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GOTTLUND TAALAINMAALLA 1817  
– opetusmateriaalin käyttöohjeet opettajalle:

Kesto: noin 2 X 60 min, teema: Ruotsinsuomalaisten päivä 24.helmikuuta

1. ala-aste: voidaan keskittyä kuvien katseluun ja opettaja kertoo tekstin  
sisältöä vapaasti

2. yläaste ja lukio: voidaan lukea tarkemmin myös tekstit

3. Suomi-seuroilla ja suomenkielisten vanhusten toiminnassa esim.  
Ruotsinsuomalaisen päivän juhlinnan yhteydessä

Tämän oppimateriaalin tavoitteena on saada osallistujat kiinnostumaan  
Gottlundista ja metsäsuomalaisista, eikä tekstejä ole tarkoitettu  
käytettäviksi suomen kielen tarkkaan analyysiin opetustarkoituksessa.  
Ei siis kannata juuttua kielen mahdollisiin vaikeuksiin vaan opettaja voi  
nopeasti selittää hankalat kohdat ruotsiksi ja vaikka tarvittaessa hypätä  
niiden yli. Oppi materiaali on myös ruotsiksi, joten heikosti suomea  
osaavien oppilaiden kanssa kannattaa käyttää ruotsinnosta.

Johdattelu aiheeseen: ”Miksi ruotsinsuomalaisten päivää vietetään juuri 24.2?
– Se on Gottlundin syntymäpäivä. Nyt lähdemme Gottlundin mukana  
Taalainmaalle ja vuosi on 1817”
Tarvitset yhden kartan, tekstisivut 1–22/24 ja Gottlundin. Kopioi  
tekstisivuja tarvittava määrä oppilaille ja niittaa ne yhteen numero- 
järjestyksessä. Voit myös katsoa sivuja i-padilla.

Leikkaa haluamasi kokoinen Gottlund irti (ja laminoi).

Tee kumiin viilto ja purista  Gottlund rakoon kiinni. Voit myös käyttää  
tavallista pelinoppaa.

Laita kartta keskelle pöytää ja kerää oppilaat pöydän ympärille. Jokaisella  
oppilaalla on oma tekstivihkonen, jossa sivut 1–22.

Laita Gottlund Uppsalaan lähtöruutuun 1.

Opettaja ja oppilaat katsovat kuvaa ja lukevat sivun 1 tekstin ensin ääneti  
ja sen jälkeen oppilas/opettaja lukee tekstin ääneen ja siitä keskustellaan.

Opettaja: ”Metsäsuomalaiset tekivät itse kenkänsä koivun tuohesta (= av näver).
Kuvissa on yhteensä 25 tuohivirsua (= näversko).
-Etsi ne kuvista! Löydättekö ne kaikki 25 tuohivirsua”

Opettaja selittää mikä on tuohivirsu (näversko). Näin saadaan osallistujat  
katsomaan kuvia tarkasti.

Seuraava oppilas siirtää Gottlundin ruutuun 2.

Ja taas yhdessä luetaan teksti ja katsotaan kuvaa. Näin käydään sivut läpi  
ja Gottlund hyppelee reitin läpi. Tuohivirsut etsitään ja lasketaan.

Hauskaa matkaa!
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1 MINÄ, CARL AXEL GOTTLUND
Nimeni on Carl Axel Gottlund, olen syntynyt 24. helmikuuta 1796  
Suomessa, ja olen nyt 21-vuotias.

Tulin vuosi sitten tänne Uppsalan yliopistoon opiskelemaan. 

Tenttikirjojen lukeminen ei kuitenkaan minua nyt kesällä huvita,  
vaan haluan lähteä Taalainmaalle etsimään metsäsuomalaisia. 

Äidinkieleni on ruotsi, mutta suomen kieltä minä rakastan koko  
sydämestäni. Sitä opin Juvalla Suomen Savossa, missä isäni  
työskentelee kirkkoherrana.

