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. Oppimateriaali 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 numerojärjestyksessä. 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 JAG, CARL AXEL GOTTLUND
Mitt namn är Carl Axel Gottlund. Jag föddes den 24 februari 1796
i Finland och nu är jag 21 år gammal.
För ett år sedan kom jag hit till Uppsala universitet för att studera.
Att läsa studieböcker lockar mig dock inte nu på sommaren. Jag vill
i stället åka till Dalarna för att se om jag kan hitta skogsfinnar där.
Mitt modersmål är svenska, men det finska språket älskar jag av
hela mitt hjärta. Jag lärde mig det i Juva i finska Savolax, där min far
tjänstgör som kyrkoherde.
Lundin 1995, s.7
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2 AVSIKTEN MED MIN RESA
Jag vill veta mer om skogsfinnarna, om deras flytt till Sverige
samt ta reda på om deras finska språk har överlevt efter 200 års
separation från Finland.
Glad skulle jag bli, om jag också får höra deras runor och sånger.
Men, men! Varifrån ska jag få pengar till resan?
Min mor i Finland oroar sig. Hon vill inte låta mig åka, eftersom hon
är rädd för att jag ska bli rånad eller sjuk därborta i de mörka öde
markerna. Enligt vad som sägs är nu även hungersnöd ett stort hot
i finnskogarna.
Men min far, som lyckligtvis förstår mig, har lovat skicka riksdaler
inför resan. Ett villkor är dock att jag återkommer till hösten och
fortsätter mina studier i Uppsala.

Till min resa tar jag med:
En engelsk tvåpipig pistol och en rysk sabel (mot eventuella rövare),
en nätt och fin fågelbössa (en mästerskytt som jag är),
en karta, en kompass,
214 riksdaler,
min flöjt, mina skrivdon,
Hülphers dagbok över sin dalaresa från 1757.
I min koffert stoppar jag mina kläder och min stiliga hjälm.
Naturligtvis tar jag också med min eldpåse, där eldstålet ligger.
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3 AVRESEDAGEN 27 JUNI 1817
Äntligen på väg! Mina finska kamrater Höckert och Weber hjälpte
mig i sista minutens reseförberedelser och hurrade när jag steg upp
på vagnen i avresans stund. Länge höll de på och kastade sina
hattar i luften för att på det viset önska mig lycka till.
Men hur ska det nu gå för mig?
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4 PÅ RESAN
Jag fick en bonde att skjutsa mig från Svärdsjö till Svartnäs.
Men sedan berättade man för mig att till finnskogarna kan man bara
ta sig till fots eller genom att rida längs skogsstigar. Det var bara att
binda fast kofferten på hästryggen och fortsätta resan gående.
Prästerna i Svärdsjö gav mig rådet att ta med mycket proviant, för
enligt dem råder det hungersnöd på finnskogarna.
Alla påstår att skogsfinnarna inte längre kan tala finska.
Men nu ska jag resa vidare till Svartnäs.

LETA EFTER!
Hittar du alla skogsfinnarnas 25 näverskor?
Titta på bilderna noggrant!
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5 JAG HITTAR DE FÖRSTA SKOGSFINNARNA I SVARTNÄS

Här i Svartnäs fick jag höra att många skogsfinnar arbetar på bruket,
så jag väntade med spänning på dem vid brukskontoret när arbets
dagen var slut.
När skogsfinnarna kom sa de att man bara talar svenska och att det
finska språket hade ”gått sop rent ut”.
Men när jag började ställa frågor på finska till dem, blev de häpna.
Den äldsta av männen svarade mig med värdighet och vältalighet
på finska. Alla blev då mycket glada och upprymda.
De berättade att deras förfäder hade fått lida mycket för sitt finska
språk och därför var de rädda för att tala finska med okända.
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6 KOLBRÄNNING
På väg mot Hiirola i Lilla Björnmossen på Svartnäs finnmark såg
jag äntligen den första svedjan.
Nu är skogsfinnarnas byar nära! Den där sotiga gärdesgården,
den svarta grunden, den grönskande skörden. Allt känner jag igen
från min finska hembygd i Savolax.
Men man berättar för mig att svedjebruket nu är förbjudet.
När gruvor och bruk började anläggas blev det till stor olycka för
skogsfinnarna.
De tvingas, med låga löner, framställa träkol i kolmilor för brukens
behov. För detta ändamål får man fälla skog, men tillstånd till
svedjebränning får man inte längre hur som helst.

