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För första gången i modern tid, har Finnskogens unika bebyggelse och
miljöer undersökts och dokumenterats i ett gränsöverskridande sam
arbete. Genom Interreg ”En levande Finnskog – vårt felles ansvar”,
med Värmlands Museum och Hedmark fylkeskommune som huvud
män, har mer än 400 byggnader på Finnskogen i Värmland och Hed
mark inventerats och dokumenterats. Syftet var dels att få en överblick
över det skogsfinska byggnadsbeståndet och i vilket skick de befinner
sig och dels att bygga upp kunskap som kan ligga till grund för fram
tida förvaltning och skydd. Byggnaderna har klassificerats och graderats
utifrån en metod för kulturhistorisk värdering. Byggnadernas vårdbehov
har också klargjorts.
Finnskogens bebyggelse och kultur utgör en del av vårt gemen
samma arv. Kulturens särart med svedjebruk, rökstugor och bastubad
fascinerar och ställer många frågor om bevarande.
Projektets vision är att förvaltande myndigheter på båda sidor om
riksgränsen uppnår en samsyn kring förvaltning och utveckling av det
skogsfinska kulturarvet. För att uppnå En levande Finnskog krävs att vi
inser att det är Vårt felles (gemensamma) ansvar.

Hur ska det skogsfinska kulturlandskapet, byggnaderna och
h istorien, bli en resurs för boende och besökare? Projektet har genom
fört en undersökning som visar var problemen finns, men även hur de
till viss del kan lösas. Många lockas av Finnskogens natur, storslagen
het och intressanta historia. Besöksnäring och entreprenörskap har här
många utvecklingsmöjligheter. För att tillmötesgå besökarnas behov av
mer kunskap om de skogsfinska besöksmålen, har projektet producerat
en guidebok där närmare 100 besöksmål presenteras. Boken omfattar
finnskogar i Hedmark, Värmland, Dalarna, Örebro och Gävleborgs län.
En levande Finnskog – vårt felles ansvar pågick mellan september
2008 och augusti 2011. Projektet var brett förankrat med många medfi
nansiärer.
föreliggande slutrapport redovisas projektets aktiviteter och
resultat. Förutom projektets egna artiklar, finns också ett antal s krivna
av externa författare. Artiklarna breddar perspektivet och synliggör
vinklar som inte varit möjliga att belysa i projektet.
Förhoppningen är att rapporten ska fungera som ett verktyg för
handläggare i kommuner, myndigheter, museer med flera. Den fungerar
också att läsas av alla som är intresserade av den skogsfinska kulturens
särdrag och utmaningar.
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Forord

Interregprosjektet En levande finnskog – vårt felles ansvar
startet opp før jul i 2008 som et svar på et sterkt behov for
å gjøre en felles aktiv innsats for den skogfinske kultur
arven på svensk og norsk side.
Gjennom et bredt «grenseløst» samarbeid mellom
tre fylker/län, syv kommuner og fire museer har vi
arbeidet for ivaretagelse og levendegjøring av den skog
finske kulturarven, og bygget opp kunnskap som nå blir
tilgjengelig for alle.
Vi håper at arbeidet og denne rapporten vil bli en
inspirasjon til videre satsing på Finnskogen, og vil bidra
til et løft for denne spennende delen av vår felles n
 ordiske
kulturarv.
Styringsgruppen vil takke alle som har bidratt øko
nomisk til at prosjektet har blitt realisert. Vi ønsker også
å rette en spesiell takk til alle grunneiere som har stilt
velvillig opp og til alle dere andre som har bidratt til at
prosjektet har kunnet bli gjennomført på en så positiv
og vellykket måte.
Samtlige deltagere i det 3-årige Interregprosjektet ser
betydningen av å videreføre en satsing på den skogfinske
kulturarven og et videre samarbeid på ulike a renaer.
Prosjektet har vært en del av en grenseoverskridende
satsing på regional utvikling, finansiert av Europeiske
Regionale Utviklingsfond. I prosjektet har vi blant annet
begynt arbeidet med å sette fokus på lovgivningen og til
skuddsordningene i de to landene, for å kunne komme

fram til bedre ordninger, som ikke skal fungere som en
grensehindring for utvikling i fremtiden. Det etablerte
samarbeidet gir store muligheter for å sikre og tilrette
legge større deler av k ulturarven fremover, og involve
re flere kommuner i Norge og Sverige og ikke minst
Finland. En slik s pennende felles satsing vil kunne bidra
til en bærekraftig utvikling, verdiskaping og et attraktivt
livsmiljø på Finnskogen.

Styringsgruppen:
Åsa Hallén
Kersti Berggren
Kurt Eide

Elisabeth Seip
Dag Raaberg

Kapitelnavn
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Bildet neste side:
Foto: Terje Audun Bredvold.

Presentation av projektet

Gränsområdet i norra Värmland och
östra Hedmark kallas ofta för Finnskogen
kort och gott. Denna region, som också
kallas Solør-Värmland, utgör nämligen ett
kärnområde för den skogsfinska kulturen.
Här finns ett stort antal bevarade gårdar,
byggnader och andra minnen efter de
svedjebrukande skogsbönder från östra
Finland som koloniserade mellersta Skandinavien från slutet av 1500-talet och ca
100 år framåt. En kort period kan tyckas,
men skogsfinnarnas avtryck i de områden
där de bosatte sig är omfattande, bestående
och spännande. Den skogsfinska kulturen
med sin speciella odlingsteknik, sitt språk
och sin byggnadstradition assimilerades så
småningom med svensk och norsk kultur,
men suddades aldrig ut helt och hållet. De
sista finsktalande levde ännu på 1960-talet.
Intresset för skogsfinnarna har varierat över
tid, men just nu, kanske mycket tack vare
ett ökat historieintresse och släktforskning,

är det större än någonsin och många vill
veta mer. Studier har visat att mellan 10
och 20 % av dagens befolkning i SolørVärmland har skogsfinska anor.
Finnskogen som besöksmål för turismen
är en annan ökande trend.
Många av de bevarade gårdarna hålls öppna för besök
sommartid. Det är framför allt boningshuset, rökstugan,
som fascinerar. På senare tid har också intresset för
skogsfinnarnas språk, hantverk, folklore och levnads
villkor ökat. Inom forskningen har intresset vänts mot
kolonisationen och bruket av landskapet. Många m
 useer,
föreningar och privatpersoner har vigt sin g ärning åt
skogsfinnarnas kulturarv.
Men det skogsfinska kulturarvet är också hotat.
Uppemot 20 % av bebyggelsen har försvunnit under de
senaste 30 åren. Många gårdar står öde och markerna
slyar igen. Brist på gemensam kunskap inom förvaltnin
gen i Sverige och Norge av det skogsfinska kulturarvet
kan också utgöra en fara. Projektet En levande Finnskog
– vårt felles ansvar initierades med syfte att medverka till
att lägga grunden för ett gränsöverskridande mervärde
för Finnskogen genom kunskapsuppbyggnad, samarbete
och en gemensam syn på förvaltning och utveckling.
Projektet pågick mellan den 1 september 2008 och
31 augusti 2011.
Presentation av projektet
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Kartan markerar de kommuner som
bidragit finansiellt till projektet
En levande Finnskog - vårt felles
ansvar. Aktiviteter inom projektet har
dock ägt rum inom ett större område
än så.
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Syfte och mål
Projektägarna, Värmlands Museum och Hedmark fylkes
kommune, önskade genom ett gränsöverskridande sam
arbete medverka till en bärkraftig utveckling på Finn
skogen, där byggnader och kulturmiljöer utgör en resurs
och en attraktiv livsmiljö. Det skogsfinska kulturarvet är
något vi bör förvalta och utveckla gemensamt – på nor
ska felles, och en av projektets strategier var att stärka
identiteten och samarbetet över riksgränsen mellan
fastighetsägare, myndigheter, museer, kommuner, skolor
och föreningar. För att nå dit, var kunskapsuppbyggnad
projektets ledord.
Kunskapsuppbyggnaden har skett på flera sätt. Den
största aktiviteten har varit en omfattande inventering
i fält av skogsfinsk bebyggelse. Mer än 400 gårdar/bygg
nader har inventerats och registrerats i databaser. För
många gårdar och byggnader har vård- och underhå
llsplaner upprättats. Här har kontakten med fastig
hetsägarna varit mycket värdefull. Genom seminari
er och workshops har kunskap också förmedlats och
uppnåtts. Hantverkare, tjänstemän, föreningsmedlem
mar och privatpersoner har i möte och dialog utväxlat
erfarenheter.
En attitydundersökning bland boende, turister och
tjänstemän i Torsby kommun har ökat kunskapen om
vilka behov, förväntningar och utmaningar som Finn
skogen står inför.
Den nya bok som projektet har producerat med drygt
100 skogsfinska besöksmål har samlat kunskapen om
objektens historia och var de ligger.
En djupstudie om dels nävertak och dels rökugn har
gjorts och resulterat i två faktablad som kan användas i
skolor, på museer, finngårdar med mera.
Förankring och medfinansiärer
Projektet har varit brett förankrat projekt på båda
sidor om gränsen med flera medfinansiärer. På svensk
sida: Region Värmland, Länsstyrelsen i Värmland,
Torsby, Arvika och Sunne kommuner samt Länsstyrelsen
i Dalarna. På norsk sida: Riksantikvaren, Norsk kultur
råd, Statskog, Norsk Skogfinsk Museum, Glomdals
museet, Museene i Solør-Odal samt kommunerna Grue,
Åsnes, Våler och Kongsvinger.
Budgeten, på 8,6 milj svenska kronor har delfinansi
erats till 50 procent av EU, regionala utvecklingsfonden.
Projektet har ingått i programmet Attraktiv livsmiljö,
Inre Skandinavien, kategori 58: Skydd och bevarande
av kulturarvet.
EU:s stöd till projektet motiverades bland annat med

att projektet «skal inventere og dokumentere et bredt
utvalg av bebyggelsen i området over riksgrensen og
bevare denne kunnskapen for framtidige generasjoner»,
och att projektet «har bred lokal og nasjonal støtte finan
sielt og faglig. (...) Museene på Finnskogen skal i og etter
prosjektet samarbeide om bevaring, bruk og formid
ling av den skogfinske kulturarven» och att projektet
ska «gjennomføre sammenlignende studier gjennom en
markedsundersøkelse som profilerer seg på unike lokale
kvaliteter, for å se hvordan en slik posisjon kan omsettes
til forretningsmuligheter».
I beslutet står också att projektet motsvarar program
mets mål under det prioriterade området Attraktiv livs
miljö, insatser för stads- och landsbygdsutveckling.
Projektets förväntade effekter och
måluppfyllelse
Förutom kunskapsuppbyggnad som tidigare nämnts,
har kulturturism & entreprenörskap samt rapportering
och förankring varit den bas projektet har vilat på.
Många av målen och förväntade effekter har uppfyllts
under projektets gång, som kunskapsuppbyggnad, sam
arbete, internationella kontakter, nya arenor och nätverk,
klassificering och synliggörande av byggnadernas vård
behov samt ökad kompetens. Andra, som strategiarbete,
förvaltning, frigörande av medel till underhåll av bygg
nader och ett stärkt näringsliv tar längre tid och måste
också genomföras av flera aktörer, myndigheter och
företag. Samarbetet mellan Torsby Finnkulturcentrum
Presentation av projektet
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Styrgrupp och arbetsgrupp samlat.
Från vänster: Suzanne Palmquist,
Kersti Berggren, Monica Björklund,
Carina Johansson, Dag Raaberg,
Hans Johnsson, Elisabeth Seip,
Tore Lahn och Berit Andersson.
Ej närvarande:
Åsa Hallén, Kurt Eide och
Birger Nesholen.
Foto: Birger Nesholen,
Norsk Skogfinsk Museum.

och Norsk Skogfinsk Museum har stärkts, liksom sam
arbetet mellan länsstyrelsen i Värmland och Hedmark
fylkeskommune.
När projektet startade, anade vi att många byggnader
var i dåligt skick. Inventeringen har bekräftat bilden av
hoten, speciellt mot så kallade överloppsbyggnader, där
underhåll inte alltid är prioriterat. Många fastighetsä
gare är dock intresserade av sina byggnader och ofta
kunniga, men saknar medel att underhålla dem så som
de egentligen skulle vilja. Vi har också sett att det finns
brister i lagskyddet. Men också positiva exempel på hur
en kommun, Grue i Hedmark, med kommunala pla
ner som verktyg, beslutat att skicka alla förslag till riv
ning eller förändring av byggnader på Finnskogen till
fylkeskommunen och Norsk Skogfinsk Museum för
bedömning innan beslut. Åsnes kommune i Hedmark
har använt sig av möjligheten att besluta om rivnings
förbud av skogsfinska byggnader. Så skulle fler kommu
ner kunna arbeta, detta goda exempel borde förankras
i samtliga finnskogskommuner.
Projektet har genererat flera synergieffekter. Ett
konkret exempel är att Hedmark fylkeskommune har
beviljat ca 1 miljon kronor till restaureringsarbeten på
Finnskogen, summan skulle troligen ha blivit lägre om
inte projektet pågick. Även satsningen på finnkulturen i
skolan i Torsby, Kongsvinger, Åsnes och Grue kommuner
har ökat genom projektet.
Samarbete med andra
Projektets kanske viktigaste nätverk och samarbetspart
ners har etablerats genom kontakt med andra pågåen
de projekt. I Hedmark har det stora verdiskapingspro
grammet nyligen avslutats och många av resultaten
därifrån kan appliceras på Finnskogen, som satsningen
på mat och gastronomiska upplevelser. Det pågående
förprojektet till Finnskogen Natur- och kulturpark är av
stort intresse för alla som arbetar med den skogsfinska
kulturen och besöksnäringen och om parken etableras,
kommer den att betyda mycket för utvecklingen i områ
det. Även EU Mål 2-projektet finnskogarna.com arbetar
för att utveckla en hållbar besöksnäring i form av bok
ningsbara paket och certifiering enligt Naturens Bästa.
Under projekttiden, har En levande Finnskog – vårt felles
ansvar samarbetat med dessa tre projekt och målet om
stärkt entreprenörskap, näringsliv och utveckling har
goda möjligheter att realiseras tack vare dessa projekt.
Rent konkret har samarbetet med finnskogarna.com
inneburit att guideboken Möte med Finnskogar har blivit
mer omfattande än vad som ursprungligen p
 lanerades.
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En stor satsning på finnkulturen i grundskolan (barne- &
ungdomsskolen) har också skett, delvis i samarbete med
projektet, där projektkoordinator medverkade aktivt. Vi
har även samarbetat med Visit Finnskogen, kommuner
och många hantverkare.
I slutrapporten har vi också samarbetat med e xterna
forskare och författare som har skrivit artiklar som
fördjupar kunskapen, breddar perspektivet och kom
pletterar vårt projekt.
Resultaten från En levande Finnskog – vårt felles ansvar
har kommit andra projekt till godo och tvärtom, vilket
ger värdefull kunskap inför framtida arbete.
Projektets organisation
Projektet har letts av en styrgrupp med fem representan
ter för projektägarna, museer och näringsliv. Styrgruppen
har haft det formella ansvaret för projektet enligt projekt
planen. En projektledare på svensk sida och en projekt
koordinator på norsk sida har haft det övergripande
ansvaret för genomförande, ekonomisk uppföljning och
rapportering till Interregsekretariatet. En arbetsgrupp med
5 (under sista året sex) representanter för projektägare och
deltagande museer samt projektledare och projektkoor
dinator har utfört det praktiska arbetet enligt aktivitets
planen. Ekonomi och administration har projektägarna
ansvarat för. Projektet har totalt haft två heltidstjänster
på svensk sida och en på norsk sida. I projektarbetet har
vi också köpt tjänster från andra, vilket bidragit till ökat
samarbete med andra aktörer. Vi har strävat efter att sam
arbeta med lokala företag.
Styrgruppen har bestått av
För Värmlands Museum: Tomas Jönsson ordf/leder
(t o m 2009-09-30 då han slutade sin tjänst), Åsa Hallén,
(fr o m 2009-10-01) ordf/leder 2010-06-30 – 2011-08-31
För Hedmark fylkeskommune: Elisabeth Seip, ordf/leder
2009-10-01 - 2010-06-30
För Norsk Skogfinsk Museum: Dag Raaberg
För Värmlands Museum/Torsby Finnkulturcentrum:
Martin Karlsson (t o m 2010-06-30)
Kersti Berggren (fr o m 2010-06-30)
För näringslivet: Kurt Eide, Mattila Fritid
Projektledare
För Värmlands Museum/Torsby Finnkulturcentrum:

Suzanne Palmquist
Projektkoordinator, för Hedmark fylkeskommune: Hans
Johnsson
Arbetsgrupp
För Hedmark fylkeskommune: Tore Lahn
För Norsk Skogfinsk Museum: Birger Nesholen
För Värmlands Museum/Torsby Finnkulturcentrum:
Monica Björklund , Berit Andersson,
Carina Johansson (2010-07-01 – 2011-06-30)
Ekonomi
För Värmlands Museum: Susanne Alexandersson
För Hedmark fylkeskommune: Jolanta Alhaug
Slutrapport
En levande Finnskog – vårt felles ansvar presenterar här
sin slutrapport. Här finns alla aktiviteter vi genom
fört, alla resultat från inventeringsarbetet, fördjupande

a rtiklar samt analys och slutsatser. Tre års intensivt arbete
har burit frukt och vår förhoppning är att resultaten ska
kunna användas av såväl förvaltande myndigheter, kom
muner och tjänstemän som fastighetsägare, föreningar,
museer och entreprenörer av olika slag.
Rapporten består av fem delar
Första delen handlar om en attraktiv livsmiljö och
presenterar en attitydundersökning som genomfördes i
Torsby kommun som en del av projektet, samt en sats
ning för att främja Finnskogen som besöksmål, guidebo
ken Möte med finnskogar. Detta kapitel bör vara s peciellt
intressant för alla som arbetar med besöksnäring i någon
form.
Den andra delen handlar om arbetet som utfördes
under projektperioden; kunskapsuppbyggnad genom
inventering, registrering och bedömning av byggnads
beståndet, med resultat och slutsatser. Här finns också
en artikel om skogsfinskt byggnadsskick i stort.
Presentation av projektet
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Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.

Suzanne Palmquist, projektledare.
Foto: Lisa Olaison,
Värmlands Museum.

Därefter presenteras projektets utåtriktade verksam
het – seminarier, workshops, skolsatsningar osv.
Målgrupp för denna del är alla som arbetar med den
skogsfinska kulturen, speciellt byggnadskulturen, inom
offentlig förvaltning, byggnadsvård, reseliv, hantverk
och andra.
Den fjärde delen består av tio artiklar i ämnen som
projektet inte haft möjlighet att fördjupa sig i, men som
har stor relevans för helheten. Författarna har till största
delen arbetat med studier och uppgifter under projekt
perioden, några i nära kontakt med och på uppdrag av
projektet. Denna del ger nyttig bakgrundskunskap både
för beslutsfattare i kommuner och regional förvaltning,
för arkitekter och hantverkare, samt inte minst för intres
serade fastighetsägare på Finnskogen.
För att underlätta användningen av boken, samt för
att ge en snabb översikt över innehållet, har varje k apitel
en inledning och en sammanfattning. I inledningen pre
senteras problemställningen och förhållandet till pro
jektet, samt författarpresentation i förekommande fall.
I sammanfattningen finns ett extrakt av innehållet och
slutsatser satt i relation till projektets målsättningar.
Sista delen av slutrapporten summerar och drar slut
satser. Det avslutande kapitlet redogör för strategier för
det fortsatta arbetet med det skogsfinska kulturarvet.
Detta är ett viktigt kapitel för alla som genom politik,
förvaltning, undervisning och verksamhetsplanering ska
bidra till att skapa en framtid för Finnskogen, med ett
fundament i skogsfinsk kultur och kulturarv.
En levande Finnskog – vårt felles ansvar har dokumen
terat tillståndet för Finnskogens byggnader och ringat in
de utmaningar som förvaltningen står inför. I ett brett
förankrat projekt och väl genomfört arbete av entusias
tiska och kunniga projektmedarbetare, har vi fått ökad
kunskap om Finnskogens byggnader och kulturmiljöer.
Vår förhoppning är att den kunskapen används och blir
ett av flera verktyg i det fortsatta arbetet där Finnskogen
kan utvecklas i positiv riktning. Att Finnskogen fasci
nerar och står för livskvalitet och en attraktiv livsmiljö
har vi fått bekräftat. Nu gäller det att ta nästa steg mot
just en levande Finnskog, en plats där människor kan
arbeta, leva och bo.
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Förutom beställda artiklar skrivna av namngivna
författare, är slutrapporten formgiven och skriven av
projektets arbetsgrupp, var för sig eller i samarbete.
Styrgruppen har faktagranskat, korrekturläst och läm
nat värdefulla synpunkter.
Vi riktar ett varmt tack till alla medfinansiärer, pro
jektmedarbetare, fastighetsägare, kolleger, författare och
andra samarbetspartners. Utan er hade projektresultaten
inte blivit så gedigna.
Torsby i maj 2011
Suzanne Palmquist, projektledare

En attraktiv livsmiljö
Kapitelnavn
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Vägar till turism, näringslivsutveckling
och en attraktiv livsmiljö

En av huvudstrategierna i projektplanen har varit
kulturarvsturism och entreprenörskap. För att
kunna få en plattform för vidare arbete, valde
vi dels att genomföra en attitydundersökning i
Torsby kommun där frågor kring näringar och
entreprenörskap, förväntningar och önskemål,
svagheter och styrkor skulle utredas och dels
ge ut en guidebok med skogsfinska besöksmål.
Boken är i många stycken svaret på de frågor
som attitydundersökningen ställde.
Attitydundersökningen och boken är därför
två sidor av samma mynt. Många efterfrågar
mer kunskap om vad som finns att se av det
skogsfinska, hur man hittar dit och var man kan
få veta mer. Vi vet att många har önskat en
guidebok speciellt framtagen för det skogsfinska
kulturarvet och så vitt vi vet, har det inte tidigare
producerats en sådan för ett så stort geografiskt
område som vi nu har gjort.

Foto: Carina Johansson,
Torsby Finnkulturcentrum.
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Boken kommer också att ges ut i en engelsk
upplaga.
I Norge har elever vid fem skolor i Finnskogkommuner genomfört en annan undersökning,
om egna och andras attityder och kunskaper om
Finnskogen.
Båda undersökningars resultat och boken Möte
med finnskogar bekräftar den känsla vi hade
när projektet startade, nämligen att Finnskogens
bebyggelse och landskap är en stark resurs
som kan utvecklas ytterligare, med respekt för
kulturarvets särart.

«En levande Finnskog i Värmland för alla –
möjligheter för hållbar turism och ett livskraftigt
näringsliv»

För att få veta vad boende, turister och
samhällsplanerare önskar, förväntar sig
och tycker, genomförde vi en attitydunder
sökning i Torsby kommun där analysen
av svaren skulle mynna ut i metoder och
förhållningssätt, på båda sidor om riksgränsen, för att bevara, bruka och förmedla
det skogsfinska kulturarvet. Projektet ställde
kravet att undersökningen skulle vara
objektiv och oberoende samt att svaren inte
skulle vara styrda av projektet En levande
Finnskog - vårt felles ansvar. Fördelningen
av projektaktiviteterna mellan Värmland
och Hedmark innebar att undersökningen
enbart var möjlig att genomföra på svensk
sida, eftersom inventering av byggnader var
mer omfattande i Norge och krävde stort
tidsutrymme.
Genom ett anbudsförfarande under våren 2009, valdes
företaget Attityd i Karlstad AB att utföra undersök
ningen. Den genomfördes under sommaren och hösten
2009. Resultatet presenterades vid en offentlig workshop

på Torsby Finnkulturcentrum den 25 mars 2010 med
närmare 50 personer närvarande.
Hela undersökningen finns tillgänglig, både digitalt
och i pappersform, på Värmlands Museum/Torsby Finn
kulturcentrum.
Syfte
Syftet med undersökningen var att den ska kunna ligga till
grund för en analys och jämförelse med liknande o mråden
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Finngården Juhola, Torsby kommun.
Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.

ningen var besökare, boende, näringsidkare/turistentre
prenörer, hembygdsföreningar och samhällsföreträdare.

40 %
35 %

Metod
Huvudstudien gjordes genom metodtriangulering bero
ende på målgrupp:
Boende: Telefonenkät hösten 2009, med ett urval på
200 boende i åldern 20-80 år och svar från 124 (svars
frekvens 60 %).
Besökare: Besöksenkät sommaren 2009 på tio platser
med finnkulturanknytning såsom olika finngårdar eller
hembygdsgårdar. Totalt deltog 144 besökare.
Näringsliv och samhälle: Telefonintervjuer hösten
2009, där 36 personer ingick utifrån ett strategiskt urval.
Intervjuerna varierade mellan 30 min och 1,5 timme.
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Fråga: ”I vilken grad är det viktigt för
dig att du bor på Finnskogen?”
Fråga: ”Hur bedömer du
förutsättningarna i Finnskogen
gällande tillgång till arbete och
karriärmöjligheter?”
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och söka goda exempel samt egna sätt att arbeta. Den ska
vidare stödja skapandet av en bärkraftig förvaltning av
Finnskogen, utvecklandet av ekologisk hållbar turism och
ett livskraftigt näringsliv. Marknadsundersökningen är
tänkt att fungera som ett verktyg för politiker, samhälls
planerare och kulturinstitutioner. Målgrupp för undersök
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Summering av resultatet
Vilka besöker Finnskogen och hur ser besöket ut?
Det är något fler kvinnor än män som ingår bland
besökarna på Finnskogen och 64 procent är 50 år eller
äldre. Hälften av besökarna kommer från Värmland, 27
procent är från övriga Sverige, 22 procent från övriga
Europa (inkl Skandinavien), 1 procent från övriga värl
den. En tredjedel av dem som besöker Finnskogen har
barn under 16 år. Drygt hälften av besökarna har någon
form av anknytning till Finnskogen eller finnkulturen.
Åtta av tio har en eller flera gånger tidigare besökt någon
plats med anknytning till finnkulturen.
De flesta reser med familjen och den främsta anled
ningen till besöket är maten. Det är även många som
kommer för att de har en anknytning till platsen eller
för att det är ett arrangemang på platsen. 44 procent av
besökarna stannar i Finnskogsområdet ½-1 dag, ytter
ligare 30 procent stannar 2-6 dagar medan 25 procent
stannar en vecka eller längre. 35 procent av besökarna
uppger att de har sökt information inför besöket.
Finnskogens attraktionsvärde
De boende tillfrågades om det är viktigt att bo på Finn
skogen. Svaren visar att detta är viktigt för de flesta, att
bo på Finnskogen uppfattas som positivt.
Flera respondenter är födda och uppväxta i Finnsko
gen och har aldrig lämnat den. För de flesta av dem är
finnkulturen en aktiv och levande del, men för vissa har
finnkulturen ingen betydelse och att de bor i Finnskogen
är heller inget som de tänker på. Bland de intervjuade
finns också många hemvändare och för många av dem
har Finnskogens storslagna natur en stark dragningskraft
och för flera är även finnkulturen en viktig del. Hem
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vändarna finns aktiva både inom närings-, föreningsliv
och politiken.
När det gäller frågan om infrastruktur, arbete och
företagande blir svaren också tydliga, men åt motsatt
håll. Att bo på Finnskogen uppfattas som negativt efter
som det finns få jobb, det är långa pendlingsavstånd till
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Fråga: ”Hur bedömer du
förutsättningarna i Finnskogen
gällande näringsliv och möjligheter till
att starta företag?”

och att mötesplatser och arenor för denna samverkan
måste finnas. Nästan samtliga är överens om att entre
prenörerna spelar en viktig roll och flera nämner hur
området runt Siljan har utvecklats. Musik vid Siljan lyfts
fram av flera som ett gott exempel, Vasaloppet nämns
också i detta sammanhang.
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Friluftsliv
Vinterturismen
Finnkulturen
Naturupplevelser
Mer boenden för turister
Inflyttningen
Näringslivet
Vandringsleder
Skogen
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«Det här med evenemang skall man satsa på
– men evenemangen skapar inte sig själva, det
måste vi göra.»
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Boende totalt

Fråga: «När du tittar på Finnskogen
som område, vad ser du för
utvecklingspotential»?