 Lundin 1995, s.7
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2 MATKANI TARKOITUS
Haluan tarkempia tietoja metsäsuomalaisista, heidän Ruotsiin  
muutostaan sekä siitä, miten heidän suomen kielensä on säilynyt 
200 vuoden eron jälkeen? 

Ja iloinen olisin, jos saisin kuulla heidän runojansa ja laulujansa.

Mutta, mutta! Mistä matkarahat? 

Äitikin on Suomessa huolestunut. Hän ei haluaisi päästää minua 
matkaan, koska pelkää, että minut ryöstetään tai sairastun siellä 
Taalainmaan erämaissa. Nälänhätäkin on kuulemma suurena  
vaarana suomalaismetsissä. 

Mutta onneksi isä minua ymmärtää ja on luvannut lähettää  
riikintaalereita. Sillä ehdolla kuitenkin, että syksyksi palaan  
Uppsalaan ja jatkan opintojani.

 

Matkalleni otan mukaan: 

Englantilaisen kaksipiippuisen pistoolin ja venäläisen sapelin (rosvojen varalta)
Nätin ja hienon lintupyssyni (mestariampuja kun olen)
Kartan, kompassin
Rahaa: 214 riikintaaleria 
Huiluni, kirjoitusvälineeni
Hulphersin päiväkirjan hänen Taalainmaan matkastaan vuodelta 1757
Matka-arkkuuni pakkaan vaatteeni sekä komean kypäräni
- ja tietenkin otan mukaani tulukset tulen tekoa varten

 Gottlund 1928, s. 1–7
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3 LÄHTÖPÄIVÄ 27. KESÄKUUTA 1817 
Vihdoinkin matkaan! Suomalaiset kaverini Höckert ja Weber  
auttoivat minua vielä viime hetkien valmisteluissa ja hurrasivat  
lähdön hetkellä kun nousin kärryjen kyytiin. Kauan aikaa he  
heittelivät hattujansa ilmaan ja sillä tavalla toivottivat  
minulle onnea. 

 Mutta mitenkähän minun nyt käy? 
 Gottlund 1928, s. 8–9
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4 MATKANTEKOA 
Sain talonpojan viemään minut Svärdsjöstä Svartnäsiin.

Mutta sitten minulle kerrottiin, että suomalaismetsiin pääsee  
vain kävelemällä tai ratsastamalla polkuja pitkin. Sidoimme  
matka-arkkuni hevosen selkään ja jatkoimme matkaa jalan.

Svärdsjön papit neuvoivat minua ottamaan kovasti evästä mukaan, 
sillä heidän mukaansa suomalaismetsissä vallitsee nälänhätä.

Kaikki ovat sitä mieltä, etteivät metsäsuomalaiset osaa enää  
suomea.

Mutta nyt jatkan matkaani Svartnäsiin.
  Gottlund 1928, s. 21–22

HUOMAA!

Löydätkö kaikki metsäsuomalaisten 25 tuohivirsua?  
Katso kuvat tarkasti!
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5 LÖYDÄN ENSIMMÄISET  
 METSÄSUOMALAISET SVARTNÄSISSÄ

Täällä Svartnäsissä minulle kerrottiin monien metsäsuomalaisten 
olevan töissä tehtaassa, niinpä jäin jännittyneenä odottamaan heitä 
tehtaan konttoriin.

Kun metsäsuomalaiset tulivat, he sanoivat puhuvansa vain ruotsia, 
ja että kukaan ei enää osannut suomea.

Mutta kun minä aloin tehdä kysymyksiä suomeksi, niin he  
hämmästyivät, ja vanhin mies vastasi hienosti ja arvokkaasti  
suomen kielellä. Kaikki riemastuivat ja tulivat tosi iloisiksi.

He kertoivat, että heidän esi-isänsä olivat saaneet kärsiä niin paljon 
suomen kielen tähden, ja tästä syystä he pelkäsivät puhua suomea 
tuntemattomien kanssa.