Foto: Dalarnas Museum
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7 ÄNTLIGEN BASTU
På gården Hiirola belönas jag för färdens mödor när jag får bada
i husbonden Anders Hiiroinens bastu.
Jag har inte bastat på ett helt år. När jag nu upptäcker den första
bastun här och yttrade min önskan att få bada, började gårdens
vackra dotter Karin genast värma upp saunan åt mig.
Jag hoppades få henne till baderska, men fann mig i stället i bastu
tävling med hennes far. Självklart var det jag som klarade mig
längst på laven!
Skinnet var hur som helst nära att brännas! Men det var det värt!
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8 BJÖRNDYRKAN
Medan jag väntade på bastun, gick jag för att meta med
en liten pojke.
Gissa vad såg jag på stranden!
Där stod en tall i vilken man hade spikat upp sex björnskallar.
Husbonden berättade att han hade fällt 21 björnar och att
man förr i tiden hade många ritualer och besvärjelser när
man firade dessa skogens konungar.
Jag tror ju förstås inte på besvärjelser, men de här skogs
finnarna påstår att de med sina runor får en björn att ta till
flykten. Besvärjelserna avslöjar de inte gärna för andra,
av rädsla för att de ska tappa sin kraft. Prästerna har
också förebrått dem för dessa ”trollkonster” som kyrkan
kallar vidskepelser.

VISSTE DU ATT?
De gamla finnarna betraktade björnen som ett heligt
djur och därför fick man
inte kasta björnens ben
i naturen hur som helst.
Björnens skalle fästes
högtidligt i en tall med
blicken mot soluppgången
och benen lades i rätt
ordning vid roten av trädet.

Jag har förresten tagit på mig min stiliga hjälm och visst
lägger man märke till mig vart jag än går!
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9 DEN FÖRSTA RÖKSTUGAN
I byn Råbacken vid gränsen till Ockelbo finnmark ser jag
den första finska rökstugan. Husbonden Pekka talar också
finska! Det finska språket lever fortfarande här!

Rökstugan Ritamäki. Foto: Anna-Mari Ojutkangas-Hedlund 2019

OBS!
Denna berömda rökstuga står inte i Dalarna,
utan i Värmland. Ritamäki med sin rökstuga var
bebodd ända fram till 1964. Den välbevarade
rökstugan är ett populärt besöksmål om somrarna.
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10 VILSE RUNT SJÖN SIXEN
Jag fortsatte min resa och som vägvisare hade jag igen en mycket
trevlig liten gosse. De vuxna har nu under bråda höbärgningstider
inte tid att bege sig iväg för att vägleda mig. Därför får jag ofta barn
som guide.
Vi hittade sommarens första smultron och svalkade oss i sjön Sixens
vatten. Den glädjen blev kort, för det var redan sent och resan genom
skogen var lång. Solen höll på att gå ner och vi blev båda två rädda,
eftersom vi hade gått vilse.
Jag klättrade upp i den högsta granen och jag såg inget annat än
mörk skog runtomkring.
Det var bara att ta fram eldpåsen med eldstålet och tända en läger
eld runt vilken vi sedan tillbringade natten. Vi berättande historier
om att gå vilse i skogen och om knep för att hitta tillbaka. Lyckligtvis
hade pojkens mor lagt med färdkost i näverkonten, så vi delade på
tre bröd, smör och en ostbit.
Sedan på morgonen hittade vi lätt stigen till närmaste gård och
märkte att det var alldeles intill byn Björnåsen (Viitala) som vi gått
vilse, på gränsen mot Alfta finnskog. Inte alls i ödemarken, som vi
inbillade oss i nattens mörker.
Gottlund 1928, s. 68–72
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11 BJÖRKAR SOM SEGEL
Den 18 juli kom jag på resande fot igen och fick en gammal
skäggig gubbe att mot betalning ro mig över sjön Amungen.
Vi hade god medvind och jag fällde fem små björkar som segel
för oss. I deras skugga under svajande löv tillbringade jag min
tid läsande Hülphers bok om sin dalaresa.
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12 SITTER OCH SKRIVER SOM GÄST
HOS FAMILJEN KASAKKA

