eller om detta är ett mönster som funnits redan när man bodde i Finland. Det är möjligt att detta 

förändrades något efter flytten till Sverige men man bör även ha i åtanke att de utgrävda, 
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medeltida gravarna i S:t Michel bevisar kontakter mellan Savolax och Karelen vilket indikerar 

att man redan då hade kontakt med, och influerades av, sina grannar.     

    Med exemplet Grannäs bekräftas alltså den förändrade bild som med tiden trätt fram i modern 

forskning om skogsfinnarna; att hierarkier och sociala skillnader existerade inom gruppen och att 

goda kontakter med omvärlden fanns. Sekelskiftets schabloniserade bild av ett isolerat, 

svedjebrukande och ritualutövande folk bleknar därmed till förmån för en allt mer nyanserad 

uppfattning. I mina ögon blir sekelskiftets uppfattning om skogsfinnarna, åtminstone i och med 

fynden från utgrävningarna av Grannäs och Råsjö, något motbevisad. Man bedrev byteshandel, 

livnärde sig av annat än enbart svedjandet och strävade efter något nytt. Kanske ville man, till 

syvende och sist, anpassa sig till rådande förhållanden.  

 

5.  SAMMANFATTNING 
 

Från 1580-talet fram till 1600-talets mitt koloniserade det skogsfinska folket – vilka 

härstammade från främst Savolax i östra Finland – delar av mellersta och norra Sverige. Flytten 

berodde på flera faktorer där både krig och överbefolkning kan pekas ut som två anledningar. I 

Sverige fanns områden som behövde befolkas och eftersom Finland under den här tiden var en 

del av det svenska riket uppmuntrades både finnar och svenskar att bosätta sig i de svenska 

skogarna. 

    Enligt den allmänna uppfattningen tog det skogsfinska folket i samband med flytten från 

Finland med sig sina seder och bruk i form av byggnadstraditioner, sin ekonomi bestående bland 

annat av svedjebruk och erämarksutnyttjande samt sin vidskepelse och sitt språk. Bland de 

byggnadstraditioner som togs med till Sverige syns rökstugan med tillhörande rökugn samt 

bastun och rian. Det är förmodligen just byggnadstraditioner, tillsammans med språket och i viss 

mån skrocken som utmärker skogsfinskt minne och skogsfinsk identitet i Sverige.  

    Att Savolax har haft tidiga kontakter med både öst och väst kan ses i medeltida gravar på 

kyrkogårdar i S:t Michel samt i mer sentida artefakter som kan kopplas samman med att man i 

Savolax haft förbindelser med Karelen och Ryssland. Ett exempel på detta är de vinkelböjda 

spånadsfästena som även påträffats i skogsfinska bosättningar från 1600-talets Sverige.  

    Efter den primära kolonisationsfasen fortsatte många att flytta runt i Sverige. Landskapet man 

bosatte sig i var skogar som användes till utmarksbruk av de svenska bönderna, något som ibland 

kunde skapa konflikter mellan svenskarnas fäboddrift och finnarnas svedjebruk.  

    Den skogsfinska ekonomin visade sig vara en varierande ekonomi, där man inte bara förlitade 

sig till sitt svedjebruk utan bland annat jagade, fiskade och födde upp boskap. På så sätt hade 

man flera försörjningssätt att falla tillbaka på om något slog fel.  

    Vid undersökningen av tre skogsfinska 1600-talsbosättningar i Sverige kunde i åtminstone två 

av fallen inga större belägg hittas för att det kulturella minnet och den skogsfinska identiteten 

uttryckt sig i den materiella kulturen, även om alla tre bosättningar uppvisar vissa attribut som 

kan klassas som skogsfinska. Genom att jämföra dessa tre bosättningar med ”det typiskt 

skogsfinska” kan slutsatsen dras att de i den materiella kulturen både skiljer sig från varandra 



36 

 

och från den definition som används som riktlinjer för att fastställa kulturellt minne och identitet. 

Istället kan man anta att den skogsfinska identiteten och minnet förts vidare med hjälp av andra 

traditioner, som exempelvis det finska språket, som inte lämnat några spår efter sig i den 

materiella kulturen.  

    Vad som däremot framkommer är att det inom dessa skogsfinska bosättningar fanns stora 

skillnader i form av egendom och social status. Särskilt en av de undersökta gårdarna –  som i 

och med sitt relativa välstånd – uppvisar en mångfacetterad bild av vad skogsfinskt liv kunde 

innebära och att hierarkier och sociala skillnader existerade inom gruppen.  
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