 Gottlund 1928, s. 28–30
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6 HIILEN POLTTO 
Näin vihdoinkin ensimmäisen kaskipellon matkalla Hiirolaan, joka 
sijaitsee Svartnäsin suomalaisalueella Lilla Björnmossenissa.

Suomalaisten kylät ovat nyt lähellä! Tuo nokinen aita, musta maa  
ja vihreä pelto. Kaikki on niin tutun näköistä, kuin Savossa koti- 
Suomessa.

Mutta minulle on kerrottu, että kaskeaminen on nyt kiellettyä.

Kaivosten ja ruukkien perustaminen on ollut onnettomuus  
suomalaisille.

Heidät on pakotettu polttamaan hiiliä miiluissa huonolla palkalla 
ruukkien  tarpeisiin. Tätä varten he saavat kyllä hakata metsää  
niin paljon kuin haluavat, mutta kasken polttoon ei enää lupia niin 
vain annetakaan

 Gottlund 1928, s. 35–36

 Valokuva: Dalarna Museum
nokinen = sotig
kaskeaminen = svedjebruk
ruukki = bruk
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7 VIHDOINKIN PÄÄSEN SAUNOMAAN
Hiirolan talossa matkanteon vaivat palkitaan, kun pääsen  
isäntä Antti Hiiroisen saunaan. 

En ole saunonut kokonaiseen vuoteen. Kun nyt näin täällä  
ensimmäisen saunan ja esitin toiveeni päästä kylpemään, niin heti 
alkoi talon kaunis Kaarina-tytär lämmittämään saunaa minulle. 

Toivoin Kaarinaa saunottajaksi, mutta jouduinkin  hänen isänsä  
kanssa kilpasille löylynotossa. Minähän se tietenkin pisimpään  
lauteilla selvisin.

Nahka kyllä meinasi palaa! Mutta kyllä se kannatti! 

 Gottlund 1928, s. 38–39
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8 KARHUN PALVONTAA
Kävin pienen pojan kanssa ongella, kun odottelin saunan 
lämpenemistä. 

Ja mitä minä näinkään! 

Rannassa kasvoi tuuhea mänty, johon oli hakattu kiinni  
kuusi karhun pääkalloa.

Isäntä kertoi kaataneensa 21 karhua, ja että ennen vanhaan 
ihmiset tekivät monia rituaaleja ja lausuivat loitsuja, kun  
juhlivat näitä metsän kuninkaita.

 Gottlund 1928, s. 41–42

Minähän en tietenkään näihin loitsuihin usko, mutta nämä 
metsä suomalaiset väittävät, että saavat karhun pötkimään 
pakoon runojensa voimalla. He eivät paljasta loitsujansa  
muille helposti, koska pelkäävät sitten niiden menettävän  
voimansa. Papitkin ovat heitä näistä taikakeinoista moittineet. 

- Olen muuten laittanut päähäni komean kypäräni, ja minut 
kyllä huomataan, minne sitten menenkin!

loitsu = besvärjelse

TIESITKÖ ETTÄ?

Muinaiset suomalaiset 
pitivät karhua pyhänä  
eläimenä, ja siksi karhun 
luita ei saanut  antaa koi-
ralle tai heittää luontoon 
miten sattuu. Karhun kallo 
kiinnitettiin juhlallisesti 
mäntyyn siten, että sen 
katse oli kohti auringon 
nousua, ja luut järjestettiin 
männyn juurelle oikeaan 
järjes tykseen.

Haavio 2019, s. 32–34   
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9  ENSIMMÄINEN SAVUPIRTTI
Råbacken kylässä Ockelbon suomalaismetsän rajalla näen  
ensimmäisen suomalaisen savupirtin. 

Ja Pekka – isäntä puhuu suomea! Suomen kieli elää vielä täällä! 

 Gottlund 1928, s.  60–61

 Ritamäki, valokuva: Anna-Mari Ojutkangas-Hedlund 2019

HUOMAA!