Här i Kvarnberg har jag nu fått stanna på en rik gård där det bor
ättlingar till den berömda släkten Kasakka. Den förste n
 ybyggaren,
som hade flyttat hit från Finland, fick nedsättningsbrev av kung
Gustav Adolf till sin gård år 1618. Sedan har släkten Kasakka fått
växa och blomstra här, vilket berättades för mig idag.
Här vid den stora rökstugans bord känns det så bra att skriva
dagbok igen och anteckna bybornas berättelser om finn
bebyggelsens historia.
Min nattsömn blev dock ganska lidande, då sängen som jag fick
visserligen var bred, men alldeles för kort. Vägglössen pinade mig
också, åskan dundrade och blixtarna slog, så någon riktig vila var
det inte tal om.
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13 JAG, EN MÄSTERSIMMARE
När jag med min vägvisarpojke Gustaf kom till älven Voxnan,
som flyter mellan Hälsingland och Dalarna, fanns det ingenstans
en båt att låna. Det var bara att hoppa i vattnet och simma till
andra sidan av älven och hämta båten som syntes där.
Gustaf försökte hindra mig så gott han kunde. Senast förra
sommaren hade en bonde drunknat här, berättade han.
Han häpnade och skrattade när han såg mig flyta på rygg.
När jag återkom över älven, dök jag från båtens ena sida till den
andra. Jag steg upp på båten och hoppade åter tillbaka i älven.
Pojken ropade och frågade: ”Kan du förvända ögonen på folk?”
Skogsfinnarna själva kan inte simma, därför betraktar de mig
som en magiker!
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14 POJKEN PERS VACKRA SÅNG
Resan från Björkberg var åter igen svettig och varm.
I skogens skugga bad jag min 14-årige vägvisarpojke sjunga för
mig. Denne Per Nykäinen är en pigg och hurtig gosse med öppen
blick och vackert ansikte. Ur de blå ögonen blinkar en ädel själ.
Han sjöng för mig på finska och jag skrev naturligtvis genast ner
sången. ”Yks, kaks, kolm, neljä, anna ilonen olla, kuin huoli tulloo,
anna hänen männä!”

VISSTE DU ATT?
Den här är ännu idag en känd och älskad
folksång. Du kanske hittar den på youtube
med sökord ”Kissat rumpua lyövät”
(Katterna slår på trumman).