Bilderna föregående sida:
Furuberget i Grue Finnskog.
Foto: Hans Johnsson,
Hedmark fylkeskommune.
Besökare i rökstugan i Mattila.
Foto: Carina Johansson,
Torsby Finnkulturcentrum.
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de jobb som finns, och förutsättningarna för närings
liv och företagande är dåliga. Själva livsmiljön uppfat
tas positivt men förutsättningarna uppfattas negativt.
Svaren ger en ganska dyster bild när det gäller
näringsliv och arbete, men det finns trots allt idéer
och förslag till hur Finskogen ska kunna utvecklas i
positiv anda, med fler arbetstillfällen och ökad attrak
tionskraft.
Vem/vilka skall driva utvecklingen av
Finnskogen framåt?
En gemensam syn som finns bland de svarande i katego
rierna samhälle, föreningsliv och näringsliv är att det är
privata entreprenörer som måste driva utvecklingen av
området med ett delat ansvar med länsstyrelse och kom
mun. Torsby Finnkulturcentrum ses som en viktig part i
arbetet med kulturen och bevarandet av kulturmiljöerna.
Att kunskapen kring kulturen hela tiden måste hållas
levande i utvecklingen är något som flera respondenter
lyfter fram oavsett vilken samhällsgrupp de representerar.
De hinder som kommer fram i intervjuerna är fram
förallt att man inte hittar rätt form för hur utvecklingen
av Finnskogen skall drivas framåt. Men ännu viktigare
än formen är det kanske att hitta rätt personer.
När det gäller vem som skall driva utvecklingen av
Finnskogen som område så är det långsiktiga samarbe
ten och samverkansformer som behövs. Det finns olika
förslag på vilka som främst skall driva utvecklingen. Det
är ändå tydligt att det måste vara flera som samverkar
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Samma person menar att det finns mycket att tjäna på
att skapa ett sådant evenemang - en ekonomisk motor,
då stor del av ekonomin från evenemanget spiller över på
det som finns runtomkring. De flesta är ense om att det
måste vara privata entreprenörer som står för drivet och
utvecklingen. Men det måste finnas en styrning. Flera
ser en styrelse eller företagsledning i ett aktiebolag som
satsar och driver projektet – att utveckla finnskogsturis
men med finnkulturen och naturupplevelser i centrum.
Analys för möjliga vägar för en levande
Finnskog
Sammanfattningsvis utifrån analysen identifieras föl
jande möjliga vägar för att skapa en levande Finnskog:
En avgörande fråga är att utse vem som «äger» frå
gan att utveckla Finnskogen. Det avgör sedan vilket mål
och vilken ambitionsnivå som utvecklingsarbetet väljer
därefter. Den eller de personer som operativt ska arbeta
med Finnskogen bör ha egenskaper som att vara drivan
de, men också inkluderande och samverkansinriktade,
eftersom det är många aktörer som har intressen i en
utveckling av Finnskogen.
Det finns erfarenhet av samverkan mellan Norge och
Sverige när det gäller Finnskogen, till exempel genom
Interreg-projektet En levande Finnskog – vårt felles
ansvar. Här finns det möjlighet att fördjupa det samar
betet och/eller arbeta mer med att utveckla samarbetet
med andra finnbygder i Sverige.
Oavsett vem som kommer driva utvecklingen av
Finnskogen är det viktigt att vara mer aktiv på regio
nal nivå, särskilt inom de områden som främst identifi
erats såsom viktiga utvecklingsområden för Finnskogen
såsom turismen, skogen och lokal livsmedelsproduktion.
Arbeta med destinationens attraktionskraft/destina
tionsdesign, för att utveckla turismen med ett starkt
inslag av finnkulturen som varumärke, kunskapen kring
den och upplevelsen av den som besöksmål.
Även samverkan med neutrala arenor och mötes

platser är viktigt för att stimulera kunskapsöverföring
och ökad förståelse mellan olika grupper och intres
senter.
Arbeta med politiska styrmedel för att stimulera
inflyttning, förbättra infrastrukturen och öka entre
prenörskapet i området.
Kan till exempel göras genom att uppmuntra och
stödja boende i lokala utvecklingsprojekt.
(Ovanstående hämtat från Attityd i Karlstads slut
rapport)
Projektet En levande Finnskogs kommentarer
till undersökningen
Undersökningen är i sin helhet intressant läsning.
Frågorna har varit många och brett ställda. Svaren och
analysen av dem är därför ett användbart verktyg för
fortsatt arbete.
Frågan om någon slags paraplyorganisation för Finn
skogen är central. Därför ska det bli mycket intressant att
se vad som kommer att hända inom det närmaste året
(2011-2012) med en förstudie till bildandet av «Finn
skogen Natur- och kulturpark» enligt modell från bl a
Frankrike. Kanske kan detta vara svaret på frågan om
vem som «äger» Finnskogen. I Norge har ett par parker
enligt den franska modellen redan bildats och från den
norska statsmaktens sida vill man se ett tjugotal nya par
ker i Norge och Finnskogen är högt prioriterad eftersom
parken skulle omfatta ett geografiskt område på båda
sidor om en riksgräns. Kortfattat kan man säga att syf
tet med parken är landsbygdsutveckling genom samar
bete. Alla aktörer inom parkområdet skriver långsiktiga
samarbetsavtal med parken, vars «ägare» kan vara kom
muner/region. Förhoppningsvis kan parken även öka
inflyttning, eller åtminstone minska utflyttning om/när
nya arbetstillfällen skapas. Ett av de goda exemplen på
att detta har lyckats är Valdres Natur- och kulturpark i
Oppland fylke, som har varit en av förebilderna i tan
karna kring en park på Finnskogen.
Alla eldsjälar som arbetar ute på finngårdar och
hembygdsgårdar kan känna stolthet över att de är en av
anledningarna till att människor besöker Finnskogen.
Majoriteten av besökarna uppger att maten är den främ
sta anledningen till besök. Motti och fläsk är utan tvekan
Finnskogens varumärke!
Det sägs att Lekvattnets hembygdsförening steker
närmare tre ton rimmat fläsk varje säsong. En hisnan
de siffra. Men här finns också utvecklingsmöjligheter,
besökare som stannar längre perioder i området efter
lyser alternativ. Här kan många nya idéer få plats, inte

minst genom satsningen på lokalproducerad mat i både
Norge och Sverige.
Att så pass många som närmare 30% av de boende
inte ser någon utveckling alls för Finnskogen är också
det en signal som bör tas på allvar. Avfolkningsbygd med
hög medelålder, få arbetstillfällen och bristfällig infra
struktur ger anledning till oro. Allt som kan bidra till
motsatt utveckling är därför angeläget innan det är för
sent. Det behövs framtidstro och glädje, stöd till nyföre
tagande och seriösa satsningar i byar och föreningar på
Finnskogen.
Undersökningen visar att många efterlyser aktiviteter
med innehåll och kvalité. Det bör således finnas utrym
me för nya entreprenörer inom områden som småskalig
matproduktion, gårdsbutiker, «bo på finngård», gör-detsjälv-aktiviteter, boende, vandring, naturguider, jakt och
fiske, hantverk, naturupplevelser, friluftsliv med flera.
Om flera små arbetar tillsammans, mot ett g emensamt
mål, kanske det går att vända trenden? Här behövs insat
ser både från enskilda och från samhället. För nya entre
prenörer gäller det troligen att ha flera ben att stå på och
att kunna litet av varje. Många kanske inte kan hitta en
helårsförsörjning inom turismen, åtminstone inte till
att börja med, men vi tror att det finns potential för en
utveckling av såväl nya som redan etablerade f öretag. Det
pågående EU Mål 2-projektet «finnskogarna.com» arbe
tar just med kvalitetssäkring och bokningsbara paket
inom finnskogsområdet i Värmland, Örebro, Gävleborg
och Dalarna län. Projektets mål är att 200 nya, boknings

«En levande Finnskog i Värmland för alla – möjligheter för hållbar turism och ett livskraftigt näringsliv»

| 21

Vy från Josefsberg.
Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.

bara paket ska finnas klara vid projektslut 2012. «finn
skogarna.com» är ett bra exempel på initiativ till hur
området kan utvecklas med nytänkande i samklang med
ett aktivt näringsliv.
Undersökningen visar att finnkulturen och de
skogsfinska kulturmiljöer som finns, betyder mycket
för många och att det finns utvecklingsmöjligheter. Men
undersökningen visar också tydligt var svagheterna finns
och vad som efterfrågas av besökare och boende. Använd
gärna undersökningens resultat som ett av flera verktyg
i det fortsatta arbetet.
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Sammanfattning
De flesta som tillfrågats tycker att det är lika viktigt
att det sker en utveckling kring kulturen som att man
arbetar för att bevara den. Levande gårdar med djur
nämns av många.
De boende fokuserar på att gårdarna behöver rustas
och underhållas, att gårdarna och kulturen behöver
marknadsföras, samt att kunskapen måste föras vidare.
Finnkulturen upplevs vara attraktiv för turister.
Besökarna efterfrågar främst en utveckling av finn
kulturen kring information, såsom bättre skyltning,
bättre information på plats om byggnaderna, samt
information om priser och öppettider.
Grupperna näringsliv och samhälle ser en utveckling
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av finnkulturen genom att utveckla levande gårdar med
djur och människor, samt ett behov av att lyfta fram det
unika i varje gård. Aktiviteter och besöksnäring har ett
behov av att organiseras och samordnas.
Genom att brett fånga upp synpunkter i en
undersökning, hoppas projektet kunna bidra till att
staka ut en väg för en framtida Levande Finnskog. En
väg som byggs genom samarbete, även över riksgrän
sen, och med ett gemensamt mål för en hållbar utveck
ling och förvaltning av Finnskogen. Undersökningens
resultat blir ett verktyg inför det fortsatta arbetet.
Undersökningen visar att Finnskogen utgör en
attraktiv livsmiljö med utvecklingsmöjligheter. Där ska
det vara möjligt för människor att arbeta, leva och bo.

Skolenes spørreundersøkelse om Finnskogen

Interregprosjektet En levande Finnskog –
vårt felles ansvar initierte i 2011 et opplegg
for en holdningsundersøkelse i samarbeid
med ungdomskoler i de norske kommunene
på Finnskogen. Utgangspunktet var dels å
skaffe til veie utfyllende statistisk materiale
i forhold til andre undersøkelser rundt
samme tema, og dels å aktivisere ungdom
i området med spørsmål som angår
Finnskogen og Finnskogens framtid. Fra
før av har vi en spørreundersøkelse om
Finnskogen i regi av verdiskapingsprosjektet
Det dufter Finnskog, og ikke minst
interregprosjektets attitydundersökning
En levande Finnskog i Värmland för
alla - möjligheter för hållbar turism och
ett livskraftigt näringsliv (se foregående
artikkel). Den første av disse undersøkel
sene ble gjort på nasjonal basis, for å måle
kunnskap og holdning til Finnskogen blant
et potensielt reiselivskundesegment. En
levande Finnskog i Värmland för alla...

er utført innenfor Finnskog-området, i
Torsby kommune i Sverige.
Den undersøkelsen som det skal handle
om her, er utført av skoleelever i Roverud,
Brandval, Grue, Våler og Åsnes, altså i
kommuner som inngår i prosjektet En
levande Finnskog - vårt felles ansvar. En
del av elevene som utførte undersøkelsen
følger også skoleopplegget Grenseløs
Finnskog (se under Övriga utåtriktade
aktiviteter). Arbeidet ble honorert, men
med en avtale om at honoraret skal brukes
i forbindelse med organisert skolearbeid på
og om Finnskogen.
Spørsmålene ble formulert av Hedmark
fylkeskommune i samarbeid med skolene.
De er blitt formet med tanke på at elevene
delvis selv er målgruppe, slik at de skal ha
relevans og forståelighet for dem.

Skolenes spørreundersøkelse om Finnskogen
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Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.

Undersøkelsen ble gjennomført ved at skoleelevene først
svarte selv på spørsmålene, og deretter stilte dem til 5
andre, som skal være eldre enn dem selv. Dette sikret en
sjettedel av ungdomsskoleelever i svarmaterialet, og en
viss aldersspredning forøvrig.
De som var med på prosjektet var 7. klassene ved
Roverud barne- og ungdomsskole og Brandval skole i
Kongsvinger, 7. trinn ved Grue barne- og ungdomsskole
i Grue, 7. trinn ved Vålbyen skole i Våler og 6. og 7. trinn
ved Kilen skole i Åsnes. Det kom inn 535 svar. 12 bor
utenfor disse kommunene. Undersøkelsen ble avsluttet
våren 2011. Resultatet er såvidt innsamlet, og foreløpig
gjennomgått. I det følgende gjengis noe av tallmaterialet,
og det kan være en del interessante opplysninger en kan
se direkte ut av dette. Men det er også mye en kan trekke
ut av materialet ved å sammenstille ulike gruppers svar,
fordelt på alder, kjønn, bosted osv. Slike sammmenstil
linger er ennå ikke gjort, og det har heller ikke vært tid til
å analysere resultatet, før denne rapporten går i trykken.
Av de 172 som har skogfinske aner, sier 84 at dette har
en positiv betydning. De føler stolthet, og noen sier det
er fint å tilhøre en etnisk minoritet.
Av 535 spurte kan 131 tenke seg å bosette seg på Finn
skogen. 16 bor der allerede. Naturen, skogen, jakt- og
fiskemuligheter samt ro og stillhet er viktigste årsaker
til at de ønsker å bosette seg der.
Naturen, ro og stillhet er også det de forbinder med
Finnskogen. Deretter kommer finneinnvandringen,
finnebosetningen og finnekulturen.
Mange besøker Finnskogen i løpet av et år. Flertal
let har vært på besøk eller på gjennomreise til Sverige.
De yngste har vært på klassetur dit. Av aktiviteter er det
Finnskogdagene som nevnes mest.
På spørsmål om hva de ønsker å vise fram på Finn
skogen, er det naturen, finnetorpene og skogen. Av s teder
er det Finnetunet og alt der samt Finnskogtoppen som
er nevnt mest.
På spørsmål om nye aktiviteter og opplevelser ser vi
en forskjell i alder. Her ønsker de unge crossbane, fall
skjermhopping, offroadaktiviteter, helikoptertur m.m.
Alle aldre foreslår ulike safariopplegg, organiserte
turer som kano- og padleturer, opplevelsesturer, flere
vandringer med god skilting om historien.
Ikke uventet ønsker ikke flertallet av de som allerede
bor der så mange nye aktiviteter. De vil nyte naturen,
stillheten og skogen slik den er.
Det er kommet inn 535 svar. Her er noe av tall
materialet:
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Har du skogfinske aner?
172 har skogfinske aner – 363 ikke.
Hvis ja, betyr det noe for deg?
For 84 betyr dette noe positivt. De er stolte av det,
føler tilhørighet, fint å være en del av en etnisk
minoritet,
16 har bare et rent slektsforhold til Finnskogen
62 har ikke noe spesielt forhold til dette/har ikke
tenkt over det
10 har et hverken-eller-forhold
Kunne du tenke deg å bosette deg på
Finnskogen?
Av 535 svarer 131 ja.
Hvis ja, hvorfor?
16 av disse bor der allerede.
Naturen, skogen, jakt og fiskemuligheter + stillhet og
ro er de viktigste grunnene til å bosette seg der. 3
har bodd der før og vil tilbake.
Hva tenker du på når du hører ordet
Finnskogen?
302 tenker på skogen og den flotte naturen.
95 tenker på finnene, finneinnvandringene og
finnekulturen
59 tenker på det rike dyrelivet, noen trekker fram ulv,
bjørn og rovdyrproblematikk
44 tenker på sjøer og fisking
38 tenker på historien, kulturen, mystikken, overtro,
tusser og troll
19 tenker på slekt og venner
5 tenker på trekkspill og Kalle Jularbo
4 tenker ikke på noe
Steder/aktiviteter de tenker på er:
11 Finnskogdagene
6 Finnskogleden
6 Tanken
4 svar har både Finnetunet, Åsta Holt, Svullrya,
Røgden, Gravberget
Når var du sist på Finnskogen?
121 Siste uka
131 Siste måned
135 Siste halvår
145 Siste år
6 Aldri

Hvis ja, hva gjorde du der?
75 var på besøk
50 var på gjennomreise
34 var på klassetur
34 gikk tur
26 bor der
26 arbeider der
25 var på fisketur
16 badetur
5 sykkeltur
4 på jakt
Steder de besøkte:
14 Finnskogdagene
11 Finnskogtoppen
8 Kafe Finnskogen
8 Finnskogrally
7 Skasen
6 Finnetunet
6 Turist og Villmarksentret
5 Skasenden
4 Finnskogleden
3 Tanken, Elgsentret, Røgden
2 Gravberget kirke
1 Svullrya, Åsta Holth- museet, Rotberget
Hvis du har besøk utenfra,
ville du tatt dem med på Finnskogen?
342 ja
188 nei
Hvis ja, hva ville du vist dem da?
69 Naturen
40 Finnetorp
36 Skogen
17 Sjøer og tjern
15 Fiskeplasser
9 Badeplasser
6 Friluftsopplevelser – turer/sykling
Steder:
48 Finnetunet
33 Finnskogtoppen
24 Tanken
19 Gravberget
18 Skasen
16 Gravberget kirke
14 7-torpsvandring
12 Svullrya, Finnskogleden, hytta

11 Elgsentret
10 Rotbergsjøen
8 Finnskogen Turist- og villmarksenter,
Haldammen, Kafe Finnskogen
7 Vermundsjøen, Purala,
6 Kynndammen, Grue Finnskog kirke,
Finnskogdagene
5 Korset i Fall, Åsnes Finnskog kirke, Skasenden
3 Dæsbekken
2 Sandvika, Mulikalla, Lindberget, Tyskeberget/
Tysken
1 Tvengsberget, Varaldskogen, Risberget, Rotberget,
Åsta Holths hjem
Har du forslag til nye aktiviteter/opplevelser
knyttet til Finnskogen?
129 svarer ja
Hvilke?
Her er det forskjell på de yngre og de eldre.
De yngre nevner aktiviteter som:
Crossbane (ønsket av flere gutter)
«Finnskogfryd bade- og aktivitetspark»
Fallskjermhopping
Helikopterturer
Offroadaktiviteter – Scooter, 4-hjuling – hundeløyper
Snøscooterløyper (ønskes av flere)
Flere dyr på Skasenden
Mer tilrettelagte aktiviteter på badeplasser/lekeplasser
Skolenes spørreundersøkelse om Finnskogen
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Foto: Hans Johnsson,
Hedmark fylkeskommune.

Skogsafari
Fugletitting
Dyresafari – elg- bjørn – ulv – bever
Flere foreslår bedre og flere oppmerka turløyper med
opplysning om historiske steder.
Flere organiserte søndagsturer, flere guida turer
Opplevelsesturer
Flere overnattingsmuligheter
Mange foreslår organiserte kano – og padleturer og
rideleirer
Sommerleir for barn /ungdom.
Leve som i gamle dager
Senter for vanskeligstilte barn med
oppfølging og veiledning
Tømmerhogst og tømmerfløting
Åpen sommerutstilling om skogfinsk
kultur på Finnetunet

Oppsummering
Undersøkelsen er ganske fersk, tallmaterialet og svar
formuleringene er ennå ikke bearbeidet eller analy
sert. Det er også sannsynlig at man kan få fram inter
essante opplysninger ved å sammenstille resultatet
med de øvrige spørreundersøkelsene som er gjort,
selv om spørsmålene ikke er identiske.
Resultatet av undersøkelsen bør ha interesse for
såvel planleggere og politikere, som for nærings
drivende og skolene. I Grue kommune er det allere
de uttrykt ønske om å få bruke resultatet i forbindelse
med kommuneplanarbeidet. Også for arbeidet med
en mulig Kultur- og naturpark på Finnskogen, bør
dette være relevant informasjon for planleggingen.
Spørreundersøkelsen må antas å ha gitt elevene
som utførte den mye nyttig lærdom både om tema
og metode, og et godt utgangspunkt for videre arbeid
etter undervisningsopplegget Grenseløs Finnskog.
Videre bearbeiding av tallmaterialet og svarene kan
gi en tverrfaglig læringseffekt, samtidig som det kan
få fram opplysninger av stor allmenn interesse.

Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.

Guideboken Möte med finnskogar/
Møte med finnskoger

I projektplanen beskriver vi hur en
publikation med skogsfinska besöksmål
kan förstärka turismpotentialen och
besöksmålens attraktionskraft, som ett led
i arbetet med kulturturism och regional
utveckling. Därför har projektet producerat
en guidebok eller vägvisare med karta till
ca 100 besöksmål, ett tiotal kyrkor och lika
många vandringsleder i Hedmark, Värmland, Dalarna, Örebro och Gävleborgs län.
Boken är tänkt att fungera som en fälthandbok för dem som reser i skogsfinnarnas
spår. Genom ett samarbete med det pågående EU Mål 2-projektet «finnskogarna.
com» har besöksmålen i Örebro, Gävleborg
och norra Dalarna kommit med i boken,
som därmed blir mer komplett.
Det finns ett stort antal, mer eller mindre kända, besöks
mål i östra Norge och Mellansverige med skogsfinsk
anknytning. Förutom de välkända gårdarna som hålls
öppna sommartid, finns även miljöer och platser som
är värda ett besök – om man bara kände till dem. Möte
Guideboken Möte med finnskogar/Møte med finnskoger
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Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.

med finnskogar leder oss också in på relativt okända
skogsstigar och när man väl är framme, inser man att
det var värt en avstickare. Författarna har närmat sig
Finnskogen med nyfikna ögon, stor respekt och flyhänt
penna.
Det är Florence Oppenheim och Daniel Svensson i
Göteborg som har skrivit boken på uppdrag av projek
tet. Valet gjordes genom anbudsförfrågan till 5 f örfattare,
tre i Sverige och två i Norge. Redaktionen för boken har
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bestått av projektledare och två representanter för pro
jektets styrgrupp. Urvalet av besöksmål har gjorts av
bokens redaktion, samt kontaktpersoner i de områden
som boken omfattar.
I Hedmark fylke finns drygt 35 besöksmål i boken,
från Kongsvinger i söder till Trysil i norr och texterna
till dem är översatta till norska. Övriga delar av boken är
på svenska. Det svenska området, med drygt 70 besöks
mål, sträcker sig från Arvika i söder till Fågelsjö i norr

och Bollnäs i öster. Totalt omfattar boken 22 kommuner
i fem län och två länder, vilket gör den till en gedigen
kunskapskälla vid besök i mellersta Skandinaviens finn
skogar. Det finns också en karta som visar alla besöksmål
och alla objekt har dessutom GPS-koordinater. Förutom
själva besöksmålen, finns också några av Finnskogens
kända personligheter porträtterade.
Möte med finnskogar är den första och enda bok som
täcker skogsfinska besöksmål i ett så stort geografiskt
område. Alla fakta är aktuella och granskade av specia
lister i respektive region. Bokens bilder, förutom de histo
riska, är tagna av Värmlands Museums fotograf speciellt
för denna publikation. Även kartan är specialgjord för
boken. Publikationen är med andra ord resultatet av ett
brett och omfattande samarbete där alla varit inspire
rade inför uppgiften att producera denna nya, unika bok.
Boken finansieras av den svenska sidan av En levande
Finnskog – vårt felles ansvar. Länsstyrelserna i Värmland
och Dalarna har genom medfinansiering riktat medel

direkt till publikationen. Boken ges ut av Värmlands
Museum och i Torsby Finnkulturcentrums skriftserie.
Vid denna rapports pressläggning beslutade styr
gruppen att boken också ska översättas och ges ut på
engelska.

Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.
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Sammanfattning,
en attraktiv livsmiljö
Finnskogen utgör för många en attraktiv livsmiljö.
Utvecklingen när det gäller arbete, service, skolor och
infrastruktur ser dock negativ ut i de flesta områden. En
fråga som många funderar över är hur trenden kan vän
das. De pågående satsningarna på landsbygden tycks
inte riktigt nå Finnskogen. Turismen kan vara en av
flera lösningar som trots allt kan bidra till en mer posi
tiv utveckling. Här utgör de skogsfinska kulturmiljöer
na, liksom möjligheterna till jakt, fiske, vandring och
campingliv en värdefull resurs. Många anser att det
finns en utvecklingspotential, men det behövs också
stöd från samhället för att kunna göra satsningar.
Attityd i Karlstad AB har genomfört en omfattande
undersökning som ger en god bild av situationen på
Finnskogen i Torsby kommun. Frågan om att genom
föra en liknande undersökning i finnskogskommuner
na i Hedmark har också initierats. Det vore önskvärt
om detta kunde genomföras. Då skulle vi få en totalbild
över Finnskogen i Solør-Värmland som kunde utgöra
en stabil grund för satsningar inom såväl samhällspla
nering som turism och entreprenörskap.
Museernas roll är också viktig. Här kan två aktörer
på Finnskogen nämnas, Torsby Finnkulturcentrum och
Norsk Skogfinsk Museum i Svullrya, båda högst delak
tiga i projektet.
Torsby Finnkulturcentrums roll som ett öppet
besökscentrum, kunskapsbank med antikvarisk kom
petens, ett etablerat samarbete med föreningar och
andra lyfts fram av många i attitydundersökningen
som betydelsefull för bevarandet av den skogsfinska
kulturen. Att ett besök på Finnkulturcentrum med fast

30 | En levande Finnskog - vårt felles ansvar. Slutrapport

utställning, arkiv och bibliotek inspirerar till besök på
finngårdarna bekräftas av flera. Det centrala läget i
Torsby samhälle är lättillgängligt för skolor och andra
besökare. Torsby Finnkulturcentrum är en del av läns
museet Värmlands Museum.
Norsk Skogfinsk Museum i Svullrya, Grue kommun,
har ett nationellt ansvar för den skogsfinska kulturen
i Norge. Skogsfinnarna har status som historisk natio
nell minoritet i Norge och museet är därför en bety
delsefull aktör på området. Deras roll när det gäller
kunskapsuppbyggnad, publikationer, förmedling och
hantverkskunnande är oöverträffad och väletablerad.
Museet har driftsansvar för ett stort antal antikvariska
byggnader och flera mindre museer som hålls öppna
sommartid, samt för Finnetunet i Svullrya. Adminis
trationen finns för närvarande i Svullrya gamla skola,
men museet har planer på en ny museibyggnad nära
Finnetunet, där såväl administration som utställningar,
bibliotek och verkstäder ska få plats. En ansökan om
medel till bygget gjordes 2011. Med ett nytt, ändamål
senligt museum, kan Norsk Skogfinsk Museum ytter
ligare förstärka sin position och erbjuda besökarna
intressanta och lärorika upplevelser.
Projektet En levande Finnskog – vårt felles ansvar,
har utan tvekan stärkt samarbetet mellan Torsby Finn
kulturcentrum och Norsk Skogfinsk Museum, något
vi gärna vill utveckla vidare, även efter projekttidens
slut. Museernas samlade kunskap i form av personal,
arkiv, bibliotek och föremålssamlingar kan medverka
på många olika sätt för en positiv utveckling av Finn
skogen. De båda museerna har också samarbete med
andra museer, både i och utanför finnskogsområdet,
men utgör tillsammans med Finnskogsmuseet i Skräd
drabo, Ovanåkers kommun i Hälsingland, kärnan i
kunskapsbanken för den skogsfinska kulturen.

Kunskapsuppbyggnad genom inventering
och dokumentation
Kapitelnavn
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Den skogsfinska kulturen är en del av mångas
identitet och kulturarv. Den är också intressant
för boende på Finnskogen, liksom för forskare,
besökande och turister, inte minst från Europa.
Skogsfinnarnas speciella historia, byggnadsskick
och kultur fascinerar många och intresset
tenderar att öka.
Skogsfinnarna utgör en historisk minoritet i
Norge och i Sverige är de en minoritetsgrupp
under Sverigefinnarna. Ett kulturarv är
mångfacetterat och bär med sig många
dimensioner. Vissa av dem kan vara svåra att
ta på och sätta i sitt sammanhang. Här spelar
fysiska miljöer, bebyggelse och landskap en viktig
roll i förståelsen av kulturen.
Av denna från början traditionella östfinska
byggnadskultur, där rökstugan utgör själva
hjärtat, finns häpnadsväckande lite bevarat.
Studier visar att skogsfinska karaktärsbyggnader
inom vissa geografiska områden på den
norsk- svenska Finnskogen har minskat med
20 % under de senaste 30 åren.1 Inventeringsoch dokumentationsarbetet har varit en del
av kunskapsuppbyggnaden kring skogsfinsk
bebyggelse. Målsättningen var att upprätta en
helhetsöversikt av vad som finns bevarat av den
skogsfinska bebyggelsen inom Värmlands och
Hedmarks finnskogar, samt att få ett underlag
för dess behov av byggnadsvårdande åtgärder.
Förhoppningen är att översikten ska utgöra
ett underlag i förvaltningen av Finnskogens
bebyggelsehistoriska arv. Den ska verka för
att reduktionen av fysiska lämningar efter den
skogsfinska kulturen bromsas. Underlaget blir en
av grundstenarna i att föra vidare kunskapen
kring den skogfinska byggnadskulturen till olika
typer av målgrupper. Det kan också vara direkt
vägledande för vilka satsningar som behöver
prioriteras.
Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.

32 | En levande finnskog - sluttrapport

Det är ett omfattande inventeringsarbete
som genomförts i Solør-Värmland Finnskog.
Materialet har därefter analyserats och
slutsatser har dragits. Jämförelser har gjorts
mellan Sverige och Norge och diskussioner
om en gränsöverskridande samsyn har förts.
Metoder, avgränsningar och tillvägagångssätt
motiveras ingående och de inventerade
byggnaderna har också klassificerats utifrån en
metod för kulturhistorisk värdering av byggnader.
Här blir den skogsfinska bebyggelsen för första
gången i modern tid genomlyst och analyserad.
Vi har strävat efter att dokumentera så många
karaktärsbyggnader som möjligt, målet var
att genomföra en heltäckande inventering.
Det har vi inte riktigt uppnått. Vi tror att det
finns fler byggnader än dem vi har besökt och
det kommer således att skapas ny kunskap i
framtiden. Några kända byggnader på museer
har också utelämnats eftersom vi prioriterade
inventering i fält av gårdar som inte är
väldokumenterade sedan tidigare.
Det unika samarbetet i ett gemensamt projekt
över riksgränsen, där de båda ländernas bästa
metoder använts, skapar förutsättningar för att
säkra ett bevarande av skogsfinska kulturmiljöer
för framtida generationer. Oss veterligen är
detta första gången en sådan omfattande och
konsekvent genomförd kunskapsuppbyggnad har
skett.
För att till fullo förstå den skogsfinska
bebyggelsens särdrag, inleds kapitlet med en
artikel om skogsfinskt byggnadsskick. Därefter
följer projektets inventeringsresultat, analys av
vårdbehov samt en kulturhistorisk värdering av
den inventerade bebyggelsen.

1 Johnsson Hans (2008) s 55

Skogfinnenes byggeskikk
Av Birger Nesholen

Birger Nesholen er konservator og faglig
leder ved Norsk Skogfinsk Museum. Han
har ledet og medvirket i en rekke restaurer
ingsprosjekter, i tillegg til et omfattende
registreringsarbeid. Han har skrevet mange
fagartikler i norske og utenlandske bøker og
tidsskrift.
Artikkelen er en kort gjennomgang av
byggeskikken på Finnskogen, med særlig
vekt på de spesielle trekk som skiller den
fra den samtidige norske og svenske bygge
skikken i bygdene rundt. Her forklares
mange begreper som er brukt i rapporten,
både bygningsteknisk, funksjonelt og
historisk.
Skogfinnene brakte med seg finsk byggeskikk fra slut
ten av 1500-tallet. Det som spesielt særpreger den finske
folkelige byggeskikken sett i forhold til tilsvarende bygge
skikk i Sverige og Norge, er den gjennomførte bruk av
røykovner til oppvarming, og de bygningsmessige kon
struksjoner og utforminger som utviklet seg fra dette.
Svedjebruket som et sentralt næringsfundament påvir
ket også byggeskikken, bl.a. gjennom utvikling av byg

ningstypen rie, bruken av sotstokker som ikke brant opp
i svedjen, og trolig også en mer holdningsmessig effekt
gjennom svedjebrukerens innstilling til å flytte og eta
blere seg på nye steder.
I middelalderen var røykovner utbredt som varme
kilde i bolighus og bade- og tørkehus også i områder
med svensk og norsk bosetting. Disse røykstuene/røyk
stovene var imidlertid ikke utviklet til så varmeeffek
tive bygninger som den finske røykstua. De skandina
viske røykstuene manglet innertak, og røykovnene hadde
for en stor del svært mangelfull varmemagasinerings
evne sammenlignet med de østlige ovnene. Bruken av
røykovnsteknologi som viktigste oppvarmingsmåte
gjennom mer enn 300 år i skandinaviske finnbygder,
har vært med på å synliggjøre skogfinnenes opphav og
slektskap til østlige finsk-ugriske kulturer.
Det er først og fremst de tre bygningstypene med
røykovner som i senere tid har fått betegnelsen «skogs
finska karaktärsbyggnader», mens andre bygninger og
bygningstyper også kan inneholde vesentlige elementer
av finsk/skogfinsk bygningstradisjon – som f.eks. måten
å konstruere nevertaket på.
I prosjektet En levande Finnskog - vårt felles ansvar, er
et stort antall skogfinske bygninger registrert og doku
mentert. Gennom registreringen/inventeringen har vi
fått mer kunnskap om skogfinnenes bygningstradisjoner
og teknikk. Et av målene med prosjektet har vært å få en
samlet oversikt over karaktärsbyggnaderna og h
 vilken
tilstand de befinner seg i.
Skogfinnenes byggeskikk
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Nedre Berget, Våler Finnskog.
Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.

Den eksisterende bebyggelsen er den viktigste kunn
skapskilde vi har til skogfinnenes bygningstradisjoner,
og den er også en viktig kilde til kunnskap om den skog
finske kulturen i større sammenheng.
De tidlige bosettingene
Til de områdene i Värmland og Hedmark som omfattes
av denne rapporten, kom bosettingen fra ca. 1600, tid
ligst i Värmland.
Blant de tidligste bosettingene er områdene omkring
Rämmen og Gåsborn.1 Til den vestre delen av Värm
land og traktene rundt Arvika kom de første skogfinne
ne i første halvdel av 1600-tallet. En av de eldste nord
värmländske bosettingene er garden Spättungen, nær
Lekvattnet. Garden kan dateres til 1640-tallet.2
De eldste dokumenterte skogfinske områdene på
norsk side av grensen finner vi på Grue Finnskog.3
Gardene Løvhaugen (Räisälä) og Vålberget (Mullikkala)
i Grue, og Rotberget (Raatikkala) i Åsnes kommune, er av
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de eldste bosettingene. Det eldste skriftlige kildemateri
alet om bosettingen er i de fleste tilfeller fra den tiden da
jord og skog ble skattlagt. Det er allikevel ingen tvil om
at skogfinnene drev svedjebruk i skogene langt tidligere.
Det Finnemanntallet som ble gjennomført på norsk side
i 1686 er den første samlede oversikt over de skogfinske
bosettingene over hele Østlandet.
Den omfattende avfolkningen på Finnskogen har
medført at mange garder har forsvunnet, og mange av
de tidligere bebodde gardene står tomme og øde. Av de
som i dag ikke er øde, brukes noen av fastboende, andre
som fritidshus. Situasjonen er spesielt bekymringsfull
for de gardene som ligger øde. I registreringsmaterialet
for Värmland og Hedmark kan vi konstatere at 14 % av
de registrerte gardene med karaktärsbyggnader ligger
øde og 30 % brukes som fritidshus, mens 40 % har fast
boende.

Røykovnsteknologiens prinsipper
Bruken av røykovn til oppvarming av røykstue, badstue
og rie gir vesentlige karaktertrekk for skogfinsk bygge
skikk sammenlignet med skandinavisk og vesteuropeisk.
Røykovnsteknologien skaper betydelige forutsetninger
og konsekvenser både for byggeskikk, bomiljø og levevis.
Røykovner er store ovner av naturstein, uten skor
stein. I skandinavisk kultur på samme tid har både peis
(öppen spis), bakerovn, kakkelovn og andre ovnstyper
en murpipe/skorstein som leder røyken direkte fra for
brenningen og ut over hustaket. Røykovner har ingen
slik pipe eller skorstein, noe som gjør at all røyken kom
mer inn i rommet.
Det er to konstruksjonsmessige hovedtyper av røyk
ovner. Ut fra de prinsipielle forskjellene i konstruksjonen
betegnes de gjerne røysovner og kappeovner. Røysovnen
er murt uten bindemiddel, i det minste i takkonstruk
sjonen. Den brukes i badebadstuer, i en stor del av tør
kebadstuene, og i en del rier. K
 appeovnen er murt med

Røykovn, Bråten, Timbonäs.
Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.