Tämä kuuluisa savupirtti ei ole Taalainmaalla, vaan  
Värmlannissa. Ritamäen savupirtissä asuttiin aina  
vuoteen 1964 saakka. Tämä hyvin säilynyt savupirtti  
on kesäisin suosittu vierailukohde.
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10 EKSYIMME SIXEN-JÄRVELLÄ
Jatkoin matkaani, ja tiennäyttäjänä oli taas  oikein mukava pikkupoika. 
Aikuisilla ei nyt heinäntekoaikaan ole aikaa lähteä minua opastamaan,  
ja siksi saan oppaakseni usein lapsia.

Löysimme kesän ensimmäiset ahomansikat ja vilvoittelimme itse- 
ämme Sixen-järven vesissä. Tämä hauskanpito meille sitten kostautuikin, 
sillä oli jo myöhäistä, ja matka metsän läpi oli pitkä. Aurinko alkoi laskea,  
ja meille molemmille tuli hätä, sillä olimme eksyneet pahan kerran.

Kiipesin korkeimpaan kuuseen, ja mitään muuta ei näkynyt kuin  
synkkää metsää ympärillä. 

Ei auttanut muuta kuin kaivaa tulukset esille ja tehdä nuotio. Tulen 
ääressä vietimme viime yön kertoen tarinoita metsään eksymisistä ja 
keinoista, miten metsästä löytää takaisin ihmisten ilmoille. Onneksi 
pojan äiti oli laittanut mukaan tuohikonttiin evästä, ja jaoimme kolme 
leipää, voin ja juustopalan keskenämme.

Ja sitten aamulla löysimme helposti polun lähimpään taloon ja huoma-
simme, että olimme eksyneet aivan Viitalan kylän (Björnåsen) vierelle, 
joka sijaitsee Alftan suomalaismetsän rajalla. Emme olleet suinkaan 
eksyneet synkkään korpeen, niin kuin yön pimeydessä kuvittelimme.

 Gottlund 1928, s. 68–72
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11 KOIVUT PURJEINA
18. heinäkuuta pääsin taas jatkamaan matkaani, ja soutajaksi  
pitkälle soutumatkalle Amungen-järven toiselle puolelle sain   
vanhan partaäijän maksua vastaan. Meillä oli hyvä myötätuuli,  
ja kaadoin viisi pientä koivua meille purjeeksi, ja niiden huojuvien 
lehtien keskellä vietin aikaani lueskelemalla Hulphersin kirjaa  
hänen Taalainmaan matkastaan. 

 Gottlund 1928, s. 82–83
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12 KIRJOITUSHOMMISSA KASAKAN  
 PERHEEN VIERAANA

Nyt olen täällä Kvarnbergissa eli Myllymäellä päässyt asumaan  
rikkaaseen taloon, jossa asuvat kuuluisan Kasakka-suvun jälkeläiset. 
Suomesta tänne muuttanut suvun esi-isä sai kuningas Kustaa Adolfilta 
vahvistuskirjan tilaansa vuonna 1618, ja niin on Kasakan suku päässyt 
kasvamaan ja kukoistamaan täällä, näin minulle tänään kerrottiin. 

Tässä ison pirtin pöydän ääressä on niin hyvä kirjoittaa taas  
päiväkirjaa ja panna muistiin kyläläisten kertomuksia suomalais-
a sutuksen historiasta.

Yöuneni kärsivät kuitenkin kovasti, sillä minulle annettu sänky oli  
kyllä leveä, mutta aivan liian lyhyt. 

Kun lutikatkin minua kiusasivat, ukkonen jyrisi ja salamat räiskyivät, 
niin eipä tullut levosta mitään.

 Gottlund 1928, s. 88–90

 

lutikka = vägglus
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13  MINÄ – MESTARIUIMARI
Kun tulin opaspoikani Kustaan kanssa Helsinglandin ja Taalainmaan 
välillä virtaavan Voxna-joen luo, en saanut mistään venettä lainaan. 
Ei auttanut muu, kuin lähteä uimalla hakemaan joen toisella puolella 
näkyvä vene. 