Ett, två, tre, fyra,
katterna slår på trumman,
fyra möss dansar,
två bromsar sjunger,
hela världen dundrar.
Om glädjen kommer,
låt glädjen vara,
om sorgen kommer,
låt sorgen gå!
Pikku Pegasos 1984, s.37
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15 MYGGORNA ANFALLER
På väg från Hamra till Fågelsjö blev det en förfärlig dag!
Barfota har jag traskat i myrar och kärr. Därtill har jag pinats
av rysliga myggsvärmar och andra insekter. Jag råkade i krig
med hundratals knott och bromsar.
De förmörkade luften och täckte mig helt och hållet. De kom
med en hagelskurs kraft. Det kändes som om ärtor kastades
i ansiktet på mig.
Till sist trodde jag att jag hittat räddningen. Jag smorde in
mitt ansikte med gyttja som jag grävt ur kärret. Beväpnad
med kvistar tog jag emot nya attacker av människoätarna.
Jag sprang allt jag orkade, likt en gasell från sten till sten.
Om någon hade sett mig framrusande så här med min
sabel och bössa, hade man troligen bedömt mig som en
galen tokstolle.
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16 SKOGSFINNARNAS MENY
De här skogsfinnarna är verkligen gästfria!
Jag blir genast bjuden på filbunke när jag kommer till en ny gård.
Finnarna har många kor och trots att jag har fått äta barkbröd i
nästan varje hus, finns det lyckligtvis gott om mjölk, ost och smör.
Sådana här läckerheter har jag fått smaka:
Mössö: Messmör. Mesa (vassla) av ko- eller getmjölk kokas ihop.
Mämmi: Sötklubb. Rågmjöl och malt blandas i hett vatten.
Peppu: Skålklubb. Rågmjöl vispas ner i saltat vatten till en fast gröt.
Mutti: Mjöl rörs ner i fiskspad eller i vatten med ister.
Hillu: Bärgröt. Lingon kokas och blandas med rågmjöl.

VISSTE DU ATT?
Barkbröd var nödbröd när
skörden blev dålig. Man
blandade tallens innerbark
i rågmjölet.

Foto: Keyland, Nils 1919/Nordiska museet
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17 SKRÄMMANDE OCH OTROLIGA HISTORIER
Skogsfinnarna här i västra Dalarna har berättat många otroliga his
torier för mig från gamla tider som nog innehåller många överdrifter.
En handlar om släkten Hakkarainen.
Per Pålsson Hakkarainen flyttade hit från Rautalampi i Finland och
blev rik som svedjebrukare.
Sedan kom han i träta med dalabönderna som brände ner hans ria.
De hade grälat om markägandet. Hakkarainen byggde upp rian på
nytt, men då kom värmlänningar och brände ner rian igen.
Hakkarainen gick då till Stockholm för att få rättvisa och skyddsbrev
till sin gård av kungen. Han fick rättvisa och levde till 150 års ålder!
Ännu på gamla dagar var han så stark att han kunde lyfta en kvarnsten.

Men ingen kan
bli 150 år!

ria = byggnad där

man torkade säden
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18 EN SORGLIG HISTORIA
Även denna osannolika historia hörde jag i västra Dalarna:
En gång kom far och mor från arbetet i skogen och såg att hemmet
hade brunnit ner till aska.
De frågade sina små döttrar vem som hade gjort illdådet.
Flickorna berättade att två män i svarta rockar, svenskar från Värmland,
hade dykt upp och burit ut barnen och en filbunke på gården.
Sedan hade männen satt eld på stugan.

VISSTE DU ATT?
Dagens historieforskare säger att man inte har hittat bevis i domböckerna för dessa hemska historier.
Mellan skogsfinnar och svenskar uppstod ibland tvister om rätten
till mark och vatten, men sådana konflikter löstes på tinget. Dessa
berättelser om rie- och rökstugebränningar har i den muntliga
traditionen överdrivits. För att uppnå spänning har man kryddat
historierna med dramatik och sensationer.
Wedin 2012, s. 29
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19 VILKA VAR DESSA SKOGSFINNAR?
Svedjebrukande finnar började flytta från Savolax
och Rautalampi storsocken till Skandinaviens
barrskogar i slutet av 1500-talet. Finland var
en del av Sverige från 1200-talet till
år 1809, så skogsfinnarna var således
svenska medborgare.
Redan kung Gustav Vasa ville att bönder
skulle flytta ut till de öde skogsmarkerna,
och därför erbjöds de 6–12 års skattefrihet.
På den finska sidan började det bli ont om
områden som passade till svedjebruk.
Eftersom landsdelen dessutom drabbades
av flera krig och oroligheter ville många
skogsfinnar flytta till rikets lugnare
västra del.
Wedin 2012, s. 3–4