Kappeovn, Mattila i Grue.
Foto: Carina Johansson,
Torsby Finnkulturcentrum.
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Røysovn, Svartbäcken vid Lekvatnet.
Foto: Carina Johansson,
Torsby Finnkulturcentrum.

leire, er tett i vegger og tak og brukes i røykstuer, i mange
rier og i en del tørkebadstuer. Kappeovnene varierer mye
i størrelse og form, og noen av dem vil i blant tas for å
være røysovner, blant annet fordi det finnes overgangs
former med elementer fra begge de to hovedtypene. De
to hovedtypene har på grunn av de prinsipielle forskjel
lene i konstruksjonen, svært ulik varmeeffekt, og vi kan
betrakte dem som nettopp utviklet for å dekke ulike
bruksformål.
I skandinaviske finnbygder kalles begge ovnstypene
vanligvis bare for ’røykovn’, mens den finske terminolo
gien har et klart skille mellom kappeovnen ’savu-uuni’
(direkte oversatt: røyk-ovn) og røysovnen ’kiuas’.
Til forskjell fra åpen peis som i hovedsak bare gir
strålingsvarme så lenge det brenner, er det hovedsakelig
det store magasinet av stein som gir varmeeffekten fra
røykovnen. Ovnens steinmagasin kan bygges på ulike
måter, og derigjennom skreddersys til best mulig effekt
for ulike formål; stabil, langvarig varme på normalt rom
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temperaturnivå i røykstua, «eksplosiv» ekstremt høy
temperatur i badstua, og langvarig tørketemperatur med
et minimum av brannfare i ria.
Røykovnsteknikken har vært i utvikling med tilpas
ning til de vekslende behov så lenge den var i bruk i ulike
geografiske områder. Røykovnenes bruksområder er ikke
bare varierende former for romoppvarming i røykstuer,
badstuer og rier, men også som bakerovn: for steking og
tørking inne i ovnen. Et av de mest illustrerende eksemp
ler på at ulike bruksområder krever konstruksjonsteknisk
spesialtilpasning av ovnen, er «badstua» med den dob
belte røykovnen i Nedre Øyeren på Brandval Finnskog
i Norge (se egen artikkel i rapporten).
Røykstuer
Det første huset finnene bygde når de bosatte seg, var
ifølge tradisjonen ei badstue. Det er samme tradisjon i
Finland. Dette kan fullt mulig ha vært et hus som både
bygningsmessig og varmeteknologisk dekket de behov

man hadde for både bolig, badstue og tørkehus. I littera
turen gis mange eksempler på at fattige personer på legd
på slutten av 1800-tallet fikk ei badstue å bo i. Rier er
omtalt som bolighus helt til slutten av 1800-tallet,4 selv
om vi muligens i dag ville kalle det for røykstuer. Gott
lund5 forteller at røykstua i Svartbäcken i Lekvattnet
på Finnskogen i Värmland ble brukt også til tørking av
rugavling (rågskörd) i 1821.
Det svenske begrepet pörte brukes svært ofte i littera
tur, arkivalia og muntlig omtale som betegnelse på skog
finnenes bolighus. ’Pörte’ er en forsvenskning av det fin
ske ’pirtti’ som betyr stue, i den alderdommelige betyd
ningen for det rommet/huset man lever i. Den presise
forsvenskningen av finsk ’savupirtti’ (røykstue) er rökpörte, og denne presiserte betegnelsen forekommer iblant
i kildene. I mange av de tilfeller hvor det brukes bare
’pörte’ eller ’finnpörte’ er det altså slett ikke sikkert at
det handler om en røykstue.
I dag finnes bare noen dusin røykstuebygninger igjen

(kvar) i Skandinavia, og de aller fleste finnes på den
norsksvenske Finnskogen. Bare en del av dem står som
komplette røykstuer med røykovn, og de fleste av disse
befinner seg på museer og hembygdsgarder. De øvrige er
modernisert og «innebygd» bak nye paneler. Røykstuer
ble bygget fram til andre halvdel av 1800-tallet, og mange
av de som eksisterer i dag er fra denne yngste perioden.
Ut fra registreringene, ser vi at røykstuerom har vært
innredet i de ulike bygningstyper som har vært van
lig utbredt også i skandinavisk kultur i finnbygdenes
omgivelser. Det finnes fremdeles bevarte røykstue
bygninger av ettroms-typen, to- og treroms-typen og av
typen midtkammerbygning (parstuga). I midtkammer
bygninger har røykstua vært i ene enden av huset, mens
stua i andre enden er kalt svenskstue både i Norge og
Sverige. Svenskstua var gjerne brukt som finstue. Det
er også bevart noen få eksemplarer av røykstuer som er
innredet i mer utradisjonelle bygningstyper, blant annet
i nederste etasje av en to-etasjes bu.
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Kvarntorp.
Foto: Axel Aurelius, 1899.

Modernisert bygning, med tydelig
røykstue til høyre, og svenskstue til
venstre. Kvarntorp, Södra Lekvattnet.
Foto begge bilder: Foto: Carina
Johansson, Torsby Finnkulturcentrum.
Himling i røkstua på Magneberg,
Gräsmarks hembygdsgård. Det er
dekorert med kritt langs kanten av
sotlaget på veggen.

Det er røykovnen som oppvarmingsmåte som er
bestemmende for en stor del av den tekniske/bygnings
messige utformingen av røykstuerommet. For at fyrin
gen med en røykovn uten skorstein skal fungere best
mulig i et rom der det skal bo folk, har rommet i større
eller mindre grad ulike modifiseringer og tilpasninger
for å regulere forbrenningen i ovnen og for å regulere
røyken i rommet på beste måten.
De fleste røykstuerom har en langt større takhøyde

38 | En levande Finnskog - vårt felles ansvar. Slutrapport

enn vi er vant til i skandinaviske bolighus av tilsvarende
bygningstyper, for på beste måte å håndtere at all røyken
kommer inn i rommet. Innertaket i tradisjonelle røyk
stuer er som oftest brekt over to eller flere kraftige bære
åser, slik at taket er høyest på midten og med skrånende
takflater ned mot langveggene. Denne ekstra takhøyden
gir rom for røyken, og de skrånende partiene hjelper til
å samle røyken mot åpningen av røykkanalen som går
opp gjennom innertaket noenlunde midt i rommet. Det
oppløftede midtpartiet av innertaket gjør det også mulig
å redusere høyden på langveggene (og dermed hele byg
ningen) med et par stokkverv, sett i forhold til om det
skulle vært flat himling i samme høyde. Midtpartiet av
innertaket kan med denne løsningen ligge høyere oppe
på loftet enn toppen av langveggene.
Røykkanalen kunne i tidligere tider være laget av en
grov, hul (ihålig) trestamme, men er i de fleste bevarte
røykstuer snekret sammen av bord. Det er ingen brann
risiko ved å lage (göra) røykkanalen av trevirke, etter
som røyken i rommet ikke lenger inneholder noen gnis
ter når den trekker opp gjennom kanalen. Røykkanalen
går opp over yttertaket og er dekket med et lite tak for
å hindre regnvann i å renne ned i rommet og i jordiso
lasjonen på innertaket. Denne «røykhatten» på taket er
ofte den sikreste identifikasjonen på en røykstue på for
eksempel gamle fotografier. Røykhatten går imidlertid
ikke nødvendigvis opp midt på takmønet, og den tren
ger derfor ikke å være synlig fra alle sider av bygningen.
Innertaket består oftest av runde eller halvkløvde
stokker, eller en blanding av disse, lagt annenhver en,
eller i annet regelmessig mønster. Stokkene i innertaket
ligger løst oppå bærestokkene, blant annet for at de
skulle kunne drives tettere sammen etterhvert som
virket krymper i den sterke varmen. I de skrånende
takfeltene ut mot langveggene ligger innertakstokkene
an på bærebjelker innved langveggene, eller de er felt
inn i et utteljet spor i en av veggstokkene. De kraftige
bærestokkene for innertaket er som oftest tømret ut
igjennom gavlveggene, og kan ofte være det eneste
karaktertrekket som «avslører» en røykstue utvendig,
dersom røykhatten av tre ikke lenger er på plass, og
dersom bygningen ikke er panelt.
Røykstuene varierer mye i størrelse. Røykstuerommene
i dagens eksisterende røykstuer i Skandinavia varierer
mellom 15 og 55 kvadratmeter i innvendig gulvflate
(golvyta), med tilnærmet kvadratisk form. For de eksis
terende røykstuene i Finland varierer størrelsen enda
mer; mellom 15 og 77 kvadratmeter i innvendig flate
for de som hittil er dokumentert i arkivet ved Norsk

Skogfinsk Museum. I Skandinavia ligger rommets inn
vendige høyde fra gulv til tak for de større røykstuene
med brekt innertak som oftest på over tre meter. De
største ettroms røykstuene i Finland har en takhøyde
på over fire meter.
Røykovnen står alltid i et hjørne. Dersom bygningen
har flere rom, blir røykovnens plassering i ett av hjør
nene ved deleveggen i bygningen. Ifølge tradisjoner på
Finnskogen skulle røykovnen stå på nordvegg.
Røykovnene av den velutviklede typen for røyk
stuebruk har store dimensjoner. Ifølge tradisjonen skulle
(eller kunne) røykovnen utgjøre nesten en fjerdedel av
arealet i rommet. Dette kan høres voldsomt ut, men det
har nok rot i virkeligheten. Grunnflaten på røykstue
ovnene i Skandinavia varierer mellom 2,5 og 9,5 kva
dratmeter, og med en total høyde som for de fleste ligger
fra rundt to meter og opp til 2,70 meter.
Røykstueovnen er ofte murt oppå en «plattform»,
eller innenfor en «binge» av laftede stokker som utgjør
banken eller ovnsbanken. Ovnsbanken framfor røyk
ovnen fungerer i stor grad som arbeidsbenk, og en for
dypning i banken (grua) brukes til oppbevaring av glør
under et askelag for neste dags opptenning i ovnen. Grua
ligger enten midt foran ovnsåpningen, eller i enden av
banken inn mot tømmerveggen.
Selve ovnen er murt av naturstein og leire. De seneste
røykovnene i Finland hadde også innslag av teglstein,
noe som ikke kjennes fra skogfinske områder i Skan
dinavia. Ovnen består av et stort fyrrom som kan være
opptil én kubikkmeter stort, noen ganger enda større.
Som oftest er taket i fyrrommet murt som et buet hvelv
(bågformat valv), men kan også ha annen konstruksjon.
Både gulv, vegger og tak av ovnen er murt med leire. Fra
taket av fyrrommet kan det gå en trekkanal som munner
ut midt i frontveggen av ovnen. I Finland har det vært
vanlig med flere trekkanaler.
Røykovnen og røykstuerommet kan ha et mer eller
mindre avansert system av stokker som går mellom
ovnen og veggene i rommet. Utgangspunktet for dette
er gjerne patsasstokken (eller paha- / patastokken); en
stolpe som står loddrett på ovnsbanken og støtter det
hjørnet av ovnskonstruksjonen som vender ut mot
rommet. Dette ytre ovnshjørnet er det eneste som
ikke støttes av tømmerveggene, og det vil derfor før
eller senere kunne oppstå risiko for at dette hjørnet av
ovnen raser ut. Risikoen er blant annet avhengig av til
gangen på naturstein med ønskelig, kantete form for
god muring, og kvaliteten på den leira som er brukt i
det enkelte tilfellet. I de tilfeller hvor ovnskonstruksjo

Patsasstokk, Vitsand.
Foto: Carina Johansson,
Torsby Finnkulturcentrum.

nen er vurdert solid nok uten støtte, kan patsasstokken
være sløyfet (slopad). Patsasstokkens topp kan være
dekorativt formet.
For at patsasstokken skal ha en reell støttende funk
sjon, er denne igjen støttet opp med dragere/bärbjälkar
(orret) til langvegg og kortvegg på andre siden av rom
met. I røykstuer der det ikke har vært nødvendig med en
støttende patsasstokk for ovnskonstruksjonen, er det ofte
brukt andre løsninger for å montere slike frittliggende
Skogfinnenes byggeskikk
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Fyring i røykovn, Mattila.
Foto: Carina Johansson,
Torsby Finnkulturcentrum.

dragere. Disse dragerne har også som funksjon å være
anlegg for andre stenger i rommet; blant annet de som
var lagerplass for tyristikker (pärtstickor) til belysning
i røykstua, og den stokken over ovnsbanken som var
praktisk til ulike formål.
Mye av røykstuas varmeeffektivitet oppnås ved at den
varme røyken velter ut i rommet og avgir en stor del av sin
varme til de massive materialene i innertaket og øverste
del av tømmerveggene. Innertaket er derfor også med på
å stråle varme ut i rommet, noe som gjør at varmen i en
røykstue føles som en «myk bakgrunnsvarme» isteden
for en mer «aggressiv», lokal, retningsbegrenset varme
som store deler av tiden vil være opplevelsen ved fyring
med åpen peis eller støpejernsovner.
Moderniseringen med vinduer som erstatning for
de tidligere gluggene foregikk i de fleste finnbygder i
Skandinavia i løpet av 1800-tallet6. Lönborg7 oppgir at
ved midten av 1800-tallet var vinduer med glass ennå
sjeldent i Värmlands finnskoger. Den siste kjente røyk
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stua som sto med bare glugger i veggene, fikk satt inn
vinduer så sent som 1904 (Østre Sollien på Grue Finn
skog).
Kokkhuset/kokhuset - røykstuas kjøkken
Røykstueovnen er en utmerket bakerovn og ble brukt til
all slags steking. Ut over dette egner røykovnen seg dår
lig til matlaging. I utbredelsesområder for røykstuer har
det separate kokkhuset dekket koke- og matlagingsfunk
sjoner som var upraktiske i røykstua i tiden før det ble
bygget peis (öppen spis) i bygningen. I sin eldste form
er kokkhuset ei kåte (finsk; kota) av reiste raier (slanor)
og annet passende virke for å oppnå ly for vinden rundt
en bålplass på marken. Dette er samme huset som iblant
er omtalt som det første huset de bygde, og som fort
satte som kokkhus når de fikk tømret opp ei røykstue
å bo i. I senere tid ble kokkhus bygget som små laftede
tømmerhus med åpen peis og eventuelle andre nyttige
installasjoner, men den gamle kåta var fremdeles i bruk

som kokkhus så sent som rundt århundreskiftet 19008.
I røykstuebygninger med flere rom, kom det etter hvert
peis i ett av de andre rommene, og dette tok over mange
av kjøkkenfunksjonene, men kokkhuset var fortsatt i
bruk til bryggerhusfunksjoner.

Kokkhuset i Askogsberget,
Foto: Hans Johnsson,
Hedmark fylkeskommune.

Badstua
Den tradisjonelle røykbadstua i skogfinsk kultur i Skandi
navia er bygd for bading som primærfunksjon, eller som
én av flere hovedfunksjoner. Dette er styrende for hvordan
interiøret er organisert og utformet. I «standardtypen» er
røykovnen som oftest plassert i et av hjørnene innenfor
døra. Døra sitter som oftest på gavlvegg og laven – sitte
benken – er plassert tvers over rommet langs bakre gavl
vegg. Laven sitter så høyt oppe på veggen at det bare er
en knapp meter igjen til innertaket, i passelig høyde for
å sitte oppreist. Det fører en eller annen form for stige
opp på laven, i eldre tid var dette ofte en grov stokk med
uthogde trappetrinn (trappsteg). Som alternativ til den

Grue Finnskog. Laven i badstua.
Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.
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Badstue på Slettmoen.
Foto: Hans Johnsson,
Hedmark fylkeskommune.

heteste temperaturen oppe på laven, er det i de fleste bad
stuer en lavere løs benk langs langveggen på motsatt side
av ovnen. Laven i en badebadstue har en dybde (djup)
rundt én meter. Vesentlig større dybder er trolig bereg
net på tørkefunksjoner, men kan selvfølgelig også benyt
tes til bading.
Badstuer med laver langs begge langveggene eller
langs tre av veggene - eller med to laver over hverandre
- er primært bygd for tørking, men har iblant også vært
brukt til bading, selv om de kan være mer upraktiske til
dette. Laven i eldre badstuer går oftest ut gjennom lang
veggene, mens den i yngre badstuer som oftest bare er
festet på innsiden av veggene. Badstuene er bygget i laftet
tømmer og er oftest svakt rektangulære. Grunnflaten har
en størrelse på 3,5-5 x 4-6 meter. Badstuene har tradisjo
nelt bare jordgulv, men ofte kan det være lagt bord eller
planker direkte på marken for å få et noe rensligere miljø.
Badstua har innertak, som oftest av rundstokker eller
halvkløvde stokker, tettet med mose og isolert med et lag
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jord ovenpå, for å holde best mulig på varmen i rommet.
Som oftest er det én eller flere mindre glugger i veggene.
Disse har som viktigste funksjon å sikre luftsirkulasjon og
utlufting av røyken under fyringen. Enkelte badstuer har
også en regulerbar åpning i innertaket, eventuelt har det
også vært røykkanal opp over yttertaket som i ei røykstue.
Ovnen er en røysovn (kiuas) av naturstein, med
grunnflate på opp til 2 x 2 meter og en høyde på rundt
én meter eller noe mer. Ovnen kan være svært varier
ende i konstruksjonsprinsipp og størrelse, blant annet
for å kunne gi best mulig effekt i forhold til det for
mål den enkelte badstue er bygd for. Ovnens konstruk
sjonsprinsipp er den faktor som i mest avgjørende grad
har betydning for både oppvarmingseffektivitet, varme
magasinering og varmeavgivelse. I linbadstuer med laver
på flere vegger er ovnen plassert midt på gulvet, og ovnen
kan her være av kappeovnstypen, for bl.a. å redusere
brannrisikoen. Forskjellen mellom norsk og svensk side i
tradisjonen for dyrking og bearbeiding av lin, g jenspeiler

seg i variasjonen av badstuetyper og antall badstuer på
respektive sider av grensa.
Den mest effektive badstueovnen er den konstruk
sjonen der taket av fyringsrommet er bygd med buet
selvbærende hvelvkonstruksjon. Denne er svært effek
tiv i oppvarmingen av steinmagasinet på toppen, etter
som varmen fra forbrenningen går opp mellom steine
ne overalt i hele ovnstaket og varmer disse fra alle sider.
Badstua er den desidert mest brannfarlige av
røykovnsbygningene, og er alltid plassert i betryggende
avstand fra øvrige bygninger. Badstua er allikevel plassert
i sammenheng med tunmiljøet, og i Skandinavia er den
derfor bare i sjeldnere tilfeller, der det har ligget natur
lig til rette for det, plassert ved sjø eller vassdrag. Der
det har vært mulig, er badstua dog plassert i nærheten
av tilgang til vann, i bekk, brønn eller kilde.
På enkelte garder på Finnskogen foregikk en mer eller
mindre sporadisk badstubading langt fram i tid. Eldre
personer på 1970-tallet kunne fortelle at badstuene var
i mest regelmessig bruk under slåttonna (höbärgning)
i deres barndom og ungdom. Østberg skriver i 1935 at
«ikke så rent få badstuer står ennu igjen på Finnskogen,
og de blir fremdeles brukt iblant»9. Flere røykbadstuer
ble brukt nærmest regelmessig under 2. verdenskrig, og
minst én badstue var i perioder i sporadisk bruk til det ble
innlagt bad i våningshuset på 1970-tallet. Enkelte andre
har vært i bruk til i dag med nærmest årlige b
 adinger.
Ofte var det eldre personer som brukte badstuene lengst,
men i noen tilfeller var det også yngre personer som av
nysgjerrighet begynte å bruke røykbadstuene. Det er
fullt mulig å karakterisere badstuebadingen på deler av
Finnskogen som en ubrutt tradisjon fram til at badingen
i røykbadstue tok seg opp igjen på 1980-tallet. På 1980og -90-tallet ble det restaurert flere av de gamle røyk
badstuene, og det ble også bygd flere nye. Flere av disse
har allerede rukket å brenne ned.

over hele komplekset i tilknytning til ria i hele NordøstEuropa.
Ettroms-ria utmerker seg som en bygning ved uvanlig
stor høyde. Høyden kommer av at bygningen skulle gi
plass for rugbandene som sto stablet til tørk på et glissent
(glest) golv av løse raier et par meter over gulvet. Inn
vendig høyde kunne være opp til fire meter. Bygningen
har som oftest døra på gavlveggen, og røykovnen er i ett
av hjørnene innenfor døra. Ettroms-ria har kvadratisk
grunnflate som varierer mellom 4-7 x 4-7 meter. Den
har innertak av runde eller halvkløvde stokker, tettet
med mose og isolert med jord.
Rieovnen kan være en vanlig røysovn, men som regel
er den i konstruksjon en mellomting mellom røysovn
og kappeovn, og med en størrelse tilsvarende badstue
ovnen. I noen rier har ovnen en tømret ovnsbank som
i røykstua. Ovnen er ofte murt med leire i veggene, og
iblant også i taket, blant annet for å minske brannfaren.
For ytterligere å minske brannfaren er det i Finland og

Ria
Ria (finsk ’riihi’) er en bygningstype med spesiell til
knytning til finsk-ugriske kulturer. Ria er i skandinaviske
finnbygder skogfinnenes tørke- og treskehus spesielt for
svedjerugen. Ria som tørketeknikk og bygningstype er i
større østlig geografi et stort kulturkompleks med langt
større variasjon enn hva vi er kjent med hos skogfinnene
i Skandinavia. Varianter av rier har også eksistert som
tørkeinnretninger halvt nedgravd i marken hos mordvi
nere, mari og andre finsk-ugriske folk i Russland10, mens
det i Estland har vært særegne kombinasjonsbygninger
som store ’bostadsrior’11. Talve gir en dekkende oversikt
Skogfinnenes byggeskikk
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Rie Sickesgården.
Mathias Libäck, Värmlands Museum.

andre områder utviklet røykkåper på en del rieovner,
som fjerner gnister før røyken går ut i rommet. D
 ersom
ria tok fyr, var det ikke bare bygningen som brant ned,
men en hel «riefyllning» av rugavlingen også. Ved fyring
i ria var det derfor enda viktigere enn i røykstua og bad
stua å bruke brensel som ikke spraket og gnistret. Derfor
ble det hovedsakelig fyrt med bjørkeved. I ria var det også
et poeng å bruke ved som gav minst mulig røyk for ikke
å sette altfor kraftig røyksmak; brød bakt med rietørket
rug får en karakteristisk røyksmak.
Når ria er fylt ferdig, fyres det opp i røykovnen. Var
men driver ut fuktigheten, og i en periode er det så fuk
tig i ria at vannet henger i dråper fra bandene og tørke
raiene12. En del rier har glugger høyt oppe på veggen,
eller iblant i innertaket, som kan åpnes for å lufte ut
fuktigheten.
Etter tørkingen plukkes bandene ned og treskes på det
solide, tette golvet av halvkløvde stokker eller grov plank.
De fleste gjenværende riene i skandinaviske finn
bygder befinner seg i områder av Södra Norrland og
Bergslagen, helt forskjellig fra situasjonen for røykstuene.
Holmdal13 gir en fin oversikt over blant annet riene i
Säfsnäs og Grangärde. På Finnskogen kan det se ut som
om riene ikke fikk noen ny funksjon når de gikk ut av
bruk som tørkehus, og at dette var medvirkende til at
de gikk til grunne. Mange rier herfra ble solgt til ved
under 2. verdenskrig. De få riene som vi i dag kjenner til
på Finnskogen, fins i søndre del av svenske Finnskogen.
I Dalarna og Bergslagen ble mange av riene tatt i bruk
som høylåver (hölador), blant annet ved å sage opp en
ekstra åpning høyt oppe på veggen slik at det kunne
fylles inn enda mer høy enn det man fikk inn gjennom
døra i disse spesielt høye bygningene. Det er pekt på at
innføringen av mer maskinell tresking var medvirkende
til at riene gikk over til låvefunksjon14. Etter at behovet
for høylåver også opphørte, har mange av riene også i
disse områdene kommet i sterkt forfall. I Medelpads
finnmarker er den mest genuine eksisterende bygningen
etter skogfinsk kultur en rie som har overlevd fordi den
ble tatt i bruk som smie15.
I Gästrikland finnes den spesielle varianten gästrike
rian. Denne utmerker seg ved å ha to rom, der røyk
ovnen er plassert i et rom adskilt i fra tørkerommet.
Denne varianten kan kanskje være et resultat av de
skandinaviske landbruksmyndighetenes kampanjer i
tidligere tider for å få svenske og norske bønder til å
bygge slike tørkehus. Gästrikerian finnes i dag igjen bare
i 18 kjente eksemplar16.
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Utvikling av helt nye bygningstyper
Selv om den tradisjonelle byggeskikken i skogfinsk k ultur
i Skandinavia er spesiell nok i seg selv, har utviklingen
innen kulturen og samhandlingen med skandinavisk
kultur, bidratt til ytterligere bygningsmessige spesialite
ter. Omstillingen for personer og familier som i genera
sjoner hadde levd med røykstua som bomiljø, kunne tro
lig bli både forvirrende og problematisk ved o
 vergangen
til skandinaviske løsninger. Røykovnen hadde dekket
flere funksjoner i tillegg til oppvarming av bolighuset:
bakerovn for steke- og tørkefunksjoner, avlusing av
skinnfeller, tørking av materialer osv. Røykovnen ble blant
annet ved behov brukt til tørking av korn før maling.
Vi har konstatert at bebyggelsen på de enkelte gardene
i stor grad har endret seg over tid. Bygninger har forsvun
net og nye har kommet til. En generell tendens er at når
næringsvirksomheten endrer seg, stilles andre krav til
bygninger og bebyggelse, spesielt uthusene. Gardene var
i eldre tid preget av mange mindre bygninger, der hver
enkelt funksjon hadde sin bygning, og der bygningene
lå spredt, uten noe lett synlig system. Dette kjennetegner
for en stor del mange skogfinske garder fremdeles i dag.
Jordbruksteknologien endret seg mye gjennom
1800-tallet, og husdyrholdet vokste. Gardsbebyggelsen
bygdes om til større uthus med mer lagringsplass for
dyrefôr, og bygninger ble tilpasset større hesteredskaper.
På mange garder ble det rasjonelt å bygge sammen noen
av de eldre uthusene.17 Resultatet ble at det ble færre, men
større bygninger. De mange høyløene som hadde ligget
spredt i landskapet forsvant, ettersom høyet kunne lagres
direkte på garden istedenfor å måtte transporteres hjem
på vinterstid. Gardstunets struktur fikk større likhet med
norsk- og svenskbygden. I registreringsmaterialet kan
vi konstatere at uthus/redskapsskjul, samt garasjer, er
bygningstyper som har økt i antall. Mekaniseringen og
motoriseringen av jordbruket og bilismen har satt sine
spor på gardsmiljøene.
Registreringsmaterialet viser også et relativt stort
antall gjestestuer av nyere slag.
Nyere bolighus, bygd fra midten av 1900-tallet til
idag, som komplement eller erstatning for den eldre
bebyggelsen, har kommet til på mange garder. Den
nyere bebyggelsen på de enkelte gardene kan være alt
fra nøkkelferdige systemhus til arkitekttegnede. Bolig
hus fra etterkrigstiden er overrepresentert på norsk side,
mens et mindre antall fins på svensk side. Det er naturlig
å tenke seg at Sveriges og Norges svært ulike situasjon
under og etter andre verdenskrig, har bidratt til noe ulik
utvikling på norsk og svensk side av Finnskogen.

Når man rev røykstua og bygde norsk eller svensk
bolighus, mistet man samtidig muligheten til de andre
funksjonene som røykstua og røykstueovnen hadde dek
ket. Man sto i en ny situasjon som tvang fram nye løs
ninger på flere praktiske hverdagsoppgaver. Dette har
trolig vært bakgrunn for utviklingen av noen helt spe
sielle bygninger som fremdeles eksisterer på Brandval
Finnskog. Minst to «badstuer» med dobbelt røykovn kan
ha oppstått som erstatning for det man mistet da man
kvittet seg med røykstua. I dette området fins minst tre
bygninger som kan være bygget ut fra en slik situasjon.
Ett av disse husene er badstua på Nedre Øyeren (se egen
artikkel). Disse bygningene kombinerte funksjoner fra
både røykstue, badstue og kokkhus - eventuelt også rie
- i samme bygning. Bygninger av denne typen er ikke
kjent i Finland. Det er logisk å tenke seg at det kan ha
tvunget seg fram flere slike kreative løsninger i dette sene
og mer definitive kulturmøtet mellom det skogfinske og
det skandinaviske levevis.
Det fins også noen eksempler på andre kombinasjons
bygninger, f.eks. der røykstua og dens ovnskonstruksjon
inngår i et større ovnskompleks, og der røykstua delvis
har en dobbelt funksjon.
På garden Pekkela i Flatåsen i Nyskoga (Sverige) finns
en røykstue som tidligere var sammenbygd med et fjøs
(ladugård). Mellom de to bygningsdelene var en sval
gang som delvis er bevart. Dette er den eneste bevarte
i sitt slag der våningshuset har hatt en forbindelse med
økonomibygninger. I kildemateriale kan vi likevel kon

statere at det har vært flere eksempler på røykstuer som
har vært sammenbygde med uthus. På garden Övre Berg
i Nyskoga socken fins i dag et kalvehus som er sammen
bygd med en badstue/garasje.
Nevertaket
Et av de karakteristiske trekk som har vært spesielt
for byggeskikken i skogfinske bygder i Skandinavia, er
nevertaktekkingen. Never som det vanntette materialet
i taktekking har hatt stor utbredelse også i skandina
visk k ultur, men da mest som torvtak. Det bør kunne
konstateres at nevertaktekking var i tradisjonell bruk i
flere finnbygdsområder adskillig lenger fram i tid enn
i de fleste norsk- og svenskbygder. Dels vil dette kunne
forklares med forskjellene i de økonomiske og sosiale
forhold, men det kan også ha sammenheng med at
kunnskaper og erfaringer i utnyttelse av tradisjonelle
naturressurser holdt seg lenger hos skogfinnene enn i
de fleste skandinaviske bygder i deres omgivelser. (Se
egen artikkel Faktaark om nävertak) Skogfinsk kultur i
Skandinavia og finsk-ugriske kulturer lenger østover er
spesielt kjent for håndverk og teknikker for utnyttelse av
never som et materiale med mange bruksområder, både
som helnever og i flettet form. Ennå lever personer på
Finnskogen som gjennom skolegangen brukte neverkont
som skolesekk og slet ut et par stykker i løpet av skole
tiden, mens neverskor var i bruk til inn på 1900-tallet i
flere skandinaviske finnbygder.
Skogfinnenes byggeskikk
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Legging av nevertak på Nedre Øyeren.
Foto: Birger Nesholen,
Norsk Skogfinsk Museum.

Oppsummering
Det er først og fremst røykovnen, og det den førte med seg
av bygningsmessige hensyn, som skiller skogfinsk bygge
skikk fra skandinavisk. Røykovnen var i middelalderen
vanlig i hele Norden, men finnene utviklet teknologien
lengst, og bevarte bruken lenger.
De bygningstypene som er basert på røykovn: røyk
stue, badstu og rie, kalles på svensk ofte «skogsfinske
karaktärsbyggnader».
Skikken med å tekke tak med never har også vært
vanlig i hele Norden, men finnene utviklet en egen kon
struksjon for nevertak, som skiller seg ut – se artikkelen
Faktablad om nävertak.
Et særtrekk er også tilbøyeligheten til stadig flytting
på grunn av svedjebrenningen, som må ha hatt konse
kvenser for hvordan man bygde.
Skogfinske garder ligger ofte høyt i landskapet, og
bygningene spredt i et løst organisert tun.- se artikkelen
Branntakster og byggeskikk...
Røykovner er store ovner av naturstein, uten skor
stein. Det er to hovedtyper: røysovn og kappeovn. Kappe
ovnen er murt med bindemiddel, og er vanlig i røykstu
ene, mens røysovnen er tørrmurt, og vanlig i badstuene.
Ideen med røykovn er at det magasineres mye varme,
som avgis til rommet over tid. Ulike bruksområder –
oppvarming, baking, steking, tørking , bading – har gitt
ulike former og kombinasjoner.
Røykstuer ble bygd fram til ca 1850, men få er bevart.
Fra de første 150 årene vet vi ikke om noen. Husets form
har variert, med ettroms, to/treromsstuer, og midtkam
mer/ midtgangsbygninger. De siste ofte med ei røykstue
og ei «svenskstue» med peis eller jernovn. Typiske røyk
stuer har innertak, som er tettet og isolert, gjerne med
løftet midtparti. En røykkanal fører røyk ut gjennom lof
tet.Ovnen står i et hjørne,murt opp på en bank ,og kan
fylle bortimot ¼ av rommet. Det frie hjørnet er støttet
av en stolpe, «patsas-stokken», som igjen holdes av lig
Noter:
1 Broberg 1988.
2 Broberg 1988, s 99
3 Rønning 2006 s 337
4 Østberg 1978 s. 180
5 Gottlund 1821 (1986) s. 175
6 Hämäläinen 1945 s. 99ff
7 Lönborg 1902 s. 389
8 Østberg 1978 s. 180
9 Østberg 1978, s. 180
10 Heikel 1887, s. 1ff
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gende stokker mot lang- og kortvegg. Ovnen er murt
med hvelv, og en røykåpning i fronten.
Ovnen i røykstua er egnet for baking og steking. For
annen matlaging, spesielt koking, fikk man kokkhus. De
første var en enkel kåte over en bålplass, seinere små
tømmerhus med åpen peis.
Badstua ble primært brukt til varmebad, men også til
bl.a. tørking. Røysovnen sto gjerne rett innenfor og ved
siden av døra i gavlveggen. På motsatt gavlvegg var laven,
sittebenken, med stige. Tørkebadstuer hadde gjerne flere
laver.Badstubading har overlevd som levende tradisjon
opp til våre dager.
Ria er en bygning som er særegen for finsk-ugrisk
kultur. Den har gjerne ett rom, med stor takhøyde, opp
til 4 m, for å gi plass til tørking av stående rugband.
Dør og ovn er plassert som i badstua. Ovnen er ofte en
mellomting av røys- og kappeovn, for å minske brann
faren. Ria har tett golv, til tresking av rugen. De fleste
bevarte rier er i Södra Norrland og Begslagen, noen få
sør på Finnskogen.
Det er kjent flere særegne bygninger, oppstått i skjæ
ringspunktet mellom to kulturer, eller for å møte nye
tiders behov. Noen viktige funksjoner som gikk tapt da
røykovnene ble kastet ut av stuene, har man trolig søkt å
kompensere gjennom nye bygninger for baking og tørk
ing. Ovnstypene kan variere, og de kan kombineres – se
artikkelen om badstua på nedre Øyeren.
Det gjenstår mye forskning på skogfinsk byggeskikk,
som kan kaste et klarere lys over kulturen og historien på
Finnskogen. Mange ombygde hus skjuler gamle karakter
bygninger, og forteller samtidig en endringshistorie, om
skiftende behov og påvirkning.Fordi oppmerksomheten
har vært viet de mest autentiske skogfinske bygningene,
har nok mange nyskapninger og tilpasninger blitt over
sett. Parallelt med forskning på de tradisjonelle bygnin
gene, bør vi derfor i større grad også bruke ressurser på
bevaring av og forskning på de mindre påaktede byg
ningene på Finnskogen.
11
12
13
14
15
16
17

Talve 1961, s. 162ff og Ränk 1939
Finkenberg 1830
Holmdal 1990
Nilsson 1954, s. 81
Nesholen 2000
Broström 1995
Konservator Steinar Sørensen, Glomdalsmuseet, har studert
de norske branntakstprotokollene for Finnskogen fra 1850 og
framover. Materialet påviser at gjenbruk og flytting av bygninger
var vanlig. Se Sørensens artikkel Branntakster og byggeskikk på to
finnskogsgårder.

Inventering
Tillvägagångssätt, metoder och avgränsningar

Inventerings- och dokumentationsarbetet
av den skogsfinska bebyggelsen har
omfattat arkiv- och källstudier, fältarbete
samt en rapport. Den senare delen har även
omfattat en kulturhistorisk värdering av
skogsfinsk bebyggelse.
De områden som skogsfinnarna etablerat
sig i är geografiskt stort. Projektet har av
den anledningen valt att begränsa inventer
ingsarbetet till de områden som omfattar
Värmlands finnskogar i kommunerna
Torsby, Sunne, Arvika, Hagfors, Filipstad
och Årjäng samt Åsnes, Grue, Kongsvinger
och Våler kommuner belägna i Hedmark.
Arkiv- och källstudier har bedrivits i stor omfattning på
Torsby Finnkulturcentrum, Hedmark fylkeskommune,
Norsk Skogfinsk Museum, Glomdalsmuseet, Norsk
Folkemuseum m fl innan projektets början, men de har
också löpt parallellt med fältarbete och analys. Innan
fältarbetet påbörjades hölls flera informationsträffar
ute i landskapet hos bland annat hembygdsföreningar
och bygdelag, dels för att informera om inventerings
projektet, och dels för att komma i kontakt med infor

manter som kunde berätta om skogsfinsk bebyggelse.
Fältarbetet har inneburit att ca 400 gårdar besökts.
En selektiv inventeringsmetod har använts. Det innebär
att besök endast gjorts vid gårdar som via arkivmateri
al, befintliga inventeringar eller via informanter belagts
eller kunnat förväntas ha en karaktärsbyggnad. Fastig
hetsägare som berörs av inventeringen har kontaktats,
inledningsvis via brev, senare via telefonkontakt samt i
de fall där det varit möjligt, även i fält.
Inventering
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Foto: Hans Johnsson,
Hedmark
fylkeskommune.

Monica Björklund.
Foto Suzanne Palmquist, Torsby
Finnkulturcentrum.

Hans Johnsson.
Foto: Knut Ola Storbråten,
Kvinnemuseet - museene i Glåmdal.

I Hedmark fylke har en större ansats vad gäller selektiv
inventering utförts genom att fler gårdar i ett bredare urval
inventerats, än vad som gjorts i Värmland. Anledningen
till att urvalet av gårdar skiljer sig är att det inom Torsby
kommun redan fanns ett gott underlag genom 1999 års
inventeringsarbete. En komplettering behövdes dock för
övriga delar av Värmlands finnskogar. De genom 1999 års
inventering dokumenterade gårdarna som har en karak
tärsbyggnad har dock återbesökts, dels för att återuppta
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en kontakt med fastighetsägare men också för att få fak
tiska underlag om vad som hänt med bebyggelsen under
de 11 år som gått. Inför inventeringen hölls också en work
shop med inriktning på bland annat inventeringsmetodik.
Genom den kunde projektdeltagarna ta del av varandras
ibland något olika arbetssätt.
Samtliga byggnader på de inventerade gårdarna har
beskrivits och fotograferats exteriört. Vidare har infor
mation om deras tillstånd (byggnadsvårdsbehov) note
rats för att ge underlag för byggnadsvårdande insatser.
På svensk sida har så kallade «Vård- och underhålls
planer» upprättats för samtliga karaktärsbyggnader. Se
vidare avsnitten om tillståndsanalys respektive vård och underhållsplaner.
För att få ett jämförbart inventeringsmaterial har
en standardiserad fältblankett använts. Samma blan
kett användes vid inventeringen i Torsby kommun 1999
och en liknande används vid t ex kommunala inventer
ingar i Sverige och norska SEFRAK-inventeringar. Här
noteras all information om gården och materialet blir
på så vis jämförbart.
Då man på de inventerade gårdarna påträffat någon
av de så kallade karaktärsbyggnaderna rökstuga, bastu,
kokhus och ria har dessa dokumenterats enligt en mall
som tagits fram av Norsk Skogfinsk Museum. Här tyd
liggörs karaktäristiska och viktiga delar av byggnads
typerna i fråga och mallen säkerställer att de dokumen
teras. Byggnaderna har i de flesta fall uppmätts med hjälp
av tumstock och måttband.
I inventeringen har också karaktärsbyggnaderna
koordinatsatts via GPS-teknik. Det norska fältarbetet
har också innefattat koordinatsättning av samtliga inven
terade byggnader. GPS-positionering har konsekvent
utförts vid huvudingången till varje enskild byggnad.
Det praktiska arbetet i fält har bedrivits av en ensamar
betande byggnadsantikvarie. Vid platsbesöken har bygg
nadsantikvarien i regel också träffat fastighetsägaren som
visat gården och intervjuats om gårdshistorik och den
aktuella karaktärsbyggnaden. Intervjuerna har varit en
viktig del av inventeringsarbetet. Diskussioner och samtal
har gett impulser och upphov till ytterligare reflektioner.
Intervjuerna har varit av informell karaktär och utan frå
gelistor. Det skogfinska kulturarvet ligger många varmt om
hjärtat och berättelserna på Finnskogen är fortsatt levan
de. Mötet mellan fastighetsägare och byggnadsantikvarie
leder också många gånger till att fastighetsägarens intresse
för sin byggnad ökar.
Fältarbetet har följts av ett omfattande efterarbete i
form av analyser, registrering och upprättande av vård-

och underhållsplaner. För att synliggöra inventerings
resultatet har det gjorts tillgängligt och sökbart genom
de nationella databaserna Bebyggelseregistret och Aske
ladden, inriktade på kulturhistoriskt intressant bebyg
gelse. Upphovsmännen bakom dem är svenska Riks
antikvarieämbetet respektive norska Riksantikvaren.
Bebyggelseregistret har två huvudsakliga uppgifter;
dels att vara ett nationellt arkiv för kulturhistorisk doku
mentation och värdering, dels att fungera som informa
tionskälla för såväl allmänhet som för dem som profes
sionellt arbetar med bebyggelsefrågor.1 Materialet till
Bebyggelseregistret kommer främst från olika fältinven
teringar av bebyggelse som genomförts av bland annat
länsmuseer. Inventeringen av skogsfinska bosättningar
inom Torsby kommun som genomfördes i regi av Tors
by Finnkulturcentrum 1999 finns sedan 2007 i registret.
Bebyggelseregistret är tillgängligt för alla, såväl privat
personer som företag och institutioner.
Askeladden är en databas över kulturminnen som
är skyddade, eller är i en process att bli skyddade enligt
den norska kulturmiljölagstiftningen. Askeladden är till
gänglig över internet för den offentliga förvaltningen,
forskningsorganisationer, statliga verk och kommuner.
Användaren av databasen kan söka efter kulturminnen
utifrån självvalda kriterier, producera kartor samt utar
beta statistik. Askeladden ger en god översikt av mate
rial och data kring kulturmiljöer, byggnadsminnen etc.
Inläggning av fakta i Askeladden är endast tillgäng
ligt den offentliga kulturmiljöförvaltningen, däribland
Hedmark fylkeskommune.2 Hedmarks fylkeskommune
fick genom Riksantikvaren tillstånd att lägga in invente
ringsmaterial kring skogsfinsk bebyggelse trots att den
ej har något formellt skydd (bastun på Nedre Øyeren,
Kongsvinger, beräknas bli lagskyddad inom kort). Bak
grunden för att tillstånd gavs är den status som skogfin
narna har som nationell minoritet i Norge.
Vare sig Bebyggelseregistret eller Askeladden är till
fullo anpassade för det skogfinska materialet då flera för
den skogfinska byggnadskulturen viktiga karaktärsdrag
inte finns registrerbara i systemen. Allt eftersom byggna
der registrerats och i den mån det varit möjligt har eller
kommer systemen att förbättras i ett positivt samarbete
mellan museer och myndigheter.

För att använda oss av ett redan vedertaget system
har vi inom projektet valt att utgå från den norska stan
darden för tillståndsanalys av kulturhistoriskt intres
sant bebyggelse «Tilstandsanalyse av fredete og verne
verdige bygninger, NS 3424». Systemet används i databa
sen Askeladden. Då bebyggelsen värderas i ett gemen
samt system ges möjlighet till enhetliga och jämförbara
analyser. De upprättade Vård- och underhållsplanerna
ger även fastighetsägaren en bild av vårdbehovet samt

Carina Johansson.
Foto: Berit Andersson,
Torsby Finnkulturcentrum.

Tillståndsanalyser
En viktig del av inventeringsarbetet har varit att få en
översikt över den skogsfinska bebyggelsen, men också
att få en nulägesrapport över dess tillstånd (byggnads
vårdsbehov).

Nyligen restaurerad rökstuga vid Östra
Högbråten, Värmland.
Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.
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förslag till åtgärder. Tillståndsanalysen och vård- och
underhållsplanerna har som syfte att verka för att vård
åtgärder genomförs på sätt så att det kulturhistoriska
värdet bibehålls.
Bland huvudprinciperna för denna typ av bebyggelse
är att originaldelar bevaras så långt som möjligt och att
krav ställs på att åtgärder genomförs på ett så materialoch hantverksmässigt riktigt sätt. Kontinuerlig tillsyn
och underhåll är det bästa sättet att bevara en bygg
nad på.3
Norsk standard för tillståndsanalys
Den norska standarden för tillståndsanalys «Tilstands
analyse av fredete og verneverdige bygninger, NS 3424» har
arbetats fram av Riksantikvaren. Standarden har gjort
det lättare att planera vård och underhåll, både för vär
dering av enskilda kulturhistoriskt intressanta byggnader
och för det totala byggnadsbeståndet i samma kategori.
Målet är att kartlägga byggnadens tillstånd och ange de
behov och åtgärder som är nödvändiga för att få bygg
naden i ett så gott skick att den sedan kan skötas med
löpande underhåll.
Standarden bygger i sin helhet på «Tilstandsanalyse
av byggverk», som är en ramstandard för byggnader med
kulturhistoriskt värde. Standarden definierar termer,
fastlägger vilka huvudelement som skall inventeras, vär
deras, beskrivas och dokumenteras. Den beskriver även
vilken typ av fastighetsinformation som skall inhämtas.
Grund, väggkonstruktion, takkonstruktion samt tak
täckning är de byggnadsdelar som har tillståndsvärde
rats. Varje enskild byggnadsdel har fått en tillståndsgrad
(TG) varefter hela byggnaden fått en sammanvägd till
ståndsgrad.
Vård- och underhållsplaner
Vård- och underhållsplaner är ett verktyg för att under
lätta förvaltning av kulturhistoriskt intressanta byggna
der och bebyggelsemiljöer. En vård- och underhållsplan
skall betraktas som ett vägledande dokument när det
gäller förändringar, akuta åtgärder och kontinuerligt
underhåll. Planen klargör de kulturhistoriskt värdefulla
byggnadernas behov och förutsättningar, och skall vara
ett stöd för fastighetsägaren och i en del fall för myndig
heter vid ställningstaganden i förvaltningen. Den kan i
vissa fall också vara underlag vid bidragsansökningar.
Vård- och underhållsplanerna är uppbyggda i två
delar, en fast och en cyklisk. Till den fasta hör en kun
skapsdel som innehåller historik om gården, de olika
byggnaderna och i den mån det går att fastställa hur de
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utvecklats och förändrats. Tanken är också att nya upp
gifter och fakta skall läggas till i takt med att de fram
kommer. Planen innehåller också ett viktigt kapitel som
beskriver de kulturhistoriska värden som gården respek
tive byggnaderna besitter. Den cykliska delen beskriver
hur gården och dess byggnader ska vårdas samt anvis
ningar om hur detta ska ske exempelvis vad gäller mate
rial och metod.
Inom ramen för projektet har sådana planer upp
rättats för åtta bebyggelsemiljöer (Abborrtjärnsberg,
Kvarntorp, Ritamäki, Purala, Käckåsen, Rikkenberget,
Hyttjanstorp och Juhola) samt för runt 140 enskilda
karaktärsbyggnader. Målsättningen är att på sikt upprät
ta vård- och underhållsplaner för samtliga kända karak
tärsbyggnader inom det skogsfinska byggnadsbeståndet.
Kulturhistorisk värdering
Ett kulturhistoriskt värde består av en kombination av
flera delvärden och är kopplat till den information som
kan avläsas ur en miljö. Det kan vara materiella såväl som
immateriella företeelser som berättar något om män
niskans historia.
Genom att tydliggöra kulturhistoriska värden kan
samhället arbeta aktivt och effektivt med att bevara,
dokumentera och vårda bebyggelse och bebyggelsemil
jöer. Värderingar av detta slag förändras över tid och
är beroende av subjektiva bedömningar. Med nya vär
deringsprinciper kan bedömningar komma att behöva
omprövas i framtiden.
Byggnader och bebyggelsemiljöer är del av vårt
gemensamma kulturarv och det är viktigt att detta kul
turarv förvaltas på lämpligt sätt. Lagar och styrdokument
finns till hjälp i detta arbete.
Inom svensk kulturmiljövård används ofta en av Riks
antikvarieämbetet framarbetad metod för Kulturhis
torisk värdering av bebyggelse.4 Projektet «En levande
Finnskog - vårt felles ansvar» har valt att arbeta utifrån
detta värderingssystem. Syftet är att definiera den skogs
finska bebyggelsens värden. Projektet har i enlighet med
metoden också valt att använda sig av fyra ambitionsni
våer för byggnadernas bevarande, vård och dokumenta
tion. Ambitionsnivåerna är ett stöd för att göra inven
teringsmaterialet hanterbart och överblickbart för de
målgrupper som arbetar med skyddslagar, ekonomiskt
stöd och andra typer av prioriteringar.
När man ska bedöma en byggnad eller en bebyggel
semiljö används ett värderingssystem där man bedömer
byggnaden i tre steg. I steg ett identifierar man grund
motiven för det som talar för ett bevarande. Grund

motiven kan vara ett eller flera och kan variera i styrka.
Grundmotiven delas in i två grupper, dokumentvärde
och upplevelsevärde. Nästa steg i värderingssystemet är
bearbetning av den grundläggande värderingen. I den
här delen av systemet tittar man även på kriterier som
kan vara förstärkande och övergripande. Det kulturhis
toriska värdet bedöms sedan utifrån sällsynthet/repre
sentativitet på nationell, regional eller lokal nivå. Sista
steget utgör en sammanvägd värdering av grundmotiv
och förstärkande motiv som slutligen bestämmer ambi
tionsnivån för bevarande/skyddsform, dokumentation
och vård.
Tidigare inventeringar och dokumentationer
Den skogsfinska kulturen och Finnskogen har under
1800-, 1900- och nu under 2000-talet varit föremål för
många resor, studier och inventeringar. Alla är viktiga
pusselbitar och en del i kartläggningen och dokumen
tationen av hur skogfinnarna levde sina liv i Sverige och
Norge efter flytten från Finland. Nedan nämns några av
de dokumentationer som haft betydelse för inventerings
arbetet inom «En levande Finnskog- vårt felles ansvar».
Nils Keyland gjorde från slutet av 1800-talet fram
till 1920-talet uppmätningar och dokumentationer på
Finnskogen bland annat på uppdrag av Nordiska Museet.
Material från dokumentationerna har publicerats senare
i t ex «Folkliv i Värmlands Finnmarker» och «Försvunna
rökstugor». Andra forskare, som Astrid Reponen, gjorde
på 1930-talet studier genom intervjuer och fotografier
inriktade på det språkliga, som också haft betydelse för
forskning inom andra ämneskategorier.
Referenserna för forskning och litteratur om den
skogsfinska kulturen är omfattande, men titlar om
den skogfinska byggnadskulturen är sparsamma. Vik
tiga referenser är Albert Hämäläinens avhandling;
«Bostad- och byggnadsskick hos skogfinnarna i Mellan
skandinavien»(1945), Ilmar Talves «Den nordeuropeiska
rian. En etnologisk undersökning» (1961) och «Badstu
och torkhus i Nordeuropa» (1960). Dessa publikatio
ner är fortfarande de viktigaste som senare forskning
stödjer sig på.
Maths Östberg, Finnskogsmuseet i Skräddrabo har i
samarbete med nätverket FINNSAM upprättat en opu
blicerad lista över «Skogsfinska bosättningar och karak
tärsbyggnader i Skandinavien». Kartläggningen visar
utbredningen av bevarade karaktärsbyggnader samt var
skogfinnar bosatt sig såväl i initialskedet som längre fram
i kolonisationen.

SEFRAK
I de inventerade norska kommunerna har SEFRAKmaterialet varit en viktig utgångspunkt. SEFRAK är en
landsomfattande norsk inventering över alla byggnader
uppförda fram till ca 1900. Namnet kommer av SEkre
tariatet For Registrering Av faste Kulturminner som
också var det organ som startade projektet.5 Ansvaret för
registret övertogs senare av Riksantikvaren. Många tusen
personer deltog i inventeringen och samlade in upplys
ningar om bebyggelsen. I arbetet ingick även kartfäst
ning, utförande av enkla skisser och fotografering. Totalt
finns det ca 515 000 objekt registrerande i SEFRAK.
SEFRAK är först och främst av stor vikt för den offent
liga förvaltningen i arbetet med att definiera kultur
historiskt värde för olika fastigheter, men är också av
intresse och betydelse för alla som är intresserade av
lokalhistoria. Upptagandet i registret innebär inget lag
skydd av byggnaden, ej heller några restriktioner.
På Finnskogen har SEFRAK-inventeringarna hög
tillförlitlighet. SEFRAK-inventeringarna på Finnsko
gen startade 1976 och pågick i några år. Under 1990talet genomgicks materialet och en del kompletteringar
genomfördes.
Kommunala inventeringar
I Sverige finns i vissa fall kommunala inventeringar över
kulturhistoriskt värdefull bebyggelse, som genomförts
med olika upplägg under perioden 1970-tal till 1990-tal.
Inventeringarna används idag inom t ex bygglovs
hantering och kommunal planering. I vissa kommuner
har de kompletterats med kommunala kulturmiljöpro
gram. Inom projektets inventeringsområde har Arvika
kommun ett sådant program. Dessa har ofta en bredare
ansats och ser på bebyggelsen både enskilt, områdesvis
samt som en del i landskapet.
Finnskogens bebyggelsehistoriska arv
I Värmlands Museums och Torsby Finnkulturcentrums
regi gjordes 1999 en omfattande inventering av skogs
finsk bebyggelse i Torsby kommun. Inom projektet
genomfördes en bebyggelseinventering med målsätt
ningen att identifiera skogsfinska karaktärsbyggnader.
Projektet dokumenterade sammanhanget mellan skogs
finska gårdar och kulturlandskap och försökte påvisa
olikheter och likheter med svenskbygden samt se på den
skogsfinska bebyggelsens förändring och utveckling över
tid. Projektets resultat presenteras i rapporten «Finn
skogens bebyggelsehistoriska arv». Materialet är inlagt i
Riksantikvarieämbetets Bebyggelseregister.
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Dokumentation av skogsfinsk kultur i Åsnes
Terje Audun Bredvold har på uppdrag av Åsnes kom
mune dokumenterat spår efter den skogsfinska kulturen
i kommunen. Det omfattande arbetet har bedrivits i fält
genom inventering och fotodokumentation av bygg
nader, tecken och symboler. Läs Terje Audun B
 redvolds
samt Birger Nesholens artiklar längre bak i denna
r apport.

Askogsberg.
Foto: Hans Johnsson,
Hedmark fylkeskommune.

Inventering på Grue Finnskog
Sommaren 2006 genomfördes en bebyggelseinvente
ring i två skolkretsar på Grue Finnskog, Askogsberg och
Linna, belägna mot gränsen till Sverige.6 Totalt omfat
tade inventeringen 20 gårdar med ca 130 byggnader,
vilka i fält beskrevs och fotograferades. I inventeringen
kunde flera rökstugor, bastur och kokhus identifieras,
dock ej någon ria. Inventeringen lade speciellt fokus på
bebyggelsens tekniska tillstånd och kom att genomför
as efter norsk standard NS 3424. Inventeringen byggde

52 | En levande Finnskog - vårt felles ansvar. Slutrapport

på den tidigare SEFRAK-inventeringen. Materialet från
denna inventering har lagts in i Riksantikvarens databas,
Askeladden. Studien kom att sammanfattas i r apporten
Registrering og tilstandsvurdering av skogfinsk bebyggelse
i Askogsberg og Linna, Grue kommune.
Inventering av skogfinsk bebyggelse inom
områden med höga kulturlandskapsvärden,
Grue Finnskog
Under 2007 genomfördes ett förprojekt på Finnskogen
i regi av Hedmark fylkeskommune. Projektet hade två
syften:
• Att genomföra en tillståndsvärdering av skogsfinsk
bebyggelse i Hedmark fylke samt att lägga in denna
information i den nationella databasen Askeladden.
• Att tillsammans med norska och svenska samar
betspartners utarbeta ett framtida EU-finansierat
dokumentationsprojekt.

Inventeringen genomfördes på Grue Finnskog och
kom att omfatta 10 gårdar, där samtliga byggnader till
ståndsvärderades. Valet av gårdar sammanföll med Fyl
kesmannen i Hedmarks tidigare inventeringar av vär
defulla kulturlandskap i samma område. Inventeringen
resulterade i rapporten Registrering og tilstandsvurdering
av skogfinsk bebyggelse i østre delen av Grue kommune.

gårdarna brukas som ett fritidsboende, 23% av gårdar
na har bofasta brukare och 2 % av gårdarna kan betrak
tas som öde.
Kulturlandskapet kring gårdarna varierar. Åkermar
ken brukas i princip genomgående som vall. Betesmarker
förekommer liksom rikligt med landskapselement såsom
odlingsrösen vilka visar på ett långvarigt bruk. En tydlig

Inventeringsresultat
Under fältarbetet har ca 400 gårdar med skogsfinsk bak
grund inventerats. Ett av de främsta syftena med invente
ringsarbetet har varit att lokalisera karaktärsbyggnader
na för den skogsfinska kulturen: rökstuga, bastu, ria och
kokhus. Men inventerings- och dokumentationsarbetet
har också gett tillfälle att göra byggnadsbeskrivningar,
uppmätningar, fotodokumentationer och skadeanalyser
av karaktärsbyggnaderna. Kontakten med fastighetsäga
re har varit en viktig del i arbetet. De är förvaltarna och
historieberättarna kring byggnaderna och är nyckelper
soner i ett framtida bevarande. Kontakten med ägarna
har ibland varit helt avgörande i samband med att en
karaktärsbyggnad identifierats, då det inte syns utanpå
vad som ryms på insidan.
Det geografiska område som omfattats av invente
ringen sträcker sig över riksgränsen mellan Norge och
Sverige. Mer precist har inventeringsarbete bedrivits i
Torsby, Sunne, Arvika, Hagfors, Filipstad och Årjängs
kommuner i Värmland samt Åsnes, Grue, Kongsvinger
och Våler kommuner i Hedmarks fylke. Ett område där
skogsfinsk kultur i olika bemärkelser levt kvar länge.
Bland de inventerade gårdarna i Sverige och Norge
har totalt sett följande skogsfinska karaktärsbyggnader
registrerats: 62 rökstugor, 87 bastur, 18 kokhus och 10
rior. Flera av dessa byggnader var kända innan invente
ringsarbetet startade, medan någon kan betraktas som
nyupptäckt. Tyvärr har också fall konstaterats där bygg
nader varit helt nedrasade och att några har nått detta
tillstånd under de senaste tio åren.
De inventerade gårdarna är till större delen jord- och
skogsbruksfastigheter. Bland de gårdar som inventerats i
Värmland har 38% av gårdarna med karaktärsbyggnader
bofasta brukare. 30 % av dem bedöms vara fritidshus.
Av de värmländska karaktärsbyggnaderna finns på 14 %
hembygdsgårdar, 5% på fritidsanläggningar och 16% på
gårdar som är att betrakta som öde.
I en jämförelse med det totala antalet inventerade
gårdar i Hedmarks fylke så kan konstateras att 75% av
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Antal bevarade karaktärsbyggnader totalt sett i Sverige och
Norge.

tendens är att den tidigare hävdade marken visar stark
igenväxning av åker- och åkerkanter och ibland även tun.
Av de inventerade karaktärsbyggnaderna kan följande
fördelning göras bland dem som betraktas som intak
ta: 26 rökstugor, 58 bastur, 14 kokhus, och 4 rior. Med
intakt byggnad menas här att byggnaderna fortfarande
har kvar kännetecknande byggnadsdelar. Vad gäller rök
stugor, rior och bastur finns rökugn, innertak och lave
kvar. Dessutom är byggnaderna exteriört så pass bibe
hållna att de har yttertak. I vissa fall kan dock ugnar och
innertak vara i behov av restaurering.
Något kokhus i den bemärkelse som skogsfinnar
na ursprungligen använt har inte kunnat konstateras.
Traditionen att använda kokhus, även till namn, har
dock levt kvar på gårdarna, även om de haft en brygg
husliknande funktion. De byggnader som här beskrivs
är således de karaktärsbyggnader som är mest lika
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 riginalbyggnaderna och kan i princip användas på ett
o
sådant sätt som det ursprungligen var tänkt.
Ett flertal byggnader som inventeringen betraktar
som intakta är dock flyttade, d v s de har flyttats från en
ursprunglig plats till en ny. I vissa sammanhang har detta
inneburit en flytt av t ex en rökstuga till en hembygds
gård. Målsättningen med hembygdsgårdarnas byggnader
har ofta varit att samla allmogebebyggelse från trakten
och att återbygga dem i ett originalskick. Det har inte
sällan skett utan ett återställande till en äldre byggnads
fas. Vad gäller de skogsfinska karaktärsbyggnaderna finns
så få intakt bevarade att hembygdsgårdarnas byggnader
ändock är av stort värde, trots att viktig byggnadsteknisk
information kan ha förlorats vid flyttningen. De har
dock pedagogiska värden som väger upp detta.
Många av karaktärsbyggnaderna har under årens lopp
byggts om eller ändrats, vilket i sig inte behöver vara
något negativt då de i många fall har fått en ny funk
tion som har haft betydelse för gårdens brukande. Dessa
byggnader besitter likväl som de intakta höga kulturhis
toriska värden och speglar olika former av samhällsför
ändring. Av de inventerade byggnaderna i Värmland och
Hedmark kan 36 rökstugor, 29 bastur, fyra kokhus och
sex rior betraktas som ombyggda.
Bland de gårdar som besökts har cirka 20 nedrasade
karaktärsbyggnader påträffats. De betraktas som icke
restaurerbara. En dokumentation av lämningarna har
dock gjorts, då resterna ger intressant information om
byggnadsskick kring exempelvis stomme, tak och ugn.

Intakt-

Vad gäller rökstugor, rior och bastur
betraktas byggnader av detta slag
som intakta om de har rökugnen,
innertak och lave kvar och om
byggnaden exteriört är så pass
bibehållen att den har yttertak.
Kokhusen har en spis, och är genom
information eller arkivmaterial
konstaterade som kokhus.
Intakta byggnader kan vara flyttade
byggnader, med vetskap om att vissa
uttryck kan ha gått förlorade och att
andra inte är helt ursprungliga.

Ombyggd-

Rökstugor, bastur, rior och kokhus
betraktas som ombyggda om de är
mer eller mindre ombyggda eller fått
en ny funktion.

Flyttad-

Byggnader, vilka flyttats från
sin ursprungliga plats till en ny.
Byggnaden kan vara såväl intakt som
ombyggd. För att en byggnad skall
betraktas som flyttad bör muntliga
eller skriftliga belägg för detta finnas.
Det räcker inte med flyttmärken i
timret.

Geografiska områden
Inom det stora geografiska område som omfattas av
inventeringen finns platser med ett tätare bestånd av
skogsfinsk bebyggelse. Bland dem kan följande pekas ut:
• Området runt Kvarntorp och Ritamäki i Lekvatt
nets socken över riksgränsen in i Norge.

Karaktärsbyggnadernas status, i
förhållande till antal byggnader,
Hedmark fylke och Värmlands län.
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• Området runt sjön Rögden med gårdar som Pura
la, Mullikala, Tvengsberget, Mattila och Juhola och
södra delen av hemmanet Viggen, Nyskoga socken.
• Området runt Sandsätra i Östmark socken finns
både rökstugor och bastur bevarade.
• Ett område finns också i södra delen av Södra Finn
skoga socken och östra delen av Nyskoga socken,
med ett flertal rökstugor och bastur.

Intakt

Flyttad

Ombygd
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• I Södra Ängen med omnejd, Gräsmark socken,
Sunne kommun, med flera bevarade bastur och rior.

• Flera bastur finns bevarade i Mangskogs socken,
Arvika kommun.
• I Rämmens socken finns bastur samt några av Hed
marks och Värmlands få rior.
• Söder om Svullrya finns gårdar som Furuberget,
Sæterbakken och Helgeberget med bastur och rök
stugor och norr om Svullrya ligger finns t ex Hyt
janstorpet, Sollien, och Storberget alla med bevara
de karaktärsbyggnader.
• I området runt sjön Skasen i finns ett flertal gårdar
med bland annat Lindalens rökstuga.
• I skogsområden på Brandval Finnskog finns ett
område med ett flera bevarade bastu och rökstugor.
I inventeringsområdet finns mer eller mindre sprid
da förekomster av alla byggnadskategorierna, se bland
annat tabellen nedan där byggnadsbeståndet beskrivs
sockenvis. Dock kan utläsas från sammanställningen
av resultatet att rökstugor, rior och kokhus inte finns
representerade i samtliga socknar. Rökstugor finns före
trädelsevis i Torsby kommun, Gräsmark socken i Sunne
kommun samt i Brandval, Varaldskogen och i Grue
Finnskog i Hedmark fylke. Bastun förekommer i hela
inventeringsområdet. De har använts av både skogs
finnar och svenskar. Byggnadstraditionen ser unge
fär lika ut, men det är användningen som skiljer sig
åt. Skogsfinnarna hade en mer utpräglad badkultur,
medan svenskarna använde bastun huvudsakligen för
torkning av spannmål och lin. I Norge har dock inte
torkningstraditionen varit stor, då t ex lin inte odlats
i samma utsträckning. I östra Värmland finns också
bastur, men de har ofta använts för torkning/rökning
av kött, en tradition som också finns på andra platser,
exempelvis i Jämtland. Att antalet bastur finns kvar i
större utsträckning än övriga karaktärsbyggnader beror
sannolikt på att traditionen att bada bastu levt kvar
länge samt att badbastun även haft en torkfunktion
för t ex lin och att det fanns behov för detta långt in på
1900-talets första hälft.
Rian finns till skillnad från bastun inte representerad
i hela inventeringsområdet. De finns endast i Brandval,
Hedmark fylke samt i Gräsmarks socken i västra Värm
land och i Rämmens och Gåsborns socknar i östra Värm
land (de förekommer även i Bergslagen som inte ingår i
inventeringsområdet). De finns inte alls i områden som

Östmark och Lekvattnets socknar där det i övrigt finns
många rökstugor och bastur.
En intressant, men kanske inte så lättbesvarad fråga är
varför vissa områden har en så tydlig koncentration av
skogsfinska karaktärsbyggnader. En faktor av betydelse är
att den skogsfinska kulturen varit levande längre i dessa
områden. Befolkningen har känt sig trygg i sin kultur,
och har kunnat leva i den parallellt med den svenska.
Byggnaderna har också haft en funktion, om än inte
ursprunglig, som berättigat till att de fått finnas kvar. Då
som nu är förhållandet så att om man inte har använd
ning för en byggnad så är det heller inte lika intressant
eller ekonomiskt motiverat att underhålla den.
I vissa områden med skogsfinska etableringar köptes
fastigheter upp av skogsbolag eller järnbruk. Torparna
eller hemmansägarna bodde ofta kvar, men arbeta
de för bolagen. Här kom bebyggelsen att förändras då
bolagen satsade på moderniseringar av t ex boningshu
sen. Bruken som ibland byggde typhus kunde också ha
byggmästare knutna till sig.7 Den äldre timmerbebyggel
sen fick stryka på foten, så har exempelvis skett i östra
Värmlands finnskogar.
Rökstuga
Inom inventeringsområdet har 62 rökstugor konsta
terats.8 Bland dessa har 10 byggnader flyttats från sin
ursprungliga plats. Byggnaderna har olika karaktär; 26
är intakta och har som ovan beskrivits både rökugn
och innertak bevarade medan resterande är i olika grad
ombyggda. 16 av de intakta rökstugorna står kvar på sin
ursprungliga plats i landskapet. Bland de 36 rökstugor
som byggts om varierar graden av ombyggnation. Vissa
har fortfarande karaktärsdrag som det tredelade innerta
ket kvar, andra har bara den yttre byggnadsformen kvar.
Någon enstaka används som bostadshus än idag, medan
andra är allt från lillstugor till djurstallar.
Bastu
Bland de skogsfinska karaktärsbyggnaderna är bastun
den klart mest representerade. 87 bastur har invente
rats. 58 bastur är intakta och 29 ombyggda. Att bastur
byggts om innebär ofta att byggnaden fått en ny funk
tion. De kan nu vara ett garage eller en sommarladu
gård. Även intakta bastur, kan ha fått en ny funktion
som förråd. De flesta kan dock sägas vara överlopps
byggnader, byggnader vars behov inte längre finns som
del i gårdens bruk.
Yngre generationer av bastur finns inte med i denna
statistik. De finns dock representerade ute i länen. Vär
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mekällan är här t ex vedeldade kaminer och moder
na elaggregat. De har också betydelse i sammanhanget
genom att en badtradition hålls levande.
Ria
Förekomsten av rior inom inventeringsområdet finns
endast i Gräsmark, Gåsborn och Rämmen samt en i
Brandval, Kongsvinger. Det finns mycket få rior kvar. Av
de 10 som inventerats kan endast fyra stycken konsta
teras som intakta. Dessa fyra byggnader besitter således
mycket högt kulturhistoriskt värde.
Kokhus
Fjorton intakta och fyra ombyggda kokhus har invente
rats. Som ovan nämnts har inget kokhus hittats som kan
bedömas var av den typ som skogsfinnarna ursprung
ligen använt. Traditionen att använda kokhus dock med
en funktion som liknar brygghusens har levt kvar på
gårdarna. Byggnaderna har fortsatt kallats för kokhus.
Projektet har bedömt det som intressant att i den mån
det går att även kartlägga var, och hur många av dessa
byggnader som finns kvar. Ytterligare några kokhus i
denna bemärkelse finns kvar dokumentera i Södra Finn
skoga socken, Värmland (Se inventeringen «Finnskogens
bebyggelsehistoriska arv»).
Revitalisering
En revitalisering av traditionen att bada bastu kan kon
stateras förekomma här och var inom inventerings
området. Revitaliseringen har olika skepnad, den som
finns idag och närmast bakåt i tiden är att «traditio
nella» skogsfinska bastur byggs. De byggs med rösugn
och lave, med äldre byggnadsmetoder som förlagor. De
byggs nästan uteslutande vid anläggningar/platser där
ägarna i olika sammanhang tar emot besökare. Badandet
är ofta ett upplevelsemoment i en gemenskap samtidigt
som det sker i ett sammanhang av ett levandegörande
av den skogsfinska kulturen.
Flera mer sentida bastur kan också konstateras vara
byggda under 1930-1960- tal. I Norge revitaliserades
bastubadartraditionen under den tyska ockupationsti
den, då bland annat som en täckmantel för att folk skulle
kunna träffas.9 Ockupationsmakten tillät nämligen inte
offentliga möten, men kunde inte neka till bastubad.
Även vid den svenska frontlinjen mot norska gränsen
berättas att soldaterna använde sig av bastubad.10
Några få nya rökstugor har byggts med förlaga i äldre
byggnadstradition.
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Skyddad bebyggelse
Den bebyggelse som inventerats har höga kulturhistor
iska värden. Miljöer och byggnader av detta slag kan på
olika sätt skyddas genom lagstiftning och rekommen
dationer. I rapportens sista kapitel redovisas de som kan
vara gällande för de bägge berörda länderna. Vid genom
gång av den bebyggelse som inventerats visar det sig att
få byggnader av skogsfinsk karaktär är skyddade med
hjälp av lagstiftning.
Kulturreservat: En gård, finngården Juhola, är klassad
som Kulturreservat och byggnadsminne och är skyddad
med stöd av svenska 7 kap 9 § Miljöbalken (1998:808).
Byggnadsminnen: Tre miljöer är klassade som bygg
nadsminnen. Juhola, Kvarntorp, Ritamäki är skydda
de enligt svenska 3 kap lagen om kulturminnen (SFS
1988:950).
Naturreservat: Abborrtjärnsberg och Ritamäki finn
gårdar i Nyskoga respektive Lekvattnet socknar i Värm
lands län, är skyddade enligt svenska 7 kap miljöbalken
4 § (SFS 1998:808)
Miljö klassad som riksintressant kulturmiljö: Fyra går
dar, Ritamäki, Svartväcken, Kvarntorp och Juhola finns
inom denna kategori och har skydd av svenska miljö
balkens 3 kap 6§ (SFS 1998:08).
Regionalt kulturmiljöprogram för Värmland: 24 gårdar
med karaktärsbyggnader ligger inom en miljö som är
klassad som regionalt intressant för kulturmiljövården.
Kulturminner for Hedmarks framtid, fylkesdelplan
för vern och bruk av kulturminner og kulturmiljöer: Här
specificeras att bevarande hänsyn skall tas vad gäller
skogsfinsk kultur.
Kommunal planering: I Åsnes kommune Norge har
man infört rivningsförbud för byggnader med skogs
finsk anknytning. I övrigt berörs Finnskogens bebyg
gelse i kommunal planering genom översiktsplaner och
kommunala kulturmiljöprogram/inventeringar. Det bör
påpekas att flera av miljöerna också är klassade inom
flera program, ett byggnadsminne ligger exempelvis ofta
inom en miljö som är klassad som riks- och regionalt
intressant kulturmiljö.
Registrering av vårdbehov
Det fältarbete som genomförts inom projektet har inte
bara gett oss möjlighet att få en överblick över vilka karak
tärsbyggnader som är bevarade. Vi har också fått en bild av
hur de förvaltas och vilka behov som finns för ett fortsatt
bevarande. De erfarenheter som gjorts är viktiga vägvisare
inför framtida generella satsningar på vård- och underhåll
av bebyggelsen. Inventeringen har också lett till många

spännande kontakter med fastighetsägare. De har mycket
kunskap att berätta om gårdarna och är mycket positivt
inställda till att genomföra åtgärder på sina byggnader.
Fältarbetet, som genomförts av byggnadsantikvarier, har
också kunnat ge stöd i detta arbete, dels genom rådgivning
på plats och dels genom upprättande av vård och under
hållsplaner. Mötena har i vissa fall gett fastighetsägarna en
ny kunskap om den skogsfinska kulturen men inte sällan
har vi upplevt en stor kunskap kring det skogsfinska. Det
som oftast bekymrar fastighetsägaren i en förvaltningssi
tuation är tillgången till kunniga hantverkare och medel
till en restaurering. Karaktärsbyggnaderna är i regel en av
flera bland gårdens överloppsbyggnader.
För att få en rättvisande statistik och bild över var
behov av underhåll finns, har en värdering av vård
behovet för främst de skogfinska karaktärsbyggnaderna
genomförts. Värderingen har gjorts med utgångspunkt
i den norska standarden för tillståndsanalyser NS 3423,
ett system som är vedertaget och används av t ex Riks
antikvaren i systemet Askeladden.
I Norge har samtliga byggnader vid gårdarna till
ståndsvärderats, medan inventeringen på svensk sida
registrerat endast karaktärsbyggnader. Här har det regist
rerade vårdbehovet också resulterat i en vård- och under
hållsplan för varje karaktärsbyggnad. I styckena nedan
följer en statistik och gemensamma iakttagelser gjorda
i fält över karaktärsbyggnadernas tillstånd, vilket åskåd
liggör det förekommande vårdbehovet.
I arbetet har vi valt att koncentrera oss på konstruk

Värmland
Kommun
Torsby

Sunne
Arvika

Årjäng
Filipstad
Hagfors
Karlstad

Socken
Lekvattnet
Fryksände
Östmark
Vitsand
Nyskoga
Södra Finnskoga
Dalby
Gräsmark
Gunnarskog
Arvika
Mangskog
Karlanda
Gåsborn
Rämmen
Ekshärad
Gustav Adolf

Rökstuga
7
1
11
2
4
5
1
2
2
1

Bastu
7
1
17
5
11
3

Ria

17
2
1
5

5

2
1
3
3

Karlstad- Viken

1

1

Brandval
Varaldskogen
Grue Finnskog

9
2
14

3
2
3

62

87

Kokhus

2
1
1

1
1
2

Totalt
14
2
30
8
16
8
1
24
4
2
5
1
3
3
3
3

1

3

1

2
1
10

15
5
27

10

18

177

Hedmark
Kongsvinger
Grue

Tabellen ovan beskriver inventerade
karaktärsbyggnader områdesvis.
Det totala byggnadsbeståndet
beskrivs, oavsett om de är intakta
eller ombyggda. Det bör tilläggas att
det ute i området finns några fler
karaktärsbyggnader som inte ingår i
denna statistik.
Foto: Tore Lahn, Hedmark
fylkeskommune.
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tionsmässigt viktiga delar för byggnadens fortbestånd:
grund, stomme/väggkonstruktion, takkonstruktion samt
taktäckning. Varje enskild byggnadsdel har fått en till
ståndsgrad enligt en fyrgradig skala som betecknas TG
0-1-2-3, där TG 0 står för inga symptom och där TG 3
står för kraftiga symptom, det vill säga allvarliga ska
dor. En sammanfattande bedömning har sedan gjorts
för att ge den enskilda byggnaden ett samlat tillstånd
efter samma fyrgradiga skala. Vårdbehov på kappugn
respektive rösugn har inte tillståndsvärderats då de ej
inventerats fackmannamässigt. Synliga skador har dock
registrerats.
Skador på andra delar av byggnaderna kan förekom
ma. Dessa skador har dock inte registrerats.

Antal
80
70
60
50
40
30
20
10
0

Grund

Stomme

Tak

Samlad
bedömning

Norsk Standard för tillståndsanalys 3423
TG 0 – inga symptom

inga åtgärder nödvändiga

TG 1 – svaga symptom

ordinärt
underhållsbehov

TG 2 – medel kraftiga
symptom

moderata åtgärder
nödvändiga

TG 3 – kraftiga
symptom

stora åtgärder
nödvändiga

Tillståndsgrad 1 på grund, stomme eller tak kan
sägas motsvara enklare åtgärder som en fastighetsägare
bedöms kunna utföra på egen hand. Exempelvis ta bort
vegetation och jord vid grunden, mindre lagningar av
virke på stommen eller byta en tegelpanna. Tillstånds
grad 2 kräver i många fall en särskild hantverkskompe
tens då det ofta rör sig om sättningar av grundstenar,
lyftning av timmerkonstruktion, syllstocksbyten eller
åtgärder på takkonstruktion och taktäckning. Tillstånds
grad 3 innebär att tillståndet är så pass allvarligt att det
kan innebära fara för konstruktionen, exempelvis ett
läckande tak som orsakat utbredda rötskador. Här krävs
i regel också en eller flera hantverkskompetenser.
Flertalet karaktärsbyggnader har en tillståndsgrad
mellan 2- 3, vilket innebär att moderata till omfattan
de åtgärder krävs för att kunna höja byggnaden till en
ordinär underhållsnivå, det vill säga ett skick med enbart
planerat underhåll och där inga krav på omedelbara
åtgärder fordras.
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TG 1

TG 2

TG 3

Rökstugor, 62 inventerade
Diagrammet visar att 26 av rökstugorna har en samlad
tillståndsgrad motsvarande TG 3. Det största vårdbehovet finns
på grund och timmerstommar. Akuta behov av åtgärder på
grund finns vid 12 av rökstugor och vad gäller stomme på 23
stycken. Av diagrammet kan man också utläsa att det finns
utbredda behov av enklare åtgärder, motsvarande TG 1, på
grund stomme och tak som i praktiken skulle kunna åtgärdas av
fastighetsägarna själva.

Vårdbehov murning bland
karaktärsbyggnadernas eldstäder
Av de 177 inventerade karaktärsbyggnaderna saknar
65 byggnader ugn i form av kappugn, rösugn, eller för
kokhusens del öppen spis. Vid en sammanställning kan
konstateras att bland de 112 återstående karaktärsbygg
naderna har uppskattningsvis 36 stycken eldstäder rasat
ned och minst 13 ytterligare är i behov av underhåll.
Inte långt från hälften av de idag befintliga eldstäderna
är således i behov av åtgärder.
Bland de ugnar som här drabbats mest är bastun och
rians rösugn. Flera bland rökstugornas kappugnar är också
i behov av underhåll, men här är färre helt nedrasade.
Rökstuga
Bland 62 inventerade rökstugor kan man konstatera det
bland dem finns 27 kappugnar. 21 av dem tolkas räknas
som intakta och fungerande vid en okulär besiktning.
Om det finns sprickor eller djupare skador på ugnarna
har inte kunnat bedömas vid denna kartläggning.

Antal
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4

20

2
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Grund

Stomme

TG 1

TG 2

Tak
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0

Diagrammet visar att 48 bastur, mer än hälften, har en samlad
tillståndsgrad motsvarande TG 3. Det största vårdbehovet finns på
timmerstommarna. Akuta behov av åtgärder på grund finns vid 22 bastur.
Akuta behov av åtgärder på tak finns på 25 bastur. Av diagrammet kan
man också utläsa att det finns utbredda behov av enklare åtgärder,
motsvarande TG 1, på grund och tak som i praktiken skulle kunna
åtgärdas av fastighetsägarna själva.

Bastu
Bland 87 inventerade bastubyggnader saknar 24 ugn.
De saknar ugn av olika skäl, vissa byggnader har t ex fått
nya funktioner där behovet inte finns. 31 av de 63 kvar
varande byggnaderna har dock ugnar som är nedrasade
och ytterligare några är i behov av underhållsåtgärder.
Ett tiotal av bastuns ugnar kan sägas vara repliker - de
är uppförda på ett något annorlunda sätt än en tradi
tionellt kallmurad och välvd bastuugn. Flera av dem är
t ex uppmurade med hjälp av stag av järn.
Sammanfattningsvis kan konstateras att det finns få
bevarade och intakta ugnar bland de byggnader som kan
konstateras vara en bastu. Över hälften de kvarvarande
ugnarna är i behov av restaureringsåtgärder.
Ria
Bland de i 10 inventerade riorna i området kan konsta
teras att endast en intakt ugn finns bevarad bland dem.
Ytterligare en ria har en ugn, dock något modifierad. Två
nedrasade ugnar finns och fem av byggnaderna saknar

Grund

TG 1

TG 3

Bastur, 87 inventerade

Rior, 10 inventerade
Diagrammet visar att 7 av riorna, alltså
merparten av de inventerade, har en
samlad tillståndsgrad motsvarande TG
3. Det största vårdbehovet finns på
stommarna. Akuta åtgärder på grund finns
på 4 rior. Akuta åtgärder på tak finns på 3
rior. Av diagrammet kan man också utläsa
att det finns behov av enklare åtgärder,
motsvarande TG 1, främst på grunden
som i praktiken skulle kunna åtgärdas av
fastighetsägarna själva.

Stomme

Tak

Samlad bedömning

TG 3

TG 2

Antal
20

Kokhus, 18 inventerade
Av antalet kokhus som inventerats
visar diagrammet att 10 kokhus har en
samlade bedömningen motsvarande
TG 2 vad gäller stomme. Diagrammet
visar också att nästan hälften av riorna
har tak motsvarande TG 1, medan
åtgärderna på grund och stomme till
nästan hälften består av TG 2.

15

10

5

0

Grund

TG 1

Stomme

TG 2

Tak

Samlad
bedömning
TG 3

ugn helt. En av riorna har inte kunnat besökas interiört
varför kunskap om ugnen saknas.
Kokhus
Bland de bevarade kokhusen kan konstateras att de flesta
av dem har någon form av eldstad. Eldstädernas karak
tär varierar från öppna spisar till kaminer.
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Rökstuga Östmark socken.
Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.

Rösugn i en ria, Timbonäs, Sunne.
Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.
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Sammanfattning av iakttagelser över de
vanligaste vårdbehoven.
En av de vanligaste skadorna vad gäller karaktärsbygg
nadernas grundförhållanden är förhöjda marknivåer vil
ket leder till att den nedre delen av timmerstommen får
markkontakt. Fukt och jord orsakar rötskador på syll
stockarna vilket också är den absolut vanligaste skadan
på stomme och väggkonstruktion. Fel marklutning och
otillräcklig dränering med frostförskjutna grundstenar
som följd är också skador som ofta noterats.
Ser man på stomme och väggkonstruktion är den nedre
delen byggnaderna mest utsatt för skador. Syllbyten lik
som lagning av paneler är åtgärder som så att säga ingår i
underhållet på en träbyggnad. Övriga delar av stommen
kan vara väderbiten vilket orsakat vattensamlande fickor
och ytliga rötskador. Ibland är stommarna gröna av alger
och i virket syns oroväckande många insektsangrepp.
Flera tak har visat sig ha behov av omläggning.
Skadorna på taken är dock sammantaget mindre all
varliga än de på grund och stomme. Byggnader med
tak belagda av plåt är i allmänhet bättre än dem som i
nuläget har eternit eller i vissa fall tegel. Ett farjtak har en
beräknad livslängd på 10-15 år, beroende på hur omgiv
ningen ser ut. Står träd i dess närhet som fäller löv på far
jen påskyndas nedbrytningen. Farjkrokar och utbords
brädor är också delar som behöver bytas ut med ungefär
samma intervall som farjen, eller oftare. Hur brådskande
omläggning av ett farjtak är beror på vilket tätskikt som
ligger under farjen. Plåt klarar sig längre än näver och
ytpapp. Läs mer om farjtak bilaga lägre bak.
Äldre timmerbyggnader är i regel inte försedda med
takavvattning, och kanske inte är i behov av det, då tak
fallen är så små och vattnet rinner undan tillfredställan
de. I vissa fall har dock stommarna skador direkt orsa
kade av uppskvättande vatten från marken, särskilt från
stenar. Ibland har plåtbitar ställts mot fasaderna som
väderskydd, vilket inte är en idealisk lösning eftersom
fukt, löv och skräp stannar där bakom. I sådana fall är
en hängränna önskvärd.
Generellt är sly och skuggande träd ett hot för de
identifierade karaktärsbyggnaderna. Vegetationen för
hindrar timmerstommen att torka upp och gynnar en
fuktig miljö med rötskadat virke som insekter trivs i.
Murning
Karaktärsbyggnadernas rökugnar i form av kappugnar
och rökugnar kan konstateras vara i stora behov av
ommurning och restaurering. Rökstugornas kappug
nar har ibland ytliga sprickor i putsen. Det är svårt att
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Foto: Hans Johnsson,
Hedmark
fylkeskommune.

bedöma om det finns sättningar inne i ugnarna utan
en mer genomgående undersökning, vilken också bör
göras av fackman för murning. Rösugnarna i bastur
och rior är i mer än hälften av byggnader med ugn
nedrasade och i behov av omläggning. Regelbunden
eldning i en rösugn innebär att stenarna spricker och
att ugnen behöver sättas om då och då, dock utan mur
bruk och järnstag. Sättningar i mark kan också vara
orsak till att så många ugnar rasat. Vid restaurering
av både rökugnar och kappugnar rekommenderas
att kontakt tas med antikvarier och hantverkare med
erfarenhet av liknande arbeten. Sättet att bygga och
valet av material spelar här stor roll för hur ugnarna
kommer att fungera i praktiken, och har inte minst
betydelse för att bevara det kulturhistoriska värdet och
en hantverkstradition.

Bastuugn i Norra Lekvattnet, Torsby.
Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.

Tillbakablick och jämförelser med tidigare
inventeringsmaterial
Den skogsfinska kulturen, dess byggnader och bygg
nadsbestånd har uppmärksammats i olika sammanhang
sedan början av 1800-talet. Inom projektet «En levande
finnskog- vårt felles ansvar» fann vi det intressant att uti
från de nya inventeringsresultaten göra en tillbakablick
och jämföra inventeringsmaterial i ett försök att mycket
översiktligt spegla vad som skett med den skogsfinska
bebyggelsen över tid.
Redan kring 1900-talets början höjdes röster för att
den skogfinska byggnadskulturen var på väg att försvin
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na. Albert Hämäläinen har i sin publikation «Bostadsoch byggnadsskick» visat att stora delar av den skogfinska
byggnadstraditionen försvann kring sekelskiftet 1900.
Hämäläinen hänvisar till Segerstedt som berättar att det
i Vitsands socken vid denna tid fanns ca 64 rökstugor.
40 år senare fanns endast 15 stycken kvar. Detta möns
ter går igen från andra delar av Finnskogen som Grue
Finnskog och Gräsmarks socken. År 1868 fanns det i
Gräsmarks socken 74 boningshus av vilka 71 var rök
stugor. År 1888, tjugo år senare, fanns det i samma bygd
57. Detta visar en stark nedgång i antalet rökstugor från
senare delen av 1800-talet.11 Under 1900-talet fortsatte
nedgången, men efter 1950-talet sattes för första gången
bevarandeåtgärder in för att rädda det skogfinska kul
turarvet. Trots dessa åtgärder fortsatte antalet karaktärs
byggnader att minska.
I Sverige inventerades gårdar med karaktärsbyggna
der år 1999 i projektet «Finnskogens bebyggelsehisto
riska arv», vilka också har återbesökts år 2010. I Norge
inventerades stora delar av bebyggelsen på Finnskogen
inom ramen för SEFRAK- inventeringen från 1976. På
Grue Finnskog genomförde Hedmark fylkeskommu
ne provinventeringar under åren 2006 till 2007. Totalt
kom ett trettiotal gårdar att inventeras. Flertalet gårdar
som inventerats inom ramen för projektet under åren
2009- 2011 är sedan tidigare inventerade i SEFRAKinventeringen. Materialet från de bägge inventeringar
na har därför varit möjliga att jämföras med varandra.
Kompletterande inventering har skett på de gårdar med
karaktärsbyggnader och som inventerades mellan åren
2006 till 2007.
Självklart finns stora skillnader i respektive områ
des karaktär och utveckling, men här har ett urval av
karaktärsbyggnader och dess närmiljö studerats närma
re för att beskriva förändringar vad gäller fastigheternas
användning, bruk av karaktärsbyggnader och dess funk
tion samt vård- och underhållsåtgärder. Konkreta exem
pel från de båda områdena tillsammans med en kort
gemensam analys om allmänna tendenser återges nedan.
I Sverige valdes Östmarks socken som referensom
råde då det omfattar ett relativt stort antal gårdar med
varierade förhållanden. Här finns privatägda fastigheter,
både permanentboende och fritidsboenden, ödegårdar,
skogsfastigheter, hembygdsgårdar samt en byggnads
minnesförklarad gård. Jämförelser med 1999 års inven
teringsmaterial bestående av fotografier, ritningar och
noteringar om vårdbehov har gjorts.
Av de inventerade gårdarna i Östmarks socken 1999
har tjugofyra gårdar återbesökts år 2010.

Karaktärsbyggnaderna i Östmarks socken fördelar
sig enligt nedan:
Rökstugor
8 st.
Bastur
18 st.
Kokhus
1 st.
I Norge har ett mindre område bestående av två skolk
retsar; Askogsberg och Linna, belägna på Grue Finnskog
valts ut för att jämföras med SEFRAK- inventeringen
från 1976.12 I området finns 20 gårdar. Återbesök gjordes
2006, samt en kompletterande inventering av karaktärs
byggnaderna under 2011. Karaktärsbyggnaderna förde
lar sig enligt nedan:
Rökstugor
1 st.
Bastur
2 st.
Kokhus
3 st.
I området finner vi både bebodda gårdar, gårdar som
brukas som fritidshus och ödegårdar. I jämförelsen mel
lan SEFRAK- inventeringen och inventeringen från 2006
ser vi att antalet gårdar som blivit fritidshus och ödegår
dar har ökat under perioden.
Nedrasade byggnader
I det svenska området har det konstaterats att fyra av
tjugofyra inventerade gårdar är öde. Två bastur är att
betrakta som nedrasade sedan första inventeringstill
fället. Den ena bastun är belägen på en avsides liggande
ödegård i skogen, svår att finna då dess tidigare infarts
väg har utplånats av skogsmaskiner. Tak och stomme var
i dåligt skick 1999, men restaureringsåtgärder bedömdes
då vara genomförbara. Rökugnen var intakt och i gott
skick. Drygt tio år senare har ugn tillsammans med tak
och timmerväggar rasat in och befinner sig utom rädd
ning. Den andra nedrasade bastun är belägen intill vägen
i anslutning till en gård som nyttjas som fritidsbostad.
Den var ombyggd till garage men har sedan 1999 förlo
rat sin funktion och tillhörighet till gården då marken
styckats av till en skogsfastighet. Yttertak och syllstockar
var i behov av åtgärder 1999. År 2010 har i stort sett hela
timmerstommen ruttnat ned.
I Askogsberg och Linna har vi konstaterat att av 20
gårdar används 15 som fritidshus, tre av bofasta invånare
och två är öde. I inventeringsmaterialet kan vi se att den
bastu som var i dåligt skick 1976 hade rasat samman och
kollapsat 2006. Läget hade än mer förvärrats fram till
2011. Det tak som lagts på bastun vid tiden efter 1976
ligger fortfarande kvar, men den underliggande timmer
konstruktionen är helt upprutten. Taket har lagts på för

att bromsa förfallet, men då vegetation har vuxit sig in på
byggnaden ser man ingen räddning för denna byggnad.
Slutsatserna från de bägge jämförande studierna visar
att karaktärsbyggnadens funktion eller icke-funktion,
läge på fastigheten och även ägoförhållanden har bety
delse för dess tillståndsgrad. Det faktum att en gård står
öde och utan tillsyn leder på sikt till att byggnaderna
till sist rasar ned. Det är endast en tidsfråga relaterad till
byggnadens tak- och grundförhållanden.
Byggnader som används
I Östmarks socken är elva av arton befintliga bastur
intakta med rösugn, lave och innertak. Dock kan rökug
narna vara nedrasade och obrukbara. År 1999 brukades
två bastur i socknen och år 2010 brukas tre bastubygg
nader. Dessa tre bastur har dock modifierade rösugnar
som förstärkts med järnställningar.
År 2010 fanns en fjärde bastu i bruk, den var tidigare
starkt förfallen och har sedan 1999 genomgått en genom
gripande ombyggnad som förändrat dess ursprungli
ga utseende, men som imiterar en äldre stil. Rösugnen
är bortplockad och bastun värms numera upp med ett
modernt bastuaggregat. Den kan därför inte längre räk
nas som en intakt skogsfinsk rökbastu.
I socknen finns nio rökstugor där sex stycken är intak
ta med bevarade kappugnar. I sex fall av nio har rökstu
gorna funktion antingen som permanentbostad eller fri
tidsbostad, en av dessa är byggnadsminnesförklarad. En
rökstuga finns på en hembygdsgård. Två rökstugor ligger
öde, varav den ena saknar ursprunglig kappugn och den
andres kappugn är nedrasad. Kappugnarnas vårdbehov
är i stort oförändrade mellan de två inventeringstillfäl
lena. I två fall är det frågan om ytliga sprickor som behö
ver åtgärdas. I och med att rökstugorna har en funktion,
antingen som bostad eller som en byggnad som visas på
en hembygdsgård, har en viss tillsyn skett.
Inom Askogsberg och Linna är de tre kokhusen som
ingår i studien intakta. Det ena kokhuset utgör enligt
fastighetsägarna resterna av den gamla rökstugan som
stod på platsen och som därmed är ett gott exempel på
återbruk av byggnader och byggnadsdelar. Kokhusen har
en central placering på gårdstunen.
Inom det norska området finns en intakt bastu och
en bastu utan ugn. Bägge basturna är belägna ett stycke
bort från själva tunet. Den intakta bastun är ursprung
ligen en gammal hölada som flyttas till platsen och som
byggts om till bastu under 1950-talet. Bastun är i behov
av åtgärder som borttagande av vegetation och en över
syn av bastuugnen måste till innan den kan användas.
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Vid samma tid sker förändringar på den andra bastun i
området. Bastun byggs vid denna tid om till garage för
den traktor som hade köpts in till gården. Bastun mister
all sin inredning genom denna förändring. Bastun är i
starkt behov av åtgärder. Bland annat behöver taket ses
över då det finns risk för läckage.
Den enda rökstugan som finns kvar i Askogsberg är
i relativt gott skick och är intakt så när som att rökhu
ven saknas. Denna rökhuv är dock viktigt för att kunna
använda ugnen, som inte varit i bruk på en längre tid.
Vidare är även själva ugnen i behov av en restaurering
innan eldning kan ske. Fastighetsägaren har uttryckt
en önskan om att återskapa rökhuven och restaurera
ugnen för att kunna elda i rökstugan som används som
fritidshus.
Vård- och underhållsåtgärder
I Östmark socken har vid fjorton av tjugofyra gårdar
till synes inga vård- och underhållsåtgärder utförts.
Där konstateras att karaktärsbyggnadernas tillstånds
grad försämrats något. Så länge taken är i gott skick har
vegetation och förhöjda marknivåer varit den största
fienden med rötskador på syll och timmerväggar som
följd. Insektsangrepp har också noterats i de miljöer
som är skuggiga och fuktiga på grund av för mycket
träd i omgivningen. Vid några enstaka fastigheter har
omkringliggande skog avverkats, vilket till viss del stop
pat påbörjat förfall. Som exempel kan nämnas en bastu
som 1999 var starkt förfallen med flera bortruttnade
stockvarv, men som nu fortfarande står kvar tack vare
ett intakt plåttak och en öppen torr miljö.
Vård- och underhållsåtgärder har skett vid tio av tju
gofyra gårdar. I de fall arbeten har skett med statligt
byggnadsvårdsbidrag, t.ex. vid byggnadsminnet Juho
la, har åtgärder skett i samråd med antikvarie. Kurser i
exempelvis farjtakläggning och timmerbyte har också
hållits av kunniga hantverkare vid några enstaka går
dar. Dessa arbeten är av god kvalitet, men kan i något
fall ifrågasättas, då någon annan vårdåtgärd möjligen
kunde ha varit prioriterad högre. Det har också note
rats att byggnaderna i några fall inte har färdigställts
helt. Det kan exempelvis röra sig om att sätta tillbaka ett
urplockat fönster eller såga av syllvirke som sticker ut
för långt utanför knutraden. Åtgärder som är enkla att
utföra men som kan påverka timmerstommen negativt
om de inte slutförs.
Kokhusen i Askogsberg och Linna skolkretsar är rela
tivt välbevarade. Bevarandet har skett genom att använd
ningen av byggnaderna varit centralt («vern gjennom
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bruk»). Det ena kokhuset är ommålat och man har för
sökt att hålla undan för sly och annan vegetation längs
med grunden. De andra två kokhusen är välbevarade,
men i behov av åtgärder, speciellt syllar och bortfor
slande av jordmassor som vuxit byggts upp längs med
fasaderna.
Rökstugan på den norska sidan av studien är väl
underhållen och byggnaden används regelbundet. Efter
1976 har ägarna genomfört några mindre förändringar,
både invändigt och utvändigt. Åtgärderna har troligen
inte skett med bistånd från antikvarisk expertis.
Beträffande basturna belägna i Askogsberg och Linna
har inga åtgärder genomförts på dem under perioden
1976 fram till dags dato.
I några fall har fastighetsägare tagit hjälp av erfar
na hantverkare och på så vis utfört underhållsåtgärder
med traditionella material och metoder, som fungerat
bra både sett till funktion och utseende. Det finns också
några mindre lyckade exempel där man önskat återskapa
ett äldre utseende, men där man misslyckats både vad
gäller proportioner och brukligt använt material. När
det gäller nylagda farjtak finns flera fria tolkningar på
detaljer som farjkrokar, utbordsbrädor och infästning
ar. Vid timmerbyten kan man också ha använt sig av en
annan dimension på timret. När det ursprungliga hant
verket frångås kan både utseende och funktion påverkas
negativt, och i förlängningen går kunskapen om hant
verket förlorad.
I de båda inventerade områdena är det tydligt att fler
talet fastighetsägare är mycket positiva till att genomföra
åtgärder på sina byggnader. Det som efterfrågas är en
tydlig uppbackning med kunskap och ekonomiskt stöd
från det offentliga innan man skall sätta igång. I regel
har gräs och sly hållits undan bättre kring rökstugor
än kring bastubyggnader, kokhus, och rior, något som
följer den allmänna trenden där vi kan se att bostads
husen underhålls på helt andra premisser än gårdens
övriga byggnader. Därmed inte sagt att underhåll har
skett regelbundet eller med rätt material och metoder.
I inventeringsarbetet bedöms det dock finnas en större
medvetenhet om att vårdbehov finns på rökstugorna
än vad som är fallet med bastubyggnaderna, riorna och
kokhusen, men att det är en ekonomisk aspekt som styr
om och när de blir utförda.

Kulturhistorisk värdering av
skogsfinsk bebyggelse

Exempel på inventeringsskjema.

Syftet med en kulturhistorisk värdering är att utifrån den
kunskap vi har om det skogsfinska byggnadsbeståndet
ta fram ett vägledande underlag för hantering av den
aktuella bebyggelsen och bebyggelsemiljöerna. De som
kan komma att hantera detta är beslutsfattare, hand
läggare, fastighetsägare och turismnäringen m fl. Vär
deringen är ett verktyg i arbetet med att bevara miljö
erna, upptäcka och avvärja hotbilder samt lyfta fram
betydelsen hos gårdarna. En av de stora hotbilderna är
att de flesta byggnader nu är sk överloppsbyggnader och
inte längre är i bruk på gårdarna. En annan är fastig
hetsägarnas behov av resurser vad gäller såväl ekonomi,
material samt att det finns få hantverkare. Flera av de
mest bibehållna miljöerna ägs av föreningar med svag
ekonomi. För att kunna skydda bebyggelsen på lämp
ligaste sätt och få en mening i detta måste man ta ställ
ning till vad som är värdefullt. Sen kan lagskydd och
föreskrifter arbetas fram för den bebyggelse som bör
få. Underlaget har också betydelse för att kunna frigöra
resurser till ett bevarande.
Exempelvis uttrycker svenska Plan och bygglagens 8
kap § 13-14, 17 att byggnader som är särskilt värdefulla
ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnär
lig synpunkt inte får förvanskas.13 Vidare skall de också
underhållas så att de särskilda värdena bevaras. Här har
den enskilde fastighetsägaren ett ansvar. Ansvaret för vårt
gemensamma kulturarv delas av oss alla, vilket uttrycks i
såväl svenska kulturminneslagens inledande kapitel, som
av samhällets olika instanser. 14 I denna lagstiftning, som
företräder det allmänna intresset, står också att bygg
nader som är synnerligen märkliga genom sitt kultur
historiska värde får skyddas som byggnadsminne.
I Norge säkrar Kulturminneslagen skyddet av bygg
nadsminnen. Kulturminneslagens §25-2 ger också ett
visst skydd för andra äldre byggnader, eftersom den
pålägger kommunförvaltningarna att inhämta uttalande
från kulturskyddsmyndigheten för åtgärder på bygg
nader som är byggda tidigare än 1850. Kulturminnes
lagen fastställer proceduren för lagskydd och den ger
regional kulturskyddsmyndighet rätt att företa ett till
fälligt skydd om särskilt viktiga kulturminnen hotas av
rivning eller ändring. Kulturminneslagen är överordnad
andra, generella, lagar som Plan- och bygglagen, om de
inte överensstämmer med varandra.
Plan- och bygglagen används när kommunerna
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Utdrag ur Europarrådets
ramkonvention för skydd
av nationella minoriteter:
«Ramkonventionens
rättighetskatalog
innehåller såväl
diskrimineringsförbud
som förpliktelser för
stater att ge minoriteter
en möjlighet att bibehålla
och utveckla sin kultur
och bevara viktiga delar
av sin identitet, så som
religion, språk, traditioner
och kulturarv.»15

genom sina arealplaner önskar säkra ett bevarande av
byggnader eller miljöer. Det kan göras genom att lägga
in hänsynszoner i planen, eller genom att fastställa gene
rella bestämmelser som är knutna till planen, till exem
pel rörande särskilda hänsyn eller förbud kring skogs
finska områden eller byggnader. Om kommunen inte tar
tillräcklig hänsyn till kulturminnena i kommun- eller
reguleringsplanerna, kan regional myndighet, (Fylkes
kommun/länsstyrelsen), lägga fram invändningar mot
planen. Det är avgörande för både kommun och fylkes
kommun att det finns en grundlig värdering av byggna
dernas och miljöernas värde.
Det bör uppmärksammas att denna kulturhistoriska
värdering är inriktad på ett byggnadsbestånd som tillhör
ett folk med minoritetsstatus, vilket i sig är ett betydande
värde identifierat av norska och svenska staten genom
ratificeringen av Europarådets ramkonvention för skydd
av nationella minoriteter (Norge 1999 och Sverige 2000).
Den skogsfinska kulturen i Norge har status som en egen

Beda och Henning Jansson, Ritamäki.
Foto: Torsby Finnkulturcentrums arkiv.
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minoritet, medan den i Sverige är sammanförd med
minoritetsgruppen Sverigefinnar.
Den kulturhistoriska värderingen har resulterat i att
karaktärsbyggnader har placerats i fyra olika ambitions
nivåer för bevarande, skydd, dokumentation och vård.
Ett brett spektra av värden vägs in, karaktärsdragen är
särpräglade och unika samt mångfacetterade. Byggna
der har tillkommit under olika tidsperioder och med
olika förutsättningar, och har förändrats och utveck
lats olika över tid, något som i sig också har ett värde.
Flera värden återfinns i samtliga karaktärsbyggnader
och deras omkringliggande miljö, och vissa värden går
in i varandra. I den slutliga bedömningen väger dock
något eller några värden tyngre än andra, vilket har
bestämt val av ambitionsnivå för varje enskild bygg
nads bevarande, skydd, vård och dokumentation. Vad
vi måste vara medvetna om är att förhållanden kan
komma att ändras, varför värderingar också måste upp
dateras och prövas på nytt. Huvuddragen i de identi

fierade kulturhistoriska värdena finns sammanfattade
i styckena nedan.
Ambitionsnivåer för bevarande, skydd, vård och
dokumentation av skogsfinska karaktärsbyggnader:

Rökstugan vid Tvengsberget är en av
de få rökstugor som finns kvar på
ursprungligt plats, den är också den
största. Här syns rökugnen.
Foto: Monica Björklund,
Värmlands Museum.

1) Byggnaderna bedöms vara synnerligen värdefulla
genom sitt kulturhistoriska värde eller anses ingå i
en synnerligen värdefull kulturmiljö. Lagskydd som
byggnadsminne är motiverat, med höga och defi
nierade krav kring ett bevarande och bibehållande.
2) Det kulturhistoriska värdet ska vara styrande. Vårdoch underhållsåtgärder bör ha en hög ambitions
nivå. Lagskydd som byggnadsminne eller skydds
föreskrifter i enlighet med Plan- och bygglagen är
rimliga.
3) Det kulturhistoriska värdet skall ses som en posi
tiv tillgång. Kulturhistoriskt intressanta objekt som
främst har sin betydelse som delar i ett kulturland
skap. Aktiva insatser för säkerställande och adekvat
vård förutsätts. Skyddsbestämmelser enligt Planoch bygglagen eller motsvarande är rimliga.
4) Inga särskilda krav utöver en konsekvent tillämp
ning av allmänna varsamhetsbestämmelser i Planoch bygglagen och annan lagstiftning.
De kulturhistoriskt värderade byggnaderna finns pre
senterade i en bilaga i slutet av rapporten, där de också är
listade utifrån vilken ambitionsnivå de bedöms tillhöra.
Bebyggelse som traditions- och kulturbärare
Det multikulturella samhället har alltid existerat. Den
skogsfinska kolonisationen i Skandinavien är ett av
många exempel på hur människor av olika anledningar
har flyttat för att skapa en bättre tillvaro. De skogsfinska
byggnaderna och miljöerna utgör en värdefull resurs för
vår förståelse av ett kulturarv och våra samtal kring ett
mångkulturellt samhälle.
Den skogsfinska kulturen levde kvar i Värmland långt
in på 1900-talet och sätter ännu sin prägel på dessa trak
ter. De många finska gårds- och platsnamnen vittnar om
den tidigare utbredningen. I dag är man stolt över släkt
banden med det skogsfinska. Det ökade historie- och
släktforskningsintresset har också höjt värdet på Finn
skogen som resmål.
Ritamäki var en levande gård fram till 1964. Sysko
nen Beda och Henning Jansson bodde i rökstugan som
byggdes under 1800-talet. Idag är gården ett uppskat
tat besöksmål.
Rökstugan med rökugnen är en stark identitetsbärare

för den skogfinska kulturen lika väl som den skogsfinska
bastun. Bastutraditionen i Skandinavien är så starkt för
knippad med skogsfinnarna att bastun kan sägas utgö
ra en stark symbol för den skogsfinska kulturen. Likaså
står rian, där säden torkades och tröskades, som en stark
symbol för den ursprungliga odlingstekniken svedjebruk.
Gårdshistorik och berättelser om forna brukare kopp
lade till gårdarna erbjuder människor en känsla av sam
hörighet och identifikation med sin miljö eller med sitt
förflutna. Byggnaderna behöver på så vis inte vara intres
santa ur något annat perspektiv än att de har betydelse för
den enskilda individen.
Unikt byggnadsskick
De skogsfinska byggnaderna och miljöerna de ligger i,
är helt unika. De visar ett byggnadsskick och en kultur
som skiljer sig från svensk allmogekultur. De gårdar och
enskilda byggnader som finns kvar är en resurs, både
för dem som bor i Värmland och Hedmark, samt ur ett
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nationellt såväl som internationellt perspektiv. I Finland
finns ytterst få rökstugor bevarade utöver de som flyttats
till museer. De byggnader som finns här blir därför av
stor betydelse även för finsk kunskapsuppbyggnad och
forskning. Finnskogen i Värmland, Hedmark och i viss
mån Dalarna utgör ett homogent område där den skogs
finska byggnadstraditionen kan studeras i originalskick.
De mest typiska och för skogsfinsk kultur represen
tativa byggnaderna är rökstugan samt bastun och rian.
Den bebyggelse som finns bevarad på Finnskogen här
rör främst från 1800-talet, några få rökstugor från 1700talet förekommer. Rökstugorna och riorna är idag säll
synta, även badbastun fastän de finns i något större antal.
Förekomsten av olika byggnadstyper skiljer sig geo
grafiskt mellan finnskogsområden. Miljöer som har både
rökstuga och bastu eller ria i ett kulturlandskap är säll
synta och levande gårdar med djur är ännu mer sällsynta.
Sådana miljöer är av pedagogisk stor betydelse.
Bebyggelsens patina, exempelvis i form av en väder
biten timmerstomme eller ett slitet dörrhandtag, är vär
defulla avtryck som bör värnas då de förmedlar en upp
levelse av tid och åldrande samtidigt som det kan ge led
trådar om byggnaders tidigare funktioner.
De byggnader som är intakta besitter höga pedago
giska värden som i sig förstärker det byggnadshistoriska
värdet. Den kunskap som förmedlas genom byggnads
teknik och material är av stor betydelse för att bevara
byggnadstraditionen och för att hålla skogsfinska kun
skaper och traditioner vid liv. Intakta rökugnar värderas

Finngården Juhola i Östmark.
Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.

Kvarntorp har brukats sedan slutet
av 1700-talet. Hus har tillkommit och
andra försvunnit. De senare tillskotten i
bebyggelse kom genom uthuslängor på
1930-talet och i arrendatorbostaden
som byggndes på 1960-talet.
Foto: Torsby Finnkulturcentrums arkiv.
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högt som kunskapskälla till en tidigare byggnadsteknik.
Rökugnen som tekniskt system kan sägas utgöra själva
kärnan i den skogsfinska byggnadstraditionen, eftersom
det finns ett samband mellan ugn och byggnadens utse
ende och konstruktion med särskilt utformade bygg
nadsdelar som exempelvis innertak och värmelagrande
isolering, luckor för rökutsläpp och bastuns lave.
Byggnader behöver dock inte vara i ursprungligt skick
för att värderas ur ett byggnadshistoriskt perspektiv, vär
det kan också ligga i de förändringar och ombyggnader
som format dem. Den utveckling som skett kan alltså
ha ett värde i sig som ger kunskap om material, tekni
ker och ändrade praktiska behov.
En hög grad av återbruk/återanvändning av bygg
nadsmaterial kännetecknar det skogsfinska, vilket ger
svårighet att åldersbestämma byggnader och dra slut
satser om ursprunglighet. Begreppet autentisk är såle
des svårt att applicera på den skogsfinska bebyggelsen på
grund av ordets traditionella användning, som i regel är

likställt med något som beskrivs som ursprungligt och
äkta. Här är begreppet intakt, i fråga om bevarade delar
för sin funktion, mer gångbart. Däremot kan en miljö
upplevas ha autentiska värden för att den uppfattas som
genuin och ålderdomlig.
Även flyttade byggnader som befinner sig på en
hembygdsgård i en «konstruerad miljö» kan ha ett högt
värde, inte minst ur pedagogisk synvinkel just för att de
är i bruk. Det finns stora upplevelsevärden i ett besöks
mål där man kan bada i en rökbastu eller där man kan gå
in i en rökstuga, se en eldad rökugn, äta måltiden motti
och fläsk och samtidigt få sig till livs berättelser om skog
finnarnas historia. Likaså kan en brukad rökbastu på en
fritidsanläggning ha stora pedagogiska värden.
Magiska tecken och symboler
På många platser synliggörs skogsfinnarnas tradition att
kommunicera med osynliga krafter med hjälp av magi. På
byggnader förekommer inristningar av olika slags sym
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Kvarntorp, Torsby kommun.
Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.

boler, främst på dörrar och andra öppningar, troligen för
att stänga onda och ovälkomna krafter ute. De magiska
symbolerna innebär spännande upplevelsevärden, men är
också värdefulla i forskningen om skogsfinnarnas kultur.
Bebyggelsens årsringar- från 1700- till 2000-tal.
Under 1800- och 1900-talen förändrades arbets- och
boendevillkoren på Finnskogen i samband med jordbru
kets effektivisering och ett allt mer storskaligt skogsbruk.
Signifikant är hur gårdsbilden förändrades i och med att
jordbruken lades ned för ett allt mer utbrett skogsarbete.
Under denna tid försvann flertalet av den äldre typen av
timrade ekonomibyggnader från gårdarna och moder
nare byggnadstyper tillkom.
Andra byggnadstraditioner gjorde sig också allt mer
gällande i sättet att bygga sina bostäder. Många finn
gårdar åskådliggör dessa skeenden med sina byggnader.
Rökstugan exempelvis, som i en ursprunglig form endast
består av ett rum, visar i många fall en utveckling genom
införandet av spis för matlagning i sidokammaren.
Behovet av förståelse för historisk utveckling och för
att kunna placera sig själv i historien, gör det värdefullt
med miljöer där den historiska kontinuiteten är avläsbar.
I gårdsmiljöer med lång kontinuitet från 1700-talet men
där bebyggelsen i dag är präglad av 1900-talet finns där
för ingen anledning att återföra till en tidigare gårdsbild.

Nitaho Jussi, «Finnskogens siste
vandrare» är en av Finnskogens
personligheter.
Foto: Torsby Finnkulturcentrums arkiv.

Platsen, kulturlandskapet och kulturmiljöerna
Landskapet som skogsfinnarna kom att kolonisera präg
las av dalgångar och skogrik moränmark. Marken g jordes
odlingsbar genom svedjebruket. Åkrarna växte fram i
branta sluttningar och byggnaderna fick en karaktäristiskt
oregelbunden placering vid en gärdesgårdsomsluten inägo
mark. På Finnskogen är det i högsta grad platsens beting
elser som avgör byggnadernas och åkrarnas p
 lacering.
Detta går tydligt att läsa i dagens landskap och bebyggelse
i tillägg till landskapets finska namnsättningar som t ex
«Vanhangoanpeldo» (gamla kokhusåkern), «Randabeldå»
(strandåkern) och «Beggahå» (Pekkas svedja).
Några av kulturmiljöerna består av ett öppet kultur
landskap med en stor biologisk mångfald i form av hävd
gynnad, artrik flora, miljöer där hotade djurarter också
trivs. Landskapet speglar ett ålderdomligt bruk av mark.
I samklang med bebyggelsen berättas hur livet kunde
vara i Sverige och Norge under knappa förhållanden
under 1800-talet. I något fall till och med hur man levde
under dessa förhållanden fram till 1960-talet, nära den
skogfinska kulturen och utan moderniseringar i form av
elektricitet, toalett och rinnande vatten.
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Det fysiska läget för enskilda byggnader påverkar
också hur högt miljöskapande värde de tillmäts. En
svedjelada eller ria belägen i ett ängslandskap har höga
miljöskapande och pedagogiska värden då de visar hur
landskapet tidigare brukats.
En byggnad kan ha förändrats och mist en del av
«avläsbarheten», men kan ändå värderas högt då den
ingår i en enhetligt gestaltad miljö, där varje byggnad
av miljöskäl kan vara omistlig utan att ha något mera
betydande egenvärde.
Finnskogens personligeter och berättelser
Flera historiska personer med anknytning till Finn
skogen och de olika gårdarna är kända för en bredare
allmänhet. Bland dessa kan nämnas Åsta Holth, Bror
Finneskog, Nitaho-Jussi och Kajsa Vilhuinen. Finn
skogens bebyggelse utgör också en social och fysisk
fond till flera personers forskargärningar om den
skogsfinska kulturen, däribland Carl Axel Gottlund,
Maximilian Axelsson, Kristian Østberg, Nils Keyland,
Ilmar Talve, Albert Hämäläinen och Richard Broberg.
Dessa p
 ersoner, berättelsen om dem och de historier
som de själva ofta förmedlade har stor betydelse för det
vi känner till om Finnskogen idag och är några av grund
stenarna för dagens arbete kring bevarande, forskning
och kunskapsförmedling. Deras arbete är en viktig resurs
för att levandegöra platser och bebyggelse. Finnskogen är
på så vis ett minnesmärke och resmål kopplat till dessa
personer.

Sammanfattning
Inom projektet En Levande Finnskog- vårt felles ansvar
har ca 400 gårdar inventerats inom Värmlands län och
Hedmark fylke. Ett av de främsta syftena med invente
ringsarbetet har varit att lokalisera de för den skogsfinska
kulturen karakteristiska byggnaderna; rökstuga, bastu,
kokhus och ria. Inom inventeringen har också byggnads
beskrivningar, uppmätningar, fotodokumentationer och
skadeanalyser av karaktärsbyggnaderna gjorts.
De geografiska områden som omfattats av inven
teringen sträcker sig över riksgränsen mellan Norge
och Sverige. Inventeringsarbetet har genomförts i
Torsby, Sunne, Arvika, Hagfors och Filipstad kommu
ner i Värmlands län samt Åsnes, Grue, Kongsvinger
och Våler kommuner i Hedmarks fylke.
Finnskogens bebyggelse brukas idag till största delen
som fritidshus. 75 % av de gårdar som totalt inventerats
i Hedmarks fylke används som fritidshus och 30 % av
de i Värmland inventerade gårdarna med karaktärs
byggnader är fritidshus. I Värmland finns även 14 % av
karaktärsbyggnaderna på hembygdsgårdar och ytter
ligare 5 % på fritidsanläggningar.
I inventeringen har 62 rökstugor, 87 bastur, 18
kokhus och 10 rior konstaterats. Av rökstugorna
är 26 intakta, d.v.s. de har fortfarande kvar sina
kännetecknande byggnadsdelar. 16 rökstugor står
på ursprunglig plats, övriga är flyttade. Av basturna
är 58 intakta och 29 ombyggda. Inventeringen har
visat 14 intakta och fyra ombyggda kokhus samt fyra
intakta rior. 20 karaktärsbyggnader har också kunnat
konstateras som nedrasade och bedöms vara i ett icke
restaurerbart skick.
De flesta byggnader är ombyggda. En kanske natur
lig process då rökstugorna som bostadshus moder
niseras och används in i en ny tid. För bastuns, rians
och kokhusens del kan det innebära slutet för en tradi
tion att till exempel bada bastu, därför att man istäl
let finner att byggnaden har en bättre funktion som
garage. Bland de inventerade byggnaderna är 40 rök
stugor, 32 bastur, tre kokhus och fyra rior att betrakta
som ombyggda.
Flera av byggnaderna var kända sedan tidigare men
några har också upptäckts genom projektet. Projektet
har främst inriktats på fältarbete i landskapet, därför
har några få byggnader belägna på museer och bygde
tun ej inventerats. I landskapet finns troligen och för

hoppningsvis fler byggnader att upptäcka än dem vi
har kartlagt här.
Inom det stora geografiska område som inven
teringen omfattar kan några med ett tätare bestånd av
skogsfinsk bebyggelse konstateras. Ett försök att defi
niera dessa har gjorts, liksom en sammanställning över
områdets karaktärsbyggnader socken- och kommunvis.
Vårdbehov
Ser man till vårdbehovet på den här inventerade bebyg
gelsen kan man konstatera att det samlade vårdbehovet
för byggnaderna är ganska stort. I Norge har samliga
byggnader vid de inventerade gårdarna tillstånds
bedömts medan inventeringen på svensk sida endast
registrerat karaktärsbyggnaderna. Byggnaderna har
bedömts enligt den norska standarden för tillstånds
analys. De skogsfinska karaktärsbyggnaderna har samt
liga eldstäder i form av rökugnar och kokhusens spisar.
Bland de 177 inventerade karaktärsbyggnaderna s aknar
en tredjedel eldstad. Många av dessa byggnader har
moderniserats eller fått nya funktioner vilket gjort att
ugnen kastats ut.
Bland 112 byggnader som har ugnen kvar är 36 ned
rasade och ytterligare minst 13 i behov av restaurering.
Rökstugornas kappugnar är verkligen unika och få
till antalet. Bara 27 ugnar finns bevarade av de byggna
der som besökts. De verkar okulärt vara i bra skick och
endast sex av dem bedöms vara i behov av v årdande
insats. Bastuns och rians ugnar finns kvar i ett större
antal.
Endast en ria är komplett med hel och fungeran
de ugn.
Tillbakablick
Inom projektet En levande Finnskog- ett felles ansvar
fann vi det intressant att utifrån det nya inventerings
materialet göra en tillbakablick och jämföra invente
ringsmaterial med äldre material.
Här jämförs delar av bebyggelsen som inventerats
inom ramen för «Finnskogens bebyggelse- historiska
arv» gjord 1999 i Torsby kommun och en inventering
som gjordes 2006 inom två skolkretsar i Askogsberg
och Linna i belägna på Grue Finnskog.
Jämförelsen visa att både positiva och negativa
händelser har skett. Samtidigt som några byggnader
rasat ned helt har andra restaurerats och tagits i bruk
igen.
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Jämförelsen visar att det är av stor betydelse hur en
gård brukas och ägs kontra hur bebyggelsen b
 evaras.
Gårdar som lämnats öde och vind för våg har snart
också raserad bebyggelse. Mellan de år som bebyggel
sen besökts har fyra byggnader rasat ned helt.
Kulturhistorisk värdering
Det skogsfinska byggnadsbestånd som inventerats har
värderats kulturhistoriskt med syfte att det skall vara
ett vägledande underlag i hanteringen av bebyggelsen
och dess miljöer.
Värderingen är ett verktyg i arbetet att bevara miljö
erna, upptäcka och avvärja hotbilder samt lyfta fram
betydelsen av miljöerna. Eventuella lagskydd och
föreskrifter kan också arbetas fram med underlag i
värderingen.

Fotnoter:
1 http://www.bebyggelseregistret.raa.se/webbhus2/welcome_
public.asp
2 http://www.riksantikvaren.no/?module=Articles;action.
publicShow;ID=1952
3 http://www.riksantikvaren.no
4 Kulturhistorisk värdering av bebyggelse, Unnerbäck 2002.
5 http://www.riksantikvaren.no
6 Skolkrets kan liknas vid skolrote.
7 Skogsvårdsföreningens folkskrifter N:o 16, 1908-10. Skogvaktare
och Skogsarbetarebostäder, 1908.
8 Notera att det i denna inventering inte ingår byggnader som
uppförts med återanvänt timmer från rökstugor, vilka räknades
som statistik i 1999 års svenska inventering.
9 Nesholen Birger munlitgt, 2011 06.
10 TFC arkiv.
11 Hämäläinen (1945). Sidan 103.
12 Skolkrets är närmast att liknas vid skolrote.
13 PLB 2010:900.
14 SFS 1988:950.
15 http://www.manskligarattigheter.gov.se/extra/
pod/?id=36&module_instance=10&action=pod_show&navid=1
&subnavid=36&subnavinstance=10
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Värderingen som är inriktad på ett byggnadsbestånd
som tillhör ett folk med minoritetsstatus har resulterat
i att karaktärsbyggnaderna placerats i fyra olika ambi
tionsnivåer. Nivåerna definierar de ambitioner som bör
finnas för bevarande, skydd vård och dokumentation.
Bland de värden som definierats är att bebyggelsen
viktig som traditions- och kulturbärare, den är unik
och representativ. Den bär på årsringar efter många
generationers brukande från 1700-tal till 2000-tal och
platsen, kulturlandskapet och miljöerna som bebyggel
sen ligger i har betydelse och är en del av dess värde.
Magiska tecken och symboler som t ex ristats på bygg
nader visar skogsfinnarnas tradition att kommunicera
med osynliga krafter med hjälp av magi.

Utåtriktad verksamhet
Kapitelnavn
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Utåtriktad verksamhet
I enlighet med projektplanen, har ett stort antal
aktiviteter genomförts som har varit öppna
för allmänheten och/eller speciellt inbjudna. Vi
har haft fokus på att tillsammans med andra
hitta nya vägar för att bevara och utveckla
kulturmiljöerna och göra dem till attraktiva
besöksmål. Vi önskar också medverka till att det
skogsfinska kulturarvet blir en naturlig del av
näringslivet på Finnskogen. För att nå dit behövs
samsyn och samarbete, även över riksgränsen.
Kunskapsuppbyggnad och gemensamma
referenspunkter har varit en röd tråd genom
hela projekttiden. Uppbyggnaden av kunskap
är dualistisk. I våra möten med olika människor
och yrken kan vi lära oss mer, samtidigt som vi
själva kan förmedla kunskap till andra. I dessa
möten uppstår ofta också helt ny, många gånger
oväntad kunskap.
Kontakter med projektets målgrupper
fastighetsägare, förvaltare av skogsfinska
byggnader, kommuner, skolor, museer,
hantverkare, entreprenörer och
samhällsplanerare är därför viktiga arenor för
kunskaps- och erfarenhetsutbyte som projektet
har prioriterat högt.
Förutom det omfattande inventeringsarbetet
som beskrivs i ett eget kapitel, har projektet
genomfört åtta seminarier/workshops samt ett
slutseminarium med speciellt inbjudna. Vi har
haft två större seminarier och projektet har
vid flera tillfällen deltagit vid andra än egna
arrangemang. Projektmedarbetarna och flera
i styrgruppen har presenterat projektet i olika
sammanhang.
Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.
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Utöver projektets egna aktiviteter, har vi också
varit medverkande i andra. I Hedmark har ett
projekt med skolor initierats med inspiration från
och i samarbete med En levande Finnskog vårt
felles ansvar. Barn och ungdom är framtidens
entreprenörer och att arbeta med den
skogsfinska kulturen i skolan borde därför vara
högt prioriterat.
I september 2010 gemomfördes ett studiebesök
till Heves län i Ungern för att ta del av
erfarenheterna med klustret Palóc route, som
presenterades i Karlstad vid ett av projektets
seminarier. Här fick vi möjligheter att på plats se
hur arbetet går till samt diskutera gemensamma
frågor med ansvariga från aktörer och
länsregeringen.
Seminarier och workshops har utgjort en
väsentlig del av projektets aktiviteter. Syftet har
varit att bygga nätverk, men även att sätta
fokus på hantverkskunskap, både när det gäller
byggnader och immateriell kultur. Förutom två
seminarier med speciellt inbjudna, har alla
aktiviteter varit öppna för allmänheten och
media. Fem gånger har aktiviteterna förlagts till
pågående arbeten på finngårdar. Där har syftet
varit tydligt; att visa att det är möjligt att ta vara
på byggnader och att fördjupa diskussionen
mellan hantverkare och andra om metoder,
material och arbetssätt. Under projekttiden har
tre större seminarier genomförts. Det första
handlade om kulturarvsturism och besöksnäring,
det andra om hantverk och immateriellt
kulturarv och det tredje var projektets
slutseminarium där alla resultat presenterades
för medfinansiärer, kommuner, museer, andra
projekt med flera.

Seminarier och workshops

Upptakt
Projektets första stora samling ägde rum i januari 2009
i Torsby. Inbjudan gick till projektmedarbetare samt
representanter för medfinansiärerna. Totalt deltog 19
personer. Syftet med dagen var dels att på allvar marke
ra att projektet nu var igångsatt, men även att träffas för
att få en bild av hur kunskapsläget kring det skogsfinska
kulturarvet ser ut i Sverige respektive Norge. Att gemen
samt diskutera metod och arbetssätt inför kommande
inventering och kunskapsuppbyggnad, liksom att föran
kra vad inventeringens resultat ska resultera i var också
ett mål för dagen.
En kort genomgång av kunskapssituationen för den
skogsfinska kulturen i Hedmark och Värmland visade
att utmaningarna i stort sett är desamma. Den stora
uppgiften för alla som arbetar med det skogsfinska, är
att förankra betydelsen av det som finns bevarat hos för
valtande myndigheter och kommuner. Det finns en för
hoppning om att projektet ska skapa en större förståelse
för den skogsfinska särarten.
Seminarium «Utvecklingsmöjligheter för
Finnskogen»
Den 11 februari 2010 arrangerade projektet det första,
offentliga, seminariet, på Värmlands Museum i Karlstad.
Programmet innehöll tre föreläsningar på förmiddagen
och en workshop på eftermiddagen. Tema för föreläsnin
garna var: att skapa mervärde genom kulturarvsturism.
Programmet hade delvis planerats tillsammans med

länsstyrelsen i Värmland, enheten för internationella
kontakter. Moderator var Tomas Edman, DOTANK AB
i Karlstad.
De tre föreläsarna berättade om hur man arbetat med
ett område/besöksmål och hur mervärden har skapats.
Genom att ta del av goda exempel, önskade vi få en platt
form för diskussioner kring hur Finnskogen ska kunna
utvecklas på ett hållbart sätt.
Den förste föreläsaren var Erik Nordin, länsstyrelsen
Seminarer och workshops
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Foto: Lisa Olaison, Värmlands Museum.

Foto: Lisa Olaison, Värmlands Museum.

Gävleborg, som berättade om «Hälsingegårdar, världs
arv och utveckling». Hälsingegården representerar hur
fria och självständiga bönder använde sitt ekonomiska
överskott till att bygga stora pampiga mangårdsbyggnader
med rika interiördekorationer. Företeelsen är unik i sitt
slag och ett antal gårdar har nominerats till världsarv.
Erik Nordins slutsats var att även ett nej från UNESCO:s
världsarvskommission kan vara positivt, eftersom själva
arbetet har inneburit så mycket. För att citera poeten Karin
Boye, «Nog finns det mål och mening på vår färd, men det
är vägen som är mödan värd». Den första nomineringen
avslogs, men en ny, reviderad ansökan är planerad till
2011. Arbetet med Hälsingegårdarna sker i ett EU-projekt.
Nästa föreläsning handlade om en kultur i norra
Ungern, Palóc, en katolsk minoritet, vars traditioner,
hantverk, dräktskick och övrig folklore fortfarande är
stark. Janos Kiss från Heves länsregering berättade om
hur EU-projektet Palóc Route har växt fram. Sedan ca 10
år tillbaka arbetar man i ett kluster för att stärka området
och få synergieffekter. The Palóc Route är nu etablerad
som besöksmål. Palóc och Finnskogen uppvisar förvå
nansvärt många likheter, varför ett utbyte med Heves
län skulle vara värdefullt. Projektet diskuterade ett stu
diebesök till Heves och Palóc Route utan att några när
mare beslut fattades.
Den sista föreläsningen stod Eli Skoland för. Hon har
varit projektledare för ett 3-årigt projekt, «Det dufter
Finnskog», som har arbetat med att öka attraktions
kraften och skapa mervärde i Hedmark, Norge, genom
att satsa på kulturarvet med mat som tema. Målet är att
bygga upp en «upplevelse-gastronomi». Den skogsfinska
kulturen är central i projektet. Målet är att projektet ska
avslutas med en bok under 2010.
Efter dessa inspirerande föreläsningar och lunch, satte
moderator igång ett praktiskt arbete för deltagarna. Med
föreläsningarna i färskt minne, skulle vi nu tänka utveck
ling för Finnskogen samt definiera styrkor och svagheter.
Frågeställning: Hur bygger vi varumärket Finnsko
gen, utifrån ledorden Kommunikation (vem/vilka vän
der vi oss till), Organisation (vem tar emot, vilka driver
frågan osv) och Erbjudande (vad har Finnskogen som
inte andra har, vad är Finnskogens styrka) .
Workshopen bestod av fem grupper med sex personer
i varje. Allra först skulle var och en individuellt skriva
fyra ord på fyra lappar, vad man tänker på när man hör
ordet Finnskog/finnkultur, vad det står för eller bety
der. Sedan skulle gruppen tillsammans, utifrån alla lap
par, välja 4 st lappar som representerade de tre ledorden
och «varumärket». Dessa lappar skulle sättas upp i mit
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ten där alla figurer möts, dvs kärnan. Detta skulle vara
själva essensen av vad Finnkulturen är, står för, repre
senterar och bör vara.
Utifrån dessa lappar diskuterade grupperna sina val
och sedan redovisades vad grupperna kommit fram till
inför alla. Många av orden var förstås desamma i de olika
grupperna. I denna uppställning har liknande ord bara
tagits med en gång.
Ord som nämndes under ledordet kommunikation
var bland annat:
Vägskyltar, kartor, samordning buss/boende, sam
ordning mellan olika aktörer, gemensam hemsida för
Finnskogen i Värmland och Hedmark, riktad marknads
föring (t ex franska gäddfiskare, medelålders par, van
drare), modern teknik (Geo-spotting, interaktion – att
själv kunna tillföra information).
Ord som nämndes under ledordet organisation var
bland annat:
Paraplyorganisation, turistförvaltning, museer, för
många aktörer
Ord som nämndes under ledordet erbjudande var
bland annat:
Levande finngård/prova på, skolprogram, resrutt,
kurser, året runt, finnskogsguide, aknas materbjudan
den i Sverige, forskning, paket
Ord som samlades i «kärnan» var bland annat:
Hemlängtan, byggnadsskick/rökugn, stillhet/natur/
lugn/avkoppling, mat/motti, gränslöst, enkelhet, ann
orlunda upplevelser, livskraft.

Sammanfattning av seminariet
Orden som nämnts ovan återkommer också i den av
projektet genomförda attitydundersökningen. Många
av orden är värdeladdade och säger mycket om hur
Finnskogen uppfattas, eller förväntas vara. Bakom de
till synes enkla orden ryms både utvecklingspotential,
nya idéer för entreprenörer men även utmaningar för
markägare, kommuner och förvaltande myndigheter.
Att Finnskogen står för livskraft, enkelhet och upple
velser är en styrka som bör ge fingervisningar inför ett
utvecklingsarbete. Att Finnskogen av många uppfattas
som en attraktiv livsmiljö är något som skulle kunna
bli ett led i den regionala utvecklingen.
Visningar
Projektet har genomfört fem visningar vid pågående eller
nyligen avslutade restaureringsarbeten på Finnskogen.
Till alla fem var allmänheten inbjuden, men det gick
även ut personliga inbjudningar till hantverkare, myn
digheter, museer och andra.
Gemensamt för alla var att se hur arbetena genom
förts och att diskutera med de hantverkare som genom
fört dem. Vi ville också synliggöra var hantverkskunska
pen och hantverkarna finns. Det är en pedagogisk viktig
uppgift att visa att det är fullt möjligt - och önskvärt - att
restaurera och renovera även starkt förfallna byggnader,

med rätt kunnande och med rätta metoder och material.
Genom att bjuda in allmänhet, hembygdsföreningar/
historielag och andra önskade vi också initiera nätverks
bildande och information om var kunskap finns att til
lgå. Vid varje tillfälle informerade vi också om projek
tet. Trots att visningarna genomfördes under vardagar,
var intresset stort och lockade mellan 15 och 40 besöka
re varje gång. Flera av visningarna bevakades också av
media.
Nävertak på rökstugan Käckåsen, Östmark
Den 3 juni 2009 genomfördes visningen av arbetet med
att lägga nytt nävertak på den privatägda rökstugan
Käckåsen. Fastighetsägaren samarbetade med den fin
ska skogsskolan i Evo, 15 elever och lärare genomförde
takläggningen med näver på skogsfinskt vis, i samarbete
med Norsk Skogfinsk Museum. Kunskapen om hur man
lägger nävertak börjar försvinna och behöver byggas på
med nya erfarenheter och traditionsbärare.
Renovering av uthus på fastigheten
Abborhøgda,Varaldskogen
Den 2 september 2009 deltog projektet med en öppen
visning av arbeten som gjorts på uthuslängan vid den
skogsfinska fastigheten. Syftet med dagen var bland
annat att visa att det är möjligt att «rädda» en byggnad
även om den är i mycket dåligt skick, samt att diskute
ra lämpliga restaureringsmetoder. Metoderna som har
använts på just denna byggnad har ifrågasatts av vissa,
varför en dialog kring metoder och varför man gör vissa
val utgjorde syftet för dagen.
Renovering av rökstugan på gården Søndre
Lindalen, Grue
Under ett par veckor i maj månad 2010 vistades ca 20
arkitektstudenter och lärare på den privatägda gården
Lindalen. På tomten finns bland annat en rökstuga som i
modern tid har genomgått stora förändringar. Ugnen är
borta och större fönster har satts in. De nuvarande ägar
na har för avsikt att återställa byggnaden som rökstuga
och arbetena utförs i samarbete med Norsk Skogfinsk
Museum. Den 28 maj arrangerade projektet visning
av de pågående arbetena och möjlighet till diskussion
med studenterna och representanter för Norsk Skogfinsk
Museum. Läs mer om arbetena i artiklen Restaureringslägret på Grue Finnskog . Gården besöktes också av ICO
MOS/CIAV som höll en stor konferens på Finnskogen
vid samma tid.
Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.
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Abborhøgda.
Foto: Kari Lintoft,
Hedmark fylkeskommune.

Bildet nästa sida:
Överst: Workshop vid Ritamäki.
Foto: Suzanne Palmquist, Torsby
Finnkulturcentrum.
Nederst:
Jo Husmo berättar om rökugnen på
Nedre Øyeren.
Foto: Tore Lahn, Hedmark
fylkeskommune.

Restaurering uthus Ritamäki, Lekvattnet
Finngården Ritamäki är den sist bebodda rökstugan i
Värmland, syskonen Jansson flyttade därifrån 1964. Går
den är byggnadsminne och markerna runt om natur
reservat. Gården hålls öppen för besök sommartid. Under
2010 restaurerades flera byggnader på gården, främst vad
gäller stommar och takarbeten. Arbetet var möjligt tack
vare ekonomiskt stöd genom den statliga satsningen
«Hus med historia». Den 17 juni var det öppen visning
med diskussioner ���������������������������������
med hantverkarna, dagen genomför
des av projektet i samarbete med Lekvattnets hembygds
förening som äger gården.
Restaurering av dubbelugn, Nedre Øyeren,
Brandval
Bastun på gården Nedre Øyeren är helt unik, eftersom
den har en dubbelugn, den enda kända i sitt slag. Bastun
kommer att förklaras som byggnadsminne under 2011
och blir då den första skogsfinska byggnad med denna
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status i Norge. Arbetet med att dokumentera och åter
ställa ugnarna till användbart skick utförs av Hedmark
fylke i samarbete med Norsk Skogfinsk Museum. En
levande Finnskog har också bidragit i projektet bland
annat med bidrag till att analysera lerprover. Visningen
den 15 september 2010 arrangerades av projektet i sam
arbete med fastighetsägaren. Här fick besökarna ta del av
hur arbete med dokumentation, skisser och fotografier
föregått själva arbetet och det fanns möjlighet till samtal
omkring metoder och material. Läs mer i separat artikel
Restaurering av badstua på Nedre Øyeren.

Seminarium om hantverk
Den 24 februari 2011 arrangerade projektet ett semina
rium på Glomdalsmuseet i Elverum. Tema var «Finn
skogens kulturminner er mer enn gamle hus – det er
håndverk også!» Det immateriella kulturarvet är till
stora delar bortglömt, men utgör en viktig dimension
av kulturarvet. Syftet med dagen var bland annat att
lyfta fram traditionsbärare och vikten av traditionsburen
kunskap. Korgmakaren Ellen Mette Nielsen i Kongs
vinger ansvarade för programmet på projektets uppdrag.
Moderator var Sjur Harby, Diesen Kolonial AS.
Dagen lockade närmare 60 deltagare. Föreläsningarna
behandlade ett flertal ämnen. Först ut var Beate Strøm,
som föreläste om UNESCO:s konvention om immate
riellt kulturarv och implementeringen av den i Norge.
Beate Strøm var projektledare för ABM-utviklings arbete
med konventionen.
Eivind Falk, chef för Norsk Handverksutvikling
föreläste om arbetet de bedriver. De har bland annat ett
Seminarer och workshops
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stipendium för hantverkare som ger lång utbildning med
examensbevis. De har också upprättat en lista över hant
verk som är på väg att försvinna, för att kunna erbjuda
utbildning.
Gunnar Almevik, chef för det svenska Hantverksla
boratoriet, föreläste om deras sätt att arbeta. De motsva
rar på flera sätt Norsk Handverksutvikling, men har inte
möjlighet till lika långa utbildningstider.
Marit Sørlie från Kulturringen i Akershus föreläste
om hur man ivaratar och vidareför kunskapen om hant
verkstekniker. Kulturringen har ett levande hantverks
arkiv där det praktiska arbetet står i fokus.
Carina Olsson, länshemslöjdskonsulent i Värmland
föreläste på tema Med rötterna i skogen.
Föremål tillverkade av skogens material visades och
skickades runt bland åhörarna. Föreläsningen handlade
bland annat om hur blick och känsla för materialet var
viktiga förutsättningar men att den kunskapen nu är på
väg att försvinna.
Ellen Mette Nielsen, korgmakare i Kongsvinger, har
själv rekonstruerat en historisk fiskryssja och provfiskat
med den. Hon föreläste om det arbetet och berättade om
hur hon intervjuat äldre personer på Finnskogen, tagit
del av museers föremålssamlingar och arkivmaterial.
Det blev visserligen ingen fisk vid premiärfisketuren,
men fler försök lär följa.

Sammanfattning av dagen
Handburen kunskap, gamla hantverkstekniker och
material samt traditionsbärarna är viktiga i förstå
elsen av den skogsfinska kulturen. Att på ett mödo
samt sätt återuppliva i stort sett utdöd kunskap, som
Ellen Mette Nielsen gjort med bland annat flätade
fiskeredskap, ger många svar och nya dimensioner
på frågor kring den handburna kunskapen. Dessa
svar är viktiga att ta med sig in i framtiden, där nya
frågor kommer att ställas. De flesta åhörare var öve
rens om att seminarier liknande dagens, bör hållas
med jämna mellanrum. Moderator gav oss alla ett
uppdrag till nästa seminarium: alla ska ha skrivit en
artikel, uppvaktat en politiker eller gjort något annat
konkret för att bevara den handburna kunskapen.
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Projektets slutseminarium
Den 22 augusti 2011 var representanter för medfinan
siärer, kommuner, museer, andra projekt med flera
inbjudna till slutseminariet. Under förmiddagen pre
senterades projektets resultat, attitydundersökningen,
guideboken Möte med Finnskogar och slutrapporten
En levande Finnskog vårt felles ansvar.
Under eftermiddagen tog vi del av föreläsningar om
hur kulturarvet kan utvecklas av kreativa entreprenörer.
Vid denna rapports pressläggning var föreläsarna inte
kontrakterade, varför en presentation av dem inte är
möjlig att göra här.
Förutom att presentera resultaten, var syftet med
dagen att göra ett avstamp inför framtiden och föran
kra projektets resultat hos dem som ska ta över stafett
pinnen för fortsatt arbete, i första hand projektägarna
Värmlands Museum och Hedmark fylkeskommune.
Totalt har projektet genomfört åtta seminari
er/workshops förutom slutseminariet och har där
med uppfyllt projektplanens mål om åtta seminarier/
workshops.

Övriga utåtriktade aktiviteter

Förutom projektets egna aktivitet, har vi
på olika sätt medverkat i andra. Vi har
deltagit i möten, både aktivt och som
inbjudna gäster, vi har medverkat som
föreläsare på kurser och vi har aktivt
medverkat i ansökningsprocesser till
andra projekt. Dessa aktiviteter utgör ett
mervärde som vi inte hade planerat, men
som har varit mycket positivt och breddat
kompetensen. Nedan beskrivs den stora
satsningen i skolorna i Hedmark som vi
har medverkat i. Att nå barn och unga med
finnkulturen tillhör det viktigaste vi kan
arbeta med för att säkerställa bevarandet
av den skogsfinska kulturen.
Studieresan till Heves län i Ungern
gav internationella kontakter och ett
erfarenhetsutbyte som var av stor vikt för
vårt projekt. Vi hade också känslan att vårt
projekt kunde bidra med erfarenheter och
funderingar som kom till nytta för besöksutvecklingen längs den så kallade Palóc

Route, även om den nu är väletablerad.
Faktum är att vi såg många likheter mellan
Palóc och Finnskogen! Vi hoppas därför på
ett fortsatt erfarenhetsutbyte efter projektets
avslutande.
Kulturminneåret i Norge 2009 – projektet
deltar i olika aktiviteter
År 2009 proklamerades som Kulturminneår i Norge,
vilket innebar att historiskt intressanta och värdefulla
byggnader, platser och muntliga traditioner uppmärk
sammades. I Hedmark var fylkets hovedsatsning sam
lingshus och minoriteternas byggnader och platser, och
året öppnade med att fredning av badstun på Nedre
Øyeren blev igångsatt. Vid ett seminarium i Svullrya
den 22 april 2009 höll statssekreterare Raimo Valle från
Arbeids- och inkluderingsdepartementet och fykesråd
Christian Haugen föredrag, dessutom Birger Nesholen
och Hans Johnsson, både från projektet. Flere centrala
personer från norsk kulturminnevern deltok.
Märkesåret 1809 i Sverige – projektet deltar i
olika aktiviteter
År 2009 var det 200 år sedan Sverige och Finland skildes
och blev två nationer. Detta uppmärksammades på många
olika sätt i Sverige, inte minst inom kulturområdet.
I maj arrangerades en finsk vecka på Skansen i
Övriga utåtriktade aktiviteter

| 81

Kilen skole från Åsnes på visit i Torsby.
Foto: Tone Gerd Bratland, Hedmark
fylkeskommune.

jektmedarbetarna höll ett föredrag med bilder om Finn
skogen och om projektet.
Riksantikvarieämbetets höstkonferens 2009
Konferensen var förlagd till Finnskogen i Torsby kom
mun och innehöll både föreläsningar och besök i fält.
Projektledaren höll ett föredrag om En levande Finnskog
– vårt felles ansvar. Flera från projektet deltog i konfe
rensen, bland annat från styrgruppen, vilket bidrog till
att information om projektet spreds, kontakter knöts
och erfarenheter utväxlades.

Finsk vecka på Skansen.
Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.

Riksantikvarieämbetet på Finnskogen.
Foto: Hans Johnsson,
Hedmark fylkeskommune.

S tockholm. Projektet deltog med en föreläsning om den
skogsfinska byggnadstraditionen.
Svenska ambassaden i Helsingfors satsade på Värm
land under ett par dagar i juni. En levande Finnskog –
vårt felles ansvar var inbjudna av Handelskammaren och
länsstyrelsen att delta. Övriga som var där och berätta
de om verksamheten var bland andra länsturistchefen,
kraftbolaget Fortum, klustretThe Paper Province, The
Packaging Arena samt Konsum Värmland. Två av pro

Föredrag
Medlemmar i projektets styrgrupp har i många olika
sammanhang berättat om projektet, framhållit projek
tets värde i förhållande till andra satsningar, visat hur
projektets resultat kan föras vidare efter projektslut samt
förankrat projektet på många olika nivåer, inte minst
politiska. Projektledare och projektkoordinator har hål
lit föredrag vid ett flertal tillfällen, bland annat för del
tagande kommuner/kommunstyrelser. Projektmedar
betare/styrgrupp har hållit föredrag i olika föreningar
och vid öppna aktiviteter under hela projektets gång.
Konferens ICOMOS/CIAV
Tema för den internationella konferensen i Kongsvinger
var «Vernacular crossing borders».
Förutom föreläsningar, besökte deltagarna olika
platser på Finnskogen. Exempel på föreläsningar: The
Finnskogen area and its histoical background, The chal
lange for conservation of the multicultural traditions.
Flera projektmedarbetare deltog på konferensen och
många kontakter knöts. Det var ett lyckat sammanträf
fande att konferensen blev förlagd på Finnskogen samma
år som En levande Finnskog pågår. ICOMOS står för
International Council on Monuments and Sites och är
ett nätverk som stöds av FN via UNESCO.
EU-mässor
Projektet deltog på den stora EU-mässan i Karlstad 30
september-1 oktober 2009, samt på kontaktmässan i
Trondheim 18-19 november samma år.
Interregprosjektet ga skolen muligheter
Det foregår ofte prosjekter i kommunene uten at en
tenker på hvilken innfallsport de kan gi skolen og elevene
der. I prosjektet En levande Finnskog - vårt felles ansvar
fikk skolene imidlertid mulighet til å bli med på sin måte.
Prosjektledelsen ønsket å integrere barn og unge som

82 | En levande Finnskog - vårt felles ansvar. Slutrapport

Idemyldring Kilen skole.
Foto: Hans Johnsson,
Hedmark fylkeskommune.

Grue u-skole på 7-torpsvandring.
Foto: Hans Johnsson,
Hedmark fylkeskommune.

aktive deltakere i arbeidet. Det ble gjort ved at Tone Gerd
Bratland fra Hedmark fylkeskommune, sammen med
prosjektkoordinator, møtte tillitselever og administra
sjon i kommunene Grue, Åsnes, Våler og Kongsvinger
for å drøfte mulighetene for et samarbeid.
Gledelig var det at elevene var de som var mest ivrige
på å få anledning til å lære om Finnskogen og om det
livet som var levd der. De mente det var viktig å treffe
ressurspersoner, eldre folk med kunnskap og erfaring,
som kunne fortelle dem sin historie før det ble for sent.
Siden tilgang på tid og ressurser var forskjellig i kom
munene, ble det ulike løsninger. I Åsnes kommune var
det 5. - 7. klasse ved Kilen skole som fikk muligheten til
å delta. De fordelte seg i grupper ut fra hva de ønsket å
vite mer om når det gjaldt livet på Finnskogen
Elevene fikk også besøke Torsby Finnkulturcentrum.
Terje Bredvold var lokal guide på turen, og opplevde
interesserte og vitebegjærlige barn, som det var artig å
samarbeide med.
Övriga utåtriktade aktiviteter
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Grue ungdomsskole deltok med 8.trinn, nesten 60
elever fordelt på to klasser. De startet på samme måte
som Kilen skole med en idémyldring om hva de ville
vite mer om og arbeide med. De fikk også en tur til Tors
by Finnkulturcentrum og hembygdsgården Kollsberg i
Torsby. Oppgaven de hadde valgt ble vurdert i norskfa
get, og elevene fikk en ny utfordring da oppgaven skul
le være «digitalt fortalt». Dette var nytt for dem, og de
burde nok fått litt mer tid på dette. Som en avslutning
gikk alle elevene en vellykket 7-torpsvandring med to
lokale guider fra Austmarka historielag.
I Våler deltok alle 6.klassingene i en tre timers idé
myldring. Mange forskjellige spørsmål og tema om Finn
skogen ble notert på lapper: Hvordan folk levde, hva de
spiste og drakk, hvordan de bodde, om religion og sym
boler, om svedjebruk, jakt og fangst, handel og slekts
forhold.
Roverud barne-og ungdomsskole i Kongsvinger kom
mune ønsker å arbeide med den skogfinske kulturarven
på alle klassetrinn. Skolens administrasjon ga en lærer,
Svein Moen, i oppdrag å utarbeide en lokal læreplan
om Finnskogen. Både elever og foreldre inngikk i res
sursgruppa. Man tok også kontakt med grunnskolen i
Torsby kommune. Sammen sendte de to kommunene en
søknad til Interreg for å iverksette planen, og også pre
sentere den for andre kommuner og skoler. Søknaden
ble dessverre avslått, men arbeidet fortsetter likevel uten
Interreg-støtte. Læreplanen En grenseløs Finnskog er blitt
utprøvd på Roverud skoleåret 2010/2011, og skolene i
Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger og Torsby undersøker
nå muligheten for å adoptere planen.
Bruken av læreplanen ved Roverud skole er blitt eva
luert i juni 2011. Ikke alt har kunnet la seg gjennomføre i
løpet av dette året, men en hovedkonklusjon er at arbei
det med Finnskogen har vært en positiv del av skolens
liv. Det er knyttet gode kontakter med nærmiljøet og
skolen er blitt markert på en positiv måte med støtte
både fra elever og foresatte. Planen kan leses på http://
www.kongsvinger.kommune.no/no/Enheter/Roverudbu-skole/
Entreprenørskap og entreprenørielle metoder står
sentralt i planarbeidet. Det samme gjør digitale fortellin
ger, tverrfaglig samarbeid, samarbeid med lokalsamfun
net og samarbeid over grensen. Her skal lærere, elever,
lokale ressurspersoner og ressursmiljø aktiviseres. Muse
ene på norsk og svensk side er sentrale, det samme er
lokale kulturinstitusjoner.
Det er planlagt en gründercamp for 7.-10. klasse med
et finnskogrelatert tema. Dersom det kan finansieres, er
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det også planer om å lage «Finnskogens skattkiste» rundt
på skolene, etter en idè fra Torsby Finnkulturcenter.
Prosjektet inviterte 7. klassene ved Vålbyen skole,
Kilen skole, Grue barneskole, Roverud barne- og ung
domsskole og Brandval skole til å foreta en undersøkelse
om folks kjennskap til og syn på Finnskogen. I tillegg til
at de selv skal svare på undersøkelsen, skal de spørre fem
personer som er eldre enn dem. Fokus i undersøkelsen er
tilhørighet og kjennskap til Finnskogen, samt å se utvik
lingsmulighetene i Finnskogen. Undersøkelsen ferdigs
tilles i vår, og er omtalt i kapitlet En attraktiv livsmiljö.
En levande Finnskog - vårt felles ansvar utfordret
skolene, og det ga muligheter for et mangfoldig sam
arbeid, og ny kunnskap. Vi håper andre prosjekter om
Finnskogen også vil utfordre skolene til å delta. Det er
den oppvoksende generasjonen som skal føre videre
denne kulturarven, og som skal se framtidsmulighete
ne i Finnskogen både innenfor bosetting, reiseliv, rekrea
sjon og næringsliv.
Studieresa till Heves län, Ungern
I februari 2010 arrangerade projektet ett seminarium
och workshop i Karlstad på tema «utvecklingsmöjlig
heter för Finnskogen». En av föreläsningarna handlade
om den så kallade Palóc route i Ungern. Där har många
mindre byar/samhällen arbetat tillsammans omkring
Palóc-folkets kultur för att utveckla turismen och där
med de lokala ekonomierna. Projektet är intressant för
vår del med många likheter till finnskogsområdet, som
till exempel ett intressant kulturarv som kan utvecklas
mera, attraktivt för besökare men även problem som
glesbygd, hög medelålder, långa avstånd, få arbetstill
fällen med mera.
Länsstyrelsen i Värmland har under mer än 10 år
haft ett etablerat samarbete med länsregeringen i Heves
län, där större delen av Palócområdet ligger. Länsstyrel
sen deltog också på seminariet i Karlstad. Genom dem,
fick vi möjlighet att besöka Heves och se delar av den
verksamhet som bedrivs. Resan omfattade fyra dagar i
september 2010.
I projektbeskrivningen för En levande Finnskog - vårt
felles ansvar står att vi vill verka för att bevara och levan
degöra det skogsfinska kulturarvet och att vi vill skapa
arenor för ett närmare samarbete mellan aktörer inom
kulturmiljövård, kommuner, museer och näringsliv.
I Heves län i Ungern har man arbetat med kultur
turism och identitet på ett målmedvetet sätt i ca 10 år och
nu börjar man se kvalitativa och ekonomiska resultat.
Den katolska folkgruppen «Palóc» och dess kultur

utgör en högst levande kultur och ett attraktivt besöks
mål, där många små aktörer tillsammans har skapat en
helhet som ger besökarna stora upplevelser. Varje liten by
eller gård har något att erbjuda och tillsammans bildar de
Palóc-leden. Hantverk (främst textil och trä), mat, musik
och årstidsbundna traditioner ger Palóc sin särprägel.
Palóc-leden fungerar som ett kluster; Palóc Route Soci
ety, där man blir medlem. Hantverket bedrivs ofta som
ett kooperativ, produkterna säljs till stor del på export.
Samma sak skulle kunna utvecklas på Finnskogen
i Värmland/Hedmark. Varje finngård eller hembygds
gård har något att erbjuda men om alla arbetar tillsam
mans, blir «produkten» så mycket större och besökarna
får fina upplevelser samtidigt som det stärker den lokala
ekonomin. Ett besök i ett område som är annorlunda
än vårt eget, men som ändå uppvisar många likheter, är
inspirerande för vårt vidare arbete med utvecklingen av
Finnskogens besöksmål.
Området ligger i nordöstra Ungern. Kulturen omfat
tar även områden i nuvarande Slovakien (gränsen ändra
des efter 1:a världskriget). Idag finns alltså bosättning på
båda sidor om gränsen och Palóc-leden är ett Crossbor
der Development Project med stöd från EU. Vi besökte
Palócbyar i Heves län.
Resans program var utarbetat av Csaba Gyula, som
arbetar med internationella kontakter och turism vid
länsregeringen i Heves. Han deltog också under våra
besök.
Vi besökte följande platser: världsarvet Hollókö, byn
Noszvaj, regionens centralort, staden Eger med slottsmu
seet István Dobó Castle Museum, som är Ungerns tredje
största sevärdhet samt Palóc-byarna Mátraderecske och
Resck. Alla platser och museer vi besökte hade koppling
till Palóckulturen och satsningen på besöksnäringen.
På Istvá Dobo Castle Museum träffade vi Janos Kiss
från Heves länsregering. Han deltog för övrigt även vid
vårt seminarium i Karlstad i februari 2010. Vi diskute
rade gemensamma frågor kring kulturarvsturism. Han
var mycket öppen kring arbetet med klustret och delgav
oss både positiva och negativa erfarenheter.
Sammanfattning, Tourism Destination Management,
«Palóc-leden» från Janos Kiss, Heves länsregering :
Many special features - architecture, culture, gastronomy,
events, songs etc.
If special - interesting
If interesting – attractive
If attractive – TOURISM
If tourism – the challenge is to create a touristic p
 roduct

Kuddfestival i Heves.
Foto: www.palocut.hu

Difficulties in creation of the touristic product in the
concerned area:
• Separate, distant from each other microelements,
as potential places of visits – the area concerned is
comperatively large
• These elements are not able to attract visitors if
stand alone – their cooperation and combination in
package(s) is a MUST
• Lack of information and low willingness of coope
ration among the potential partners, low willing
ness of local paloc citizens to become «open to the
world» - to open doors to visitors is a challenge
• Strong dependency on external factors (infra
structure, transport and telecommunications, bad
road network, isolation, depression etc.)
• To guarantee genuineness – to be able to distin
guish between authentic valuable elements of heri
tage and commercial imitations (valuless kitsch)
without real value
• Lack of expriences how to turn cultural heritage
into touristic product - pioneer initiation in this
field (wine routes are different)
• To find the best possible tool for turning cultural
heritage into touristic product: Creation of a cultural thematic route
A chain of villages, objects and attractions, where the
separate microelements establish an allience and start
to work together
• to create a common touristic product (offer)
• to attract visitors
• to benefit from tourists visits

Övriga utåtriktade aktiviteter
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Sammanfattning
Studiebesök och erfarenhetsutbyte är bra! Att flera
som arbetar med samma sak reser och ser samma
saker är viktigt, för det fortsatta arbetet hemma.
Palóc-leden fungerar som ett kluster och de som är
med «bygger skeppet och seglar det» och man strävar
efter att få en stor besättning. Idag finns ca 70 med
lemmar i klustret. Man arbetar med hela, boknings
bara paket. Enkelt för besökarna, gynnar många.
Arrangemangen engagerar alla åldrar, även barn
och unga. På Finnskogen är medelåldern hög och att
engagera yngre är avgörande för utvecklingen. I Palóc
arbetar man med olika «dagar» och tävlingar under
året: plommondagen, vindagar, källardagen, kudd
festivalen, vackraste blommorna osv. Vi såg framför
oss rökstugans dag, bastudagen, slåtterdagar (finns
redan), nävgrötsdagen, trasmattetävling, skogens dag,
musik på Finnskogen med mera. Här finns många
utvecklingsmöjligheter.
Lokal förankring är a och o för att lyckas. I min
dre byar är det viktigt att initiativet och engageman
get kommer underifrån. Detsamma gäller säkert på
Finnskogen.
Stöd från kommun, region eller motsvarande är
nödvändigt i början, men kan minska efterhand som
entreprenörerna tar över. Dock krävs en styrelse eller
motsvarande. Genom att ha kunskap om den kultur
som förmedlas, blir behållningen större för besökarna.
Utbildning av guider och värdar är viktigt.
Långsiktig förvaltning, paraplyorganisation och
strategi är ledord för att bevara och utveckla kultu
ren, besöksmålen och den lokala ekonomin. Vi ö
 nskar
gå vidare med en förstudie omkring «Finnskogen
natur- och kulturpark», dels för att definiera området
och dels för att utverka en samarbetsplattform med
långsiktiga samarbetsavtal. Parken kan bli det p
 araply,
eller kluster som många efterfrågar.
Palóc-leden är en av flera förebilder, med 10 års
erfarenhet som vi har mycket att lära av.
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Profilering av En levande Finnskog – vårt felles
ansvar
Roll-ups: Projektet har synliggjorts via Roll-ups som
ställts upp vid varje aktivitet. Var och en av de deltagande
kommunerna i Hedmark har dessutom också fått varsin
och flera av dem står uppställda på central plats i respek
tive kommunhus.
Hemsidor: Projektet presenteras på två hemsidor:
www.hedmark.org och www.varmlandsmuseum.se
Aktuella händelser och aktiviteter har regelbundet lagts
ut där.
Nyhetsbrev: Ett par gånger per år har nyhetsbrev med
aktuella händelser skickats ut till drygt 100 mottagare,
däribland alla medfinansiärer, interregsekretariatet, sam
arbetspartners och media.

Fordypningsartikler
Kapitelnavn
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Det foregår mye interessant virksomhet i
tilknytning til de skogfinske kulturminnene i
Hedmark og Värmland. Restaurering, registrering,
forskning, undervisning, og informasjon. Også i
den perioden Interreg-prosjektet En levande
Finnskog - vårt felles ansvar har pågått, har
mange aktører vært i gang med ulike prosjekter,
som har en fellesnevner: ny kunnskap, og deling
av kunnskap. Interregprosjektet har initiert og
medvirket i flere av prosjektene, og vi har funnet
det riktig å presentere noen, gjennom artikler
skrevet av de ansvarlige for prosjektene.
Selv om Interregprosjektet har hatt hovedfokus
på bygningskulturen, mener vi det er både viktig
og riktig å formidle noe om undersøkelser som
har vært gjort av landskapet rundt bygningene:
hagen, innmarka og svedjene. Bygningskultur
kan ikke sees uavhengig verken av den fysiske
eller den immaterielle kontekst. Et eksempel
på det siste er skogfinnenes forhold til magi og
magiske tegn, som kommer til uttrykk gjennom
inskripsjoner på bygningene, og som presenteres
i en av artiklene.
Det finnes mange kilder og metoder til å
skaffe ny kunnskap. Arkivstudier er en viktig
del av kunnskapsinnhentingen, og i en artikkel
demonstreres hvordan branntakster kan gi
ganske detaljert kunnskap om bygningene, også
de som er borte for lengst, slik at vi kan få hjelp
til å forstå utviklingen over tid. En helt annen
metode til å skaffe kunnskap er arkeologens, og
her viser hun hvordan pollenanalyser kan fortelle
om skogfinnenes svedjebruk. Svedjene lar seg
lokalisere i landskapet, men vi får også med
opplysninger om bruken av området både før
og etter svedjebruksperioden. Slike opplysninger
setter svedjebruket og finneinnvandringen inn
i en lokal historisk sammenheng, og avdekker
viktige spor fra skogfinnenes bosetningshistorie.
Foto: Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk Museum.
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Gjennom praktisk arbeid med restaurering
brukes den kunnskap vi har, samtidig som
det gjerne etableres ny, gjennom forsøk,
undersøkelser og diskusjoner. Når folk med den
beste kompetanse på temaet leder arbeidet,
og studenter eller interesserte håndverkere
deltar, foregår en viktig kunnskapsformidling og
-utveksling, både muntlig og handlingsoverført.
De fleste lesere av rapporten fra prosjektet En
levande Finnskog - vårt felles ansvar vil ha
interesse av de påfølgende artiklene. De utfyller
på mange måter hovedaktiviteten i prosjektet,
og setter den i en sammenheng. Både de som
arbeider praktisk med restaurering, de som er i
politikken og forvaltningen –det være seg innen
arealplanlegging eller kulturminnevern, og de
alminnelig historisk og kulturelt interesserte, er
viktige medspillere i det store prosjektet: å ta
vare på den skogfinske kulturen, i en levende
Finnskog. Men den viktigste aktøren er allikevel
eieren av den enkelte boplass, og det enkelte
hus. Han slipper også til med sin historie, om
hvordan han fikk bevart den gamle røykstua. Det
er en eier med entusiasme og engasjement som
går utenpå det meste. Men det er denne type
eiere som kan spille kanskje den viktigste rollen
i det store bevarings- og utviklingsprosjektet
framover, gjennom å satse og våge, å være en
viktig samarbeidspartner for forvaltningen, og
ikke minst gjennom å inspirere andre eiere og
aktører.
For å lette oversikten, og for å inspirere til videre
lesing, har vi utstyrt hver artikkel med en kort
innledning, og en avsluttende oppsummering.
Og for de som vil fordype seg videre i de
ulike temaer, finnes en litteraturliste bakerst i
rapporten, satt sammen av artikkelforfatternes
lister.

«Jä fäkk e finngål i fang»
Av Jo Husmo

Jo Husmo driver Byrå För Grovkultur, där
verksamhetens huvuduppgift är att stödja
mångfald i stad och land. Arbetet sker
bl a genom muntlig och fysisk förmedling
(bastubad) av skogsfinsk minoritetskultur,
hantverksprojekt med naturmaterial, via
textarbeten eller som turnerande människa
och musiker. Favoritmaterial är lera, sten,
och ved. Favoritverktyg är penna, järnspett,
internet och kontrabas. Jo är av svensk/
norsk/finskt ursprung, 39 år och politisk
aktiv via Miljöpartiet De Gröna i Sverige
och Norge. Han arbetar f.n. med restaureringen på Nedre Øyeren, och är medförfattare till artikkelen om det projektet.
Men han är dessutom ägare av ett finntorp,
och ger oss här «några axplock ur historien
om bevarandet av den skogsfinska gården
Käckåsen, som ligger mellan kyrkbyarna
Östmark och Lekvattnet i nordvästra
Värmland, Sverige:»

För några år sen fick jag ansvar för Käckåsen. Det blev
plötsligt min lott här i livet. En «finngård» landade i min
famn. Här kommer en kort beskrivning om hur förvalt
ningsprocessen fortgår vid Käckåsen, några utmaningar
och vart vi står i dag. Sett ur min synvinkel.
Av jord är du kommen…
Skogsfinska gårdar byggdes av material från naturen.
I huvudsak träprodukter, sten, mossa, lera och sand.
Genom att bearbeta naturmaterial med energi, från
människor i kombination med yxa, kniv, jord, eld, vind
och vatten, växte så småningom en gård fram. Och efter
hand små byar. I drygt 300 år kunde man i skogarna höra
finska röster, bjällerklang från ko och get, rök från ugnar
och svedjebruk. En mycket levande och intressant miljö.
Detaljer av stål och glas blev med tiden vanligare på
gårdarna. Även elektricitet dök till slut upp på sina håll.
Kanske också vägar, asfalt och parkeringsplatser för bil.
På sistonde ett parallellt liv för rökpôrten på Internet.
Vem kunde ha anat det i bastun år 1604?
Men, åren går och gårdar av naturmaterial uppför sej
som gårdar av naturmaterial skall; dom bryts sakta ner
även när dom får underhåll. En helt naturlig process.
Så arbetet tar aldrig slut. Utifrån dagens normer kan
det kanske upplevas som ett jobbigt faktum. Men, dessa
gårdar skall inte vara lika underhållsfria som köksbänken
från IKEA. Det är bland annat spåren efter människor
och djur, i och runt rökstugorna, som skapar attraktions
kraft. Spår av liv, slitage, ofta kallat patina, stimulerar och
Jä fäkk e finngål i fang

| 89

Jo Husmo fyrer i røykstua.
Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.

Käckåsen.
Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.

skänker tillfredställelse. Och dylika miljöer blir i rekord
fart nu allt färre. Och jag tvivlar starkt på att turisterna
i framtiden kommer att trängas runt min IKEA-köks
bänk, fotografera och låta sej inspireras av att den ännu
inte fått några repor..(!)
Därför är jag tacksam för, och rädd om detta eviga
underhållsarbete som följer med dom skogsfinska gård
arna. För just där, tror jag en nyckel till framgångsrik
förvaltning ligger.
Förvaltning
Dom flesta skogsfinska byggnader och gårdar som en gång
fanns har ruttnat ner, brunnit i samband med konflikter
eller olyckor, byggts om, sålts till ved, tagits om hand av
skogsbolag, fraktats till museum, eller kanske övergivits
redan i slutet av 1500-talet och sen sänkt sej tillbaka ner
i jorden till evig glömska. Ett fåtal gårdar, oftast enstaka
byggnader, har bevarats och är med oss i dag. En av dom
är rökstugan från 1860-talet vid Käckåsen.
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Bland våra många plikter i dessa tider finns att
förvalta dom skogsfinska lämningarna i Skandi
navien åt kommande generationer. Varje bygg
nad/gård är unik och har sin historia. Och sam
tidig sina specifika frågor och utmaningar;
-Hur skall det bevaras? Med vilken teknik? Till vilket
pris? Varför? Vem skall betala? Var finns det hantverks
kompetans för just mina restaureringsbehov?
Att utveckla och förvalta en skogsfinsk gård kan göras
om till enbart siffror. Det är trots allt några ekonomiska
räknestycken som existerar. För privata fastighetsäga
re kanske mestadels i form av utgifter och inkomster. I
det större samhällsekonomiska perspektivet förvandlas
inkomster och utgifter till kulturella värden. Siffrorna
blir inte lika påtagliga och kulturella värden är egent
ligen omöjliga att mäta i pengar. Dom blir då till ett
ansvar så stort, som en privat fastighetsägare helst inte
bör bära ensam. Bidrag skall därför balansera ansvaret.
Med bidragen följer krav och byråkratiska utmaningar,

som slår åt båda håll. Men det finns alltid flera vägar,
kombinationer och andra aspekter av matematiken. Inte
nödvändigtvis bättre eller sämre, men alternativ. Men
utmaningen är ju att hitta dom. Och sen kanske att våga
låta dom ske?
En annan sida är att; bidrag till materiella åtgärder
är fantastiska, för annars har vi inga fysiska föremål att
samlas runt. Men perfekta byggnader som inte omges
av liv och kärlek blir ändå rätt tråkiga.
Kanske utformningen av bidragen kan uppdateras, bli
lite mer fantasifulla och kreativa? Men hur kan pengar
då skapa en äkta och genuin atmosfär som bl a behövs
för att göra gårdarna intressanta, som på sikt är ett måste
för överlevnaden och förvaltningen? Hur kan pengar
omsättas för att bilda naturliga stigar i terrängen mellan
vattenkälla, kokstuga och jordkällare? Tiden för frivil
liga insatser från föreningar och individer sägs vara över.
Att hitta flera lösningar på den här utmaningen ser
jag som en högt prioriterad sak för Käckåsen. Även för
skogs- och landsbygd i övrigt. Kanske helt avgörande.
1805
Käckåsen finns första gången med i kyrkans böcker 1805.
Det var Lisa och Olof Kähköinen som då registrerades
till platsen av kyrkan. Hur mycket tidigare det i prakti
ken fanns folk där blir idag bara spekulationer. Kanske
framtiden erbjuder forskningsmetoder för den frågan?
Men Lisa och Olof födde, åtminstonde, 5 barn och gav
sina liv åter till jorden. Efter denna familj finns en hel
del dokumentation över gårdens brukare. Men också
många luckor och begravda historier som troligen för
blir okända.
Käckåsen har mer eller mindre varit i min familjs
ägo sedan 1945. Som barn på 1970-talet var jag ofta
där sommartid. Och varje år kom någon ur famil
jen Sailo på besök från Finland. Under hela min
uppväxt hörde jag därför finska pratas vid Käckå
sen. Vi var många barn som lekte tillsammans. Språ
ket blev en exotisk mix av finska, svenska och norska.
Mina band till Käckåsen blev ordentlig knutna där i
barndommen. Lisas make, Olof Kähköinen, är dessu
tom min; mormors, farmors, farfars, mors tremänning.
Detta påverkar naturligtvis min syn på förvaltningen av
Käckåsen. Ekonomiska perspektiv viker när blodet kal
lar. Men som tidigare nämnts, alla gårdar är unika, alla
förvaltningssituationer är olika.

login som var inblandad, men vintern 2005 drar stormar
fram över Finnskogen. Det sammanfaller med en min
dre skogsavverkning vid Käckåsen. Situationen urartar
och det mesta av skogen uppe på åsen blåser ner. När
timret är bortkört kvarstår 80-100 högar med kvistar.
Varje hög stor som en rejäl kolmila. Känslan av katastrof
är stark. Min barndoms skog med alla mossiga gläntor
och minnen är totalt skövlad av stormar och traktorer.
Rökstugan ligger blottad i ett sorts kraterlandskap och
påminner om en rå kyckling utan fjädrar. Samtidig läcker
nävertaket på rökstugan, rejält. Jag upplever maktlöshet,
ångest och desperation. Och vi befinner oss jävligt långt
från en trygg och ansvarsfull förvaltning av ett kulturarv.
Men allt leder till engagemang och handling. När
kvistar och ris är avlägsnade träder en ny-gammal bild
fram. Det området som blottlagts är ungefär samma,
som på kartor från 1880-talet är markerat som åker
mark. Samtidigt har man i Finland via familjen Sailo
och EVOs skogsskola mobiliserat folk och ekonomis
ka medel. Byggnadsantikvarier och personal från Finn
kulturcentrum i Torsby och Norsk Skogfinsk Museum
träder också in. En ny tid har nu börjat vid Käckåsen.
Nävertaket
Under dom första åren efter stormen sätts ett stort antal
projekt igång och idéerna florerar. All mänsklig närva
ro och aktivitet som på något sätt kan bidra till liv på
gården är tillåten. Det skapar en massa energi och hur
hårda dagarna än var i olidlig hetta med stekande sol,

Mytologi
Det kan disskuteras vilken gud ur den skogsfinska myto
Jä fäkk e finngål i fang
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Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.

Bildar ovan och nedan:
undertak, nävertäckning och
utbordsbräda.
Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.

eller minusgrader och snöfall i juni, så hoppade vi alla
glatt i Lilla Sandsjön vid bastubadet på kvällarna.
Men det överordnade målet vid Käckåsen är, och skall
alltid förbli, bevarandet av rökstugan. Därför var det läc
kande taket det viktigaste projektet.
I slutet av 1990-talet påbörjades processen med att
lägga nytt nävertak på rökstugan. År 1945 utfördes
en hjälteprestation av en löst sammanfogad grupp av
människor som senare kallade sej Republiken Käckå

sen. Däribland ägarna, min morfar, skogsman och jord
brukare Erik Eriksson och vandraren och konstnären
Paul Piltz. Med traktorer, hästar, slädar och slutligen
med en eka (som bar namnet efter en sjuksköterska som
någon haft en kärleksaffär med under kriget) fraktades
ett eternittak till Käckåsen. Detta tak låg på fram till
slutet av 1990-talet och räddade utan tvivel rökstugan.
Och under denna 50-årsperiod dog samtidig alla som
eventuellt kunde ha vidarebefordrat kunskapen om hur
man lägger ett nytt nävertak. Alltså dom vi i dag kallar
för «traditionsbärare». Men världen hade varit uppta
gen med annat; kärnvapen, tekniskt invecklade plastför
packningar, färdigskivat bröd med lång hållbarhet, cen
traldammsugare och silikonprodukter till bröst. Därför
fanns det då på 1990-talet en mycket begränsad, närmast
obefintlig kunskap, om hur man lägger ett nävertak. Det
fanns heller ingen näver att köpa på bygghandeln. Då
spelar det ingen roll hur stora ekonomiska bidrag du
kan få. Inte ens ett obegränsat antal sedlar, som lagts
omlott på taket, ville i längden ha fungerat som substi
tut för näver.
1997
Ikaalinen Konst & Hantverksskola från Finland med
ansvarig lärare Aki Sulonen, tillsammans med Árpád
Sailo, Birger Nesholen och många fler påbörjar pion
järarbetet. Länstyrelsen är också med på projektet. Men
den gamla takstommen visar sej vara i sämre skick än
förväntat. All tid går åt till reparationer av stommen
och pengarna tar snabbt slut. 1999 slutförs takarbetet.
Det fanns på förhand viss dokumentation om gamla
nävertak. Och några tankar om hur många lager näver
det skulle vara och hur den skulle läggas. Men tillgången
på näver var ytterst begränsad och ett enkelt «omlott»
system, bestående av 1-2 lager med näver, blir slutre
sultatet. Beroende på vindriktning och mängd neder
börd fungerade detta tak väldigt varierande. Alltifrån
OK, till inte alls. Men sett utifrån utmaningens omfång
med skador på stomme, begränsade ekonomiska medel,
liten kunskap om nävertaksläggning, frivillig arbets
kraft och mängden näver så var absolut operationen
en knallsuccé!
2008
Efter att läckaget upptäckts i början av 2000-talet har
taket nu i några år varit skyddat med plåt och presennin
gar. Vi utför en provreparation på ca 4 kvadratmeter på
takets norra sida sommaren 2008. Ett nytt läggmönster
med 6-8 lager näver utprovas. Jag studerar under hösten
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hur detta reparerade område fungerar i regnväder. Det
visar sej fungera alldeles utmärkt. Och vi lägger nästa år,
2009, ett helt nytt tak med näver från Ryssland. En kom
plett byggnadsteknisk beskrivning av denna åtgärd får
inte plats här, men vi diskuterade bla en detalj hos den
nävern som använts 1999. Den var en del tjockare än
den vi nu använt. Och det kunde verka som att den förra
(tjockare) då fick större spänningar i sej. Den böjde upp
sej lättare på taket, vilket medförde att takfarjen, som då
vägde för lite, inte orkade hålla nävret nere, platt mot
taket. Och vid öst- och västliga vindar drev regnet lättare
in, när då nävret stod och gapade på taket.
Närvarande i denna operationen var nu EVOs skogs
skola från Finland, ansvarig lärare var Pekko Häkli. När
varande var också Árpád Sailo, Birger Nesholen, samt
Finnkulturcentrum och InterReg-projektet «En levan
de Finnskog» som organiserade kursdagar. Hela evan
gemanget blev mycket lyckat och besöktes av en stor
skara intresserade.

Erfarenheter
Listan över människor, fonder, stiftelser och bidrags
system som varit inblandade under dom 15 år det tog
att få till ett seriöst nävertak, är lång.
Taket har haft ett högt pris. Många rötskador men
även ekonomier, karriärer, förhållanden och bilar har
brakat samman till höger och vänster, hos ett flertal
av dom inblandade. Och nu i efterhand, så vill jag på
allas vägnar påstå att det var det fanimej värt. Taket
är fortfarande tätt och vi upparbetade tillsammans en
viss kunskap om konsten att lägga nävertak. När tradi
tionsbärarna är döda, finns ingen annan väg än att
prova och fela, prova igen och igen. Och det återstår
ännu många utprovnings-projekt innan vi har nya tradi
tionsbärare. Samtidig måste varje område få igång lokal
«produktion» av taknäver, först då är cirkeln sluten.
I backspegeln
Min första tid som privat förvaltare har varit fylld av
Jä fäkk e finngål i fang
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Rökstugan på Käckåsen med nytt
nävertak.
Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.

erfarenheter. Och det är särskilt en faktor som varit helt
avgörande under denna period. Oavsett hur iskallt eller
hur olidligt varmt det varit under arbetsdagen, eller hur
tom plånboken plötsligt blivit, hur hotande nära Län
styrelsens dead-line för ett bidrag kommit, hur trasig
växellådan på bilen…, ja oavsett; -bastubadet har effek
tivt behandlat dessa upplevelser när aftonen sänkt sej.
Bastun gjorde nävertaket, bastun drev oss alla framåt för
att bevara gården. Ständigt denna Sauna.

Sammanfattning
Jo Husmo berättar historien om takläggningen på
rökstugan Käckåsen sett från ägarens synpunkt – en
ägare som känner stor kärlek till platsen och historien,
som menar att det är värt allt slit, alla kostnader och
problem på vägen, när resultatet blir ett fint nävertak
som håller tätt mot regnet och han själv kan hämta
krafter i bastun, när det känns som värst.
Rökstugan fick eternittak 1945 och 1997, när det
tjänat ut, fanns det ingen kvar som kunde konsten att
lägga ett nävertak. Efter en grundlig takreparation och
en lite för enkel nävertäckning 1999, började taket läcka
igen. Jo Husmo experimenterade för att hitta bättre

Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.

94 | En levande Finnskog - vårt felles ansvar. Slutrapport

Månntro den är lika viktig idag på dessa gårdar, som
den var när dom finska immigranterna anlände i slutet
av 1500-talet. I Käckåsens fall har den iallafall blivit
ännu en nyckel till fungerande förvaltning. Så om jag
fick forma syftet för ett nytt bidrag, skulle det utan tvivel
vara för en nyetablering av rökbastukulturen. En särskild
fond, fet och diger, längst in i dom digitala bankvalven i
Bryssel. För det finns hur mycket arbete som helst i den
stora EU-svedjan, och vintern kommer snart.

metoder och 2009 erhöll han ekonomiskt bidrag till
ny nävertäckning. Den här gången fick han också stöd
från Finland via skogsskolan i Evo. Taket lades som
maren 2009, det blev tätt och ny kunskap byggdes upp
och delades med andra.
Fastighetsägaren är den viktigaste partnern i det
samarbete som måste till för att bevara den skogsfinska
bebyggelsen. Alla kanske inte kan mobilisera samma
entusiasm som Jo Husmo, men det är en utmaning för
oss alla att inspirera fler ägare att ta sin del av ansvaret.
Jo Husmo visar att det går att få hjälp, att det går att
bevara byggnader och det kulturarv som de flesta
fastighetsägare på Finnskogen värdesätter så högt.

Skogfinnenes svedjer – sporene i landskapet
Av Ingunn Holm

Ingunn Holm er arkeolog, og er ansatt hos
Riksantikvaren i Oslo.
I prosjektplanen for «En levande
Finnskog» er det et hovedmål at det skal
bygges opp kunnskap og kompetanse om
den skogfinske kulturen. Et særlig viktig
kulturtrekk, som nå er helt fraværende,
er svedjene, som var livsgrunnlaget og
utgangspunktet for bosetting. Den
spesielle bygningstypen rie er knyttet til
svedjebruket, og lå gjerne tett på svedjene.
De synlige sporene over bakken etter
svedjene er nå borte. Gjennom stedsnavn
og historiske kilder kan vi lokalisere noen
omtrentlig, mens en sikker stedfesting kan
gjøres ved hjelp av pollenanalyse. Ingunn
Holm har valgt ut tre sannsynlige områder,
og har tatt prøver for å finne pollen etter
svedjerug. Lokalitetene er lagt inn i data
basen Askeladden.

Det finnes mange spor etter skogfinnene i skogene øst
for Glomma, i bygninger, stedsnavn, sagn og tradisjon.
Det som kjennetegnet skogfinnene er svedjene som ble
brent i skogen for å så rug og neper, og også andre korn
slag. I de skriftlige kildene fra 1700- og 1800-tallet finnes
det opplysninger om svedjer i rettssaker om eiendoms
retten til, og bruken av utmarka. Det finnes også bevart
minner om svedjer i de gamle, finske stedsnavnene. Men
konkrete, fysiske spor etter svedjer er det ikke samlet inn
så mange opplysninger om.
Skogfinnenes svedjer – sporene i landskapet
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Svedjebrenning, Mattila.
Foto: Birger Nesholen
Norsk Skogfinsk Museum.

også kunne være mulig å finne forkullet korn. Hvis det
er bygd ei rie i tilknytning til svedja vil det også kunne
være mulig å finne ruiner etter den. Finnene hadde også
store hesjer hvor de satte opp kornband. Hvis disse ble
satt opp i svedjer skulle det i alle fall i teorien være mulig
å finne spor av stolpehullene etter dem.

Oversiktskart.
Kart: Statens kartverk/Norgeskart.

Spadestikk under torva.
Foto: Ingunn Holm.

Hvordan ser svedjene ut i dag?
Ut fra navn og historiske kilder er det ingen tvil om at
det har vært brent mange svedjer på Finnskogen gjen
nom nærmere 200 år, men hvordan ser de gamle, finske
svedjene ut i dag? Bevarte spor etter svedjer vil være lag
med trekull rett under dagens markoverflate, og pollen
korn, eller blomsterstøv, fra kornet som en gang vokste
i svedja. I heldige tilfeller, der svedja har vært brent på
nytt året etter at den første avlingen var høstet, vil det

Metoden
Det er mulig å finne gamle svedjer ved å gå via steds
navnene. Professor Tuula Eskeland har registrert en
rekke finske stedsnavn på Finnskogen i sin doktor
gradsavhandling (Eskeland 1994). I katalogen som f ølger
avhandlingen er alle stedsnavnene koordinatfestet til
nærmeste kilometersrute i UTM-koordinatsystemet som
brukes på 1:50.000-kart (turkart) i Norge. Mange av
stedsnavnene er også oppført på turkartene over Finn
skogen og noen er oppført på økonomisk kartverk i
målestokk 1:5000 (ØK-kart). Det er også mulig å finne
opplysninger om svedjer i de historiske kildene, som
protokoller fra rettssaker med grundige åstedsbefaringer.
Der kan det være mulig å finne opplysninger om svedjer
som kan stedfestes også i dag.
Jeg startet med å lese Eskelands katalog og plukke
ut de stedsnavnene som hun hadde tolket som svedje
navn, og som i dag ikke er navn på gårder, plasser, åkrer
eller enger. Dette ble en hel rekke med stedsnavn fordelt
rundt på Finnskogen. Gjennom å undersøke ØK-kart
fant jeg steder som var lovende ved at de både lå et styk
ke unna dagens bebyggelse og samtidig var forholdsvis
tilgjengelige fra bilveg. Det var viktig å være sikker på at
områdene som skulle undersøkes ikke var påvirket av
seinere landbruk.
I 2008 besøkte jeg flere slike steder på Brandval
Finnskog, og grov enkle spadestikk i bakken for å finne
trekullag. Jeg gravde ruter på et par spadebredder og
løftet opp torva for å se om det var trekull der. Flere ste
der var det trekullag som viste at områdene var brent,
men det var umulig å avgjøre om trekullet var fra en
svedjebrann, eller fra en ordinær skogbrann. For å
avgjøre det var det helt nødvendig å få utført en pollen
analyse, for å se om det fantes rugpollen eller andre pol
len fra kulturplanter i jorda. I 2010 var jeg tilbake på tre
av stedene for å ta ut prøver for pollenanalyse.
Litt om pollenanalyse
I vanlig jord kan pollenkorn til en viss grad bevares
gjennom flere hundre år. Alle planter har helt særegne
pollenkorn, som kan identifiseres når de studeres i
mikroskop. Ved å analysere pollenkorn fra et sted en
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tror det har vært svedjet, kan en få vite akkurat hva som
vokste på det stedet før svedja ble felt, mens den var i
bruk, og etter at den vokste igjen med skog.
Ved å grave spadestikk og rense opp jordveggene med
ei lita murskje (graveskje) er det mulig å få fram de for
skjellige jordlagene og ta ut små jordprøver fra hvert
lag. Prøvene er ca. 1 cm3 store, og jeg tok dem ut med
graveskjea og puttet hver enkelt prøve ned i sin lille plast
pose. Slik ble det tatt ut jordprøver fra forskjellige tids
epoker. Etter omfattende rensearbeid på laboratoriet
kan en botaniker med spesialutdannelse i pollenanalyse
artsbestemme og telle pollenkornene ved å se på dem i
mikroskop.
Området rundt Mortenstorpet
Vest for gården Øyeren ligger restene etter plassen
Mortenstorpet. Navnet Mortenstorpet står fremdeles
på ØK-kartet, selv om stedet bare var bebodd i ca. 15 år.
Protokollen fra en stor rettssak fra 1732 om eiendoms

forholdene i utmarka rundt Mortenstorpet, på gren
sa mellom gårdene Øyeren, Fensjøen og Eik, er publi
sert (Høyendahl 2008). Ved rettssaken var torpet øde,
mens vollen var slett med mange oppkastede steinrøy
ser. Det stemmer godt overens med det som er bevart,
som er et lite område med rydningsrøyser. I tillegg er
det svake spor av dyrkningsjord med kull i bunnen i
jordlagene der. I dag er ingen rester av tunet på Mor
tenstorpet bevart. Trolig har det ligget der hvor det er
anlagt en snuplass. Det ser ut til at det har vært det fla
teste stedet i området.
Brukeren på Mortenstorpet var Morten Mortensen
av slekta Kieveran (Käiväräinen). I rettssaken fra 1732
er to av barna hans vitner. Morten og familien hans ble
registrert i finnemanntallet i 1686. Da var de husmanns
folk under Øyeren. Han oppgis å være 30 år gammel,
barnefødt i Bergslagen av finske foreldre og ha vært
tolv år i Norge, i Rotberget finntorp i Sverige og i Lauv
høgda. De siste fem årene hadde han vært på Øyeren.

Skogfinnenes svedjer – sporene i landskapet

| 97

Område 1, ved Gubbtjernsbekken.
Kart: Statens kartverk/Norgeskart.

Området ved Gubbtjernsbekken.
Foto: Ingunn Holm.

Kona Kari Olsdatter var 26 år og født på Dalboskogen
i Sverige av finske foreldre, mens sønnen Erik var tre
år og datteren Kari ti uker gammel da finnemanntallet
ble tatt opp. Hvis det legges til grunn at barna var født
i 1683 og i slutten av 1685, skulle torpet etter sønnen
Eriks anslag i vitneforklaringen være ryddet i 1692, og
etter Karis i 1690. Begge var enige om at familien hadde
bodd der i tolv år. Mortenstorpet må derfor være tatt
opp omkring 1690, og fraflyttet rundt 1702. Ut fra hva
som er bevart av arkeologiske spor på Mortenstorpet
i dag, er det tydelig at Morten ryddet seg en liten åker,
men han har vært helt avhengig av svedjer for å dyrke
nok korn til en familie.
Erik og Kari sa også at siste året faren satt på Mortens
torpet, altså rundt 1702, hadde han fått tillatelse av Eikbøndene til å hogge en rugbråte på vestsiden av torpet,
på begge sider av Gubbetjernsbekken. Denne hadde han
brent, sådd og høstet etter at han kom til Askosberget.
Bråten lå ubrent i to år, og Morten fikk den første rugen
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av den tre år etter at han var flyttet til Askosberget
(Høyendahl 2008).
Gubbtjernsbekken
Gubbtjernsbekken ligger ca. 500 m nordvest for Mor
tenstorpet. Det er ikke stedsnavn hos Eskeland eller på
ØK-kartet som tyder på at det har vært svedjet her. Jeg
fant trekull i et spadestikk og i ei veiskjæring. Det var
rikelig med trekull rett under torva. Trekullet er funnet i
den østre dalsida av dalen der Gubbtjernsbekken renner.
Funnet av trekull kan vise til svedjeaktivitet her. Området
er ikke forstyrret av moderne tiltak eller jordbruk, bort
sett fra skogsbilvegen. Nærmeste gård er Ronkanstorpet
som ligger ca. 1,5 km unna.
Jeg grov to spadestikk her med ca. 200 m avstand. Det
første spadestikket hadde et klart og kraftig trekullag.
Det ble analysert fire pollenprøver. Vegetasjonen består
i dag av fuktig granskog med blåbærlyng og mose som
undervegetasjon. Prøvene er analysert av Helge Høeg

med følgende resultater (Høeg 2010): I prøven som ble
tatt i overgangen mellom et oransje lag, som oftest finnes
i jordsmonn i barskog, og kullaget, ble det funnet bruk
bart med pollen av trær og urter, trekull viser avbrenning
og spesielle soppsporer viser husdyrbeite. Dette kan være
spor av husdyrbeite fra før den finske innvandringen, da
området var setermark. Prøven fra kullaget innehold bra
med pollen, blant annet et rugpollen og soppsporer som
viser beite. Neste prøve fra overgangen mellom kullag og
humuslag inneholdt også bra med pollen, sammenset
ningen viser at skogen er i ferd med å vokse igjen. Her
ble det ikke funnet pollen eller andre ting som kunne vise
jordbruk. I selve humuslaget var det også brukbart med
pollen, som viste spor etter beite og jordbruk i nærheten,
men trolig ikke rett ved selve spadestikket. For øvrig er
det funnet pollen fra de plantene en kunne vente å finne
i en granskog i østre Hedmark, som krekling og røsslyng,
og annen lyng som blåbær og tyttebær.
Prøvene viser altså husdyrbeite, avbrenning og dyrk

ing av rug og etterfølgende gjengroing. Dette stemmer
med det vi vet fra opplysningene i rettssaken. Også i det
andre spadestikket ble det funnet pollen som viser hus
dyrbeite, avbrenning og dyrking av korn. Jeg mener at
vi her kan være ganske sikre på at vi har funnet svedja
til Morten Mortensen. Det er ikke noen spor på over
flaten, som rydningsrøyser eller åkerreiner, som kunne
tyde på at det har vært en mer permanent åker. Det er
bare trekullaget og pollenkornene som viser at det har
vært dyrket rug. Dette passer med ei svedje som bare har
vært dyrket i en sesong eller to før den fikk vokse igjen.
Laddahå
Øst for Mortenstorpet var det nevnt et navn hos Eskeland
som kunne tyde på at det har vært ei svedje her. Det var
Laddahå, som hun tolker som mulig forstavelse løe eller
planke, og sisteledd bråte (ahå). Navnet står på dagens ØKkart. Det er ikke moderne forstyrrelser i området bortsett
fra en skogsbilveg og moderne skogsdrift. Området ligger
Skogfinnenes svedjer – sporene i landskapet
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Område 2 ved Nevosbråten.
Kart: Statens kartverk/Norgeskart.

ca. 1 km vest for gården Øyeren, som er nærmeste gård
der det har vært korndyrking i historisk tid, bortsett fra
de 15 årene med jordbruk på Mortenstorpet.
Jeg fant et fint område med trekullholdig jord omtrent
der Laddahå står på ØK-kartet, grov et spadestikk på
ca. 60x60 cm, og tok ut fire pollenprøver. Prøvene er
analysert av botaniker Helge Høeg med følgende resul
tater (Høeg 2010): I den nederste prøven, som ble tatt
ut øverst i det oransje laget, ble det funnet svært lite
pollen. Pollen fra høymol og trekull antyder at det har
vært mennesker i området. Trolig viser denne prøven
til beite i området før den finske innvandringen. Den
neste prøven ble tatt ut i overgangen mellom det o
 ransje
laget og et trekullholdig lag. Her ble det også funnet lite
pollen, men pollen fra geitrams/melke tyder på avbren
ning. Geitrams er en plante som ofte vokser opp etter en
skogbrann. I prøven fra selve trekullaget ble det funnet
rikelig med pollen, blant annet fra havre og ubestemt
korn, det vil si at pollenkornene kan bestemmes som
«korn» (Cerealia), mens det ikke er mulig å finne ut om
det er havre, bygg, rug eller hvete. Dette viser at det har
vært korndyrking på stedet. Pollen fra blant annet smal
kjempe viser at det også har vært husdyrbeite her. Det
er i tillegg funnet pollen fra marimjelle som ofte vok
ser opp etter brann. I den øverste prøven, som er tatt
ut i overgangen mot strølaget, som er det øverste laget
i jordsmonnet, er det også mye pollen. Pollen fra korn
tyder på dyrking, mens rikelig med bjørkepollen viser
at området er i ferd med å vokse igjen.
Pollenanalysen viser at området har vært brukt som
beite, har vært brent, dyrket, og så vokst igjen med bjørk.
Det er ingen fysiske spor av åker i området. Det er derfor
mest sannsynlig at det har vært ei svedje her, og ettersom
den har et finsk navn, er den trolig brent og dyrket av
finner. Mest sannsynlig er Morten Mortensen den som
har hatt svedja, men det er også tenkelig at den kan ha
vært brukt fra Øyeren. Det er ikke funnet pollen fra rug
her, men jeg