Kustaa koetti minua kovasti estellä. Hän kertoi, että viime kesänäkin 
tähän oli hukkunut talonpoika. 

Hän ihmetteli ja nauroi rannalla, kun näki minut kellumassa selälläni. 

Paluumatkallani sukelsin veneen toiselta puolelta toiselle. Nousin  
veneeseen ja hyppäsin takaisin jokeen.

Poika huusi ja kysyi: Oletko sinä ”silmän keäntäjä”?

– Metsäsuomalaiset eivät osaa uida ja siksi pitävät minua taikurina!

 Gottlund 1928, s. 98–99
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14 PETTERI – POJAN KAUNIS LAULU
Matka Björkbergistä Hamraan oli taas hikinen ja kuuma. 

Metsän varjossa pyysin 14-vuotiasta opaspoikaani laulamaan 
 minulle. Tämä Petteri Nykäinen on terhakka ja reipas poika, jolla on 
avoin katse, kauniit kasvot. Sinisistä silmistä tuikkii jalo sielu.

Hän lauloi minulle suomeksi, ja kirjoitin laulun heti tietenkin  
muistiinpanoihini: ”Yks, kaks, kolm, neljä, anna ilonen olla,  
kuin huoli tulloo, anna hänen männä!”

 Gottlund 1928, s. 105–106
 Lundin 1995, s. 70

TIESITKÖ ETTÄ?

Tämä on vieläkin tunnettu ja rakastettu  
kansanlaulu? Voit ehkä löytää sen Youtubessa  
hakusanalla ”Kissat rumpua lyövät”

Yks, kaks, kolme, neljä 

Kissat rumpua lyövät,

neljä hiirtä tanssii,

kaksi paarmaa laulaa, paarma = broms

koko maailma pauhaa.

Jos ilo tulee,

anna ilon olla,

jos suru tulee,

anna surun mennä!

Pikku Pegasos 1984, s.37
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15 SÄÄSKET HYÖKKÄÄVÄT
Matkapäivä Hamrasta Fågelsjöhön oli kamala!

Olen rämpinyt avojaloin suolla. Lisäksi kiusana ovat olleet 
hirmuiset sääskilaumat ja muut itikat. Jouduin kuin sotaan 
satojen mäkäräisten ja paarmojen kanssa. 

Ne pimittivät ilman ja peittivät minut kokonaan. Ne tulivat 
sellaisella vauhdilla kuin raesade. Tuntui kuin olisi herneitä 
heitetty kasvoilleni. 

Vihdoin luulin keinon keksineeni: sivelin kasvoni ja käteni 
suosta kaivamallani savella. Oksilla aseistettuna otin  
vastaan uusia ihmissyöjien hyökkäyksiä.

Juoksin minkä jaksoin ja hyppelin gasellin tavoin kiveltä 
 kivelle. 

Jos joku olisi minut nähnyt sapelini ja pyssyni kanssa tällä 
tavalla säntäilemässä, olisi hän varmaan pitänyt minua 
 kaistapäisenä hulluna.

 Gottlund 1928, s. 113–115

suo = myr
sääski = mygg
itikka = insekt
mäkäräinen = knott
paarma = broms
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16 METSÄSUOMALAINEN MENU
Kyllä nämä metsäsuomalaiset ovat vieraanvaraisia! 

Minulle tarjotaan heti viiliä, kun tulen uuteen taloon. 

Suomalaisilla on paljon lehmiä, ja vaikka olen joutunut syömään 
pettuleipää melkein joka talossa, niin maitoa, juustoa ja voita  
onneksi riittää. 

Tällaisia herkkuja olen päässyt maistamaan:

Mössö: Vuohen- tai lehmänmaidon heraa keitetään.
Mämmi: Kuumaan veteen sekoitetaan ruisjauhoja ja maltaita.
Peppu: Suolaveteen vispataan paljon ruisjauhoja.
Mutti: Kala- tai rasvaliemeen lisätään ruisjauhoja.
Hillu: puolukoita ja ruisjauhoja keitetään puuroksi.

  Gottlund 1928, s. 137–139

 
TIESITKÖ ETTÄ?

Pettuleipä oli hätäleipää, 
kun viljasato jäi huonoksi. 
Ruisjauhoihin sekoitettiin 
männyn sisäkuorta.

Valokuva: Keyland, Nils 1919/Nordiska museet
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17 HURJIA JA USKOMATTOMIA TARINOITA
Metsäsuomalaiset ovat täällä Länsi-Taalainmaalla kertoneet  
minulle monia hurjia ja uskomattomia tarinoita vanhoilta ajoilta.  
Niissä liioitellaan kyllä aika kovasti.

Yksi kertoo Hakkaraisen suvusta. 

Pekka Paulinpoika Hakkarainen muutti Suomesta Rautalammilta  
ja rikastui kaskenpolttajana.

Sitten hän joutui riitoihin taalainmaalaisten kanssa, jotka polttivat  
hänen riihensä. Heillä oli tullut riitaa maan omistuksesta.

Hakkarainen rakensi riihen uudelleen, mutta sitten tulivat  
vermlantilaiset, – ja taas paloi riihi. 

Hakkarainen meni Tukholmaan hakemaan oikeutta ja kuninkaalta  
lupakirjaa maatilaansa. Hän sai oikeutta ja eli 150-vuotiaaksi. Hän oli 
vielä vanhanakin niin voimakas, että jaksoi yksin nostaa myllynkiven.

 Gottlund 1928, s. 199 –201

Mutta voiko elää  
150-vuotiaaksi? 

riihi = ria, byggnaden där 
man torkade säden
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18 SURULLINEN TARINA
Myös tämän uskomattoman tarinan kuulin Länsi-Taalainmaalla:

Kerran isä ja äiti tulivat metsästä töistä ja näkivät, että koti oli  
palanut tuhkakasaksi. 

He kysyivät pikkutytöiltänsä, kuka oli tehnyt ilkityön.

Tytöt kertoivat, että  kaksi mustatakkista miestä, siis Vermlannin  
ruotsalaista, oli tullut ja vienyt viiliastian pihalle ja lapset sitä syömään.

Sitten miehet olivat sytyttäneet pirtin tuleen.
 Gottlund 1928, s. 187

 
TIESITKÖ ETTÄ?

Nykyisin historian tutkijat sanovat, että näille kauheille tarinoille  
ei ole löytynyt todisteita tuomiokirjoista.

Riitoja kyllä joskus syntyi metsäsuomalaisten ja ruotsalaisten  
välille maan ja vesien omistuksesta, mutta nämä riidat ratkaistiin  
oikeudessa.

Tätä pirttien ja riihien polttamista on suullisessa perinteessä  
kovasti liioiteltu. On haluttu saada tarinoihin jännitystä,  
dramatiikkaa ja sensaation makua.

 Wedin  2012, s. 29 – Vanhan ajan ”Fake news”?
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19 KEITÄ OLIVAT NÄMÄ  
 METSÄSUOMALAISET?

Kaskia viljelevät suomalaiset alkoivat muuttaa 
Savosta Rautalammin suurpitäjästä  
Skandinavian havumetsiin 1500-luvun lopulla. 
1200-luvulta vuoteen 1809 Suomi oli osa 
Ruotsin valtakuntaa, ja metsäsuomalaiset  
olivat siis Ruotsin kansalaisia.

Jo kuningas Kustaa Vaasa halusi, että  
talonpojat muuttaisivat autioille metsä- 
alueille, ja siksi heille tarjottiin  6–12 vuoden 
verovapautta. Suomen puolella alkoivat  
kaskeamiseen sopivat alueet loppua. Ja  
kun vielä oli paljon sotia ja levottomuuksia, 
niin moni metsäsuomalainen halusi  
muuttaa valtakunnan rauhallisempaan  
länsiosaan.

 Wedin 2012, s. 3–4  

Migrationsmönster, Maud Wedin, 
Finnskogsmuseet och Kalles Kart-
service 2014

Skandinavian suomalaisa sutusten 
kartta, Maud Wedin & Tove Johansson 
2004
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20 MITÄ TARKOITTAA KASKEAMINEN?
Keväällä kaadettiin kuusimetsästä alue, joka sai  
kuivua 1–2 vuotta. 

Sitten se poltettiin juhannuksen aikoihin, ja  tuhkaan  
kylvettiin rukiin jyvät. 

Hyvinä vuosina kasket tuottivat 100 - kertaisen sadon, mikä  
oli  paljon enemmän, mitä tavallinen peltoviljely antoi.

Kaskeamisen huono puoli oli se, että yhdestä paikasta sai  
satoa vain 1–2 kertaa, minkä jälkeen täytyi etsiä uusi alue. 

Hylätty kaskimaa kasvoi hyvin heinää, ja siksi metsä- 
suomalaisilla oli paljon lehmiä.

 Wedin 2012, s. 18–22
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21 SAVUPIRTIN UUNI
Savupirtissä on savu-uuni, missä ei ole savupiippua. Savu  
päästetään katossa olevan aukon kautta ulos puista kanavaa  
pitkin. Tämä savukanava ulottuu välikatosta ulkokattoon.

Monet luulevat, että savutuvassa on savua koko ajan. Näin ei  
kuitenkaan ole. Vain lämmityksen ensimmäisen tunnin aikana  
on savua välikaton alla. 

Suuri kiviuuni ja maata sisältävä välikatto varastoivat lämmön  
pitkäksi aikaa, ja tuvassa on joka puolella lämmintä.

 Nilsson 2013

 Valokuva Mattilan uunista
 Kuva: Maud Wedin
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22 GOTTLUNDIN HUILUN MAAGINEN SOINTI
Monet olivat saaneet kuunnella hänen huilunsa maagista sointia 
ja monien tyttöjen kanssa hän oli tanssinut. Hän palasi Uppsalaan 
26. syyskuuta 1817 kolme kuukautta kestäneeltä matkaltaan,  
mutta Taalainmaan suomalaismetsiin jätti hän sydämensä.

TIESITKÖ ETTÄ?

Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran SKS:n arkistossa Helsingissä  
on 1783 sivua Gottlundin keräämiä perinnemuistiinpanoja  
Suomen Savosta, Norjasta ja Ruotsista.

Gottlundin päiväkirjat  ”Ruotsin suomalaismetsiä samoilemassa”  
sekä ”Vermlannin päiväkirja 1821” kertovat hänen tutkimus - 
matkoistaan suomalaismetsissä Ruotsissa ja Norjassa.

Nuoren Gottlundin tekemät  muistiinpanot ovat olleet AARREARKKU  
metsä suomalaisten historian tutkijoille. 
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TIESITKÖ ETTÄ?

1. Me juhlimme ruotsinsuomalaisten ja metsäsuomalaisten päivää  
juuri Gottlundin syntymäpäivänä 24.helmikuuta.

2. Alftan metsäsuomalaismuseossa on kuvia ja esineitä Skandinavian 
metsä suomalaisalueelta. Siellä on myös laajin metsäsuomalaisia  
käsittelevä kirjasto www.finnskogsmuseet.se

Internetissä on myös metsäsuomalaisia käsittelevä bibliografia  
www.finnsam.org/bibliografi

3. Värmlannin museo ja Torsbyn metsäsuomalaiskeskus ovat  
aloittaneet vuonna 2018 projektin, jonka tavoitteena on saada  
Ruotsin ja Norjan suomalaismetsät mukaan UNESCOn  
maailmanperintölistalle. 
varmlandsmuseum.se/finnskogen-vagen-till-varldsarv

4. Ruotsissa  ja Norjassa säilyneitä savupirttejä on paljon enemmän  
kuin  Suomessa:  60 savupirttiä ja 100 savusaunaa. Suomessa  
savupirttejä löytyy ulkoilmamuseoista,  mutta Ruotsista ja Norjasta  
niitä löytyy vielä paljon niiden alkuperäispaikoilta. 

5. Kaisa Vilhuinen oli tunnettu viisas tietäjä ja suomalaismetsien  
perinteiden ylläpitäjä. Hänen nimeään kantaa vuosittain jaettava  
ruotsinsuomalainen kirjallisuuspalkinto. 
liekki.se/kaisa-vilhuinen-38191533

Lähdeluettelo

Kirjallisuus
Etymologinen sanakirja 1–3. SKS 1992–2000.
Gottlund, Carl Axel: Dagbok öfver dess resor på Finnskogarne i Dalarne, Helsingland, 

Vestmanland och Vermland år 1817. Dalarnas Museum. Falun 1984.
Gottlund, Kaarle Aksel: Ruotsin suomalaismetsiä samoilemassa. SKS 1928.
Haavio, Martti: Suomalainen mytologia. SKS. 2019.
Helakisa, Kaarina (toim.): Pikku Pegasos. Otava 1984.
Kaivola-Bregenhoj, Annikki (toim.): Vanhoja arvoituksia. SKS 1983.
Lundin, Lars: I Gottlunds fotspår. En vandring genom Orsa Finnmark. Järvsö 1995.
Nilsson, Per Olov: ”Savutupa – paljon mainettaan parempi”. Metsähistorian Seuran 

vuosikirja 2013.
Wedin, Maud: Skandinavian Metsäsuomalaiset. Falun 2012. Suomennos: Milla Kujala.
Wedin, Maud: Skogsfinnarna i Skandinavien. Falun 2011.

Internet
www.finnskogsmuseet.se
www.finnsam.org/bibliografi
www.finnsam.org/videoarkiv
www.finlit.fi

 



Gottlund Taalainmaalla 1817 Får kopieras 24

Muut lähteet
Puhelinkeskustelu 2019-12-02 Maths Östbergin (Finnskogsmuseet) kanssa

Youtube
Svedjebruk. Dokumenttifilmi 37 min
Ritamäki Finnskogen Värmland Sverige 5 min
yle.fi: hakusana: Metsäsuomalaiset loitsuivat itsensä unohduksiin 3 min
Finnsam 2016 Rökungnen i Säfsen 10 min
Finnsams videoarkiv: Skogsfinnarna Kulturarvet i  Dalarna
Finnsams videoarkiv: Gottlund i Svartnäs. Skådesspelet Gottlund 1817–2017

Suomen sanojen alkuperä. Etymologinen sanakirja. SKS. 1992, 1995.
Vanhoja sanoja, jotka vielä elävät esim. sukunimissä

aho = hylätty kaskimaa, jossa lehmät laiduntavat
huhta = poltettu kaski
huhtikuu = keväthankien aikana kaadettiin kaski ja näin saatiin huhtapuut  

kuivumaan, kunnes kaski kesällä poltettiin
halme = kasvava kaski, kolmannen kerran kylvetty kaski
laiho = kasvava vilja
peninkulma = peni on vanha koiran nimitys ja peninkulma on n. 10 km  

eli se matka, jonka päähän koiran haukunta kuuluu tyynellä ilmalla

Arvoituksia: ”Vanhoja arvoituksia” 1983. SKS
Musta mölli mäellä, joka tuulta tuhkaisee?
Mikä se on?  (1906 Vermlanti)

Vastaus: Miilu

Talven laiha, kesän laiha, syksyllä kunnon morsian?
Mikä se on?  (Viitasaari 1994)

Vastaus: Heinähaasia