Migrationsmönster, Maud Wedin,
Finnskogsmuseet och Kalles Kart
service 2014

Finska bosättningar i Skandinavien,
Maud Wedin & Tove Johansson 2004
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20 VAD ÄR SVEDJEBRUK?
På våren fällde man ett område med granskog som fick
torka i 1–2 år.
Sedan brändes svedjan kring midsommartid och man sådde
rågkornen i askan.
I goda år gav svedjorna en hundrafaldig skörd, vilket var mycket
mera än vad man fick av vanligt åkerbruk.
Nackdelen med svedjebruket var att ett ställe gav skörd
bara 1–2 gånger, varefter man fick leta efter ett nytt område.
På övergiven svedjemark växte gräset bra, vilket gav rikligt med
bete och goda höskördar. Det var därför som skogsfinnarna kunde
ha mycket boskap.
Wedin 2012, s. 18–22

Gottlund i Dalarna 1817

Får kopieras

20

21 RÖKSTUGANS UGN
I rökstugan finns en rökugn som inte har någon skorsten.
Röken släpps ut genom en öppning i taket via en trätrumma
som går från mellantaket ut genom yttertaket.
Många tror att det finns rök i rökstugan hela tiden. Så är det dock
inte. Endast under den första timmen av uppvärmningen finns det
rök under mellantaket.
En stor stenrösugn och mellantaket som täcks av jord bevarar
värmen under en lång tid och det är varmt i alla delar av stugan.
Nilsson 2013

Rökugnen i Mattila
Foto: Maud Wedin
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22 DEN MAGISKA TONEN I GOTTLUNDS FLÖJT
Många hade fått lyssna till de magiska tonerna från Gottlunds flöjt
och han hade dansat med många flickor. Han återvände till Uppsala
den 26 september 1817 från sin resa som hade tagit tre månader,
men i Dalarnas finnmarker lämnade han sitt hjärta.

VISSTE DU ATT?
I finska litteratursällskapets arkiv i Helsingfors finns 1783 sidor
folkminnesanteckningar från finska Savolax, Norge och Sverige,
insamlade av Gottlund.
Gottlunds dagböcker ”Dagbok öfver dess Resor på Finnskogarne 1817”
och ”Dagbok över mina vandringar på Wermlands och Solörs finnskogar 1821” berättar om hans forskningsresor i finnskogarna
i Sverige och Norge.
Den unge Gottlunds anteckningar har varit en SKATTKISTA för
forskare som studerar skogsfinnarnas historia.
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VISSTE DU ATT?
1. Vi firar sverigefinnarnas (och skogsfinnarnas) dag just på Gottlunds
födelsedag 24 februari.
2. På det tvärskandinaviska Finnskogsmuseet i Alfta finns bilder och
föremål från de skandinaviska finnskogsområdena. Här finns också
det främsta biblioteket över skogsfinsk litteratur. Det finns även en
skogsfinsk bibliografi på Internet
www.finnskogsmuseet.se
3. Värmlands museum och Torsby Finnskogscentrum har år 2018
påbörjat ett projekt med målet att få de svenska och norska
finnskogarna med i UNESCOs världsarvslista.
varmlandsmuseum.se/finnskogen-vagen-till-varldsarv
4. I Sverige och Norge finns många fler bevarade rökstugor än i Finland,
dvs 60 rökstugor och 100 rökbastur. I Finland hittar man rökstugor
i utomhusmuseer, men i Sverige och Norge finns de ofta på sina
ursprungliga platser.
5. Kaisa Vilhuinen var en känd klok gumma (tietäjä) och bevarare av
finnskogarnas traditioner. Ett sverigefinskt litteraturpris, som
delas ut årligen, bär hennes namn.
liekki.se/kaisa-vilhuinen-38191533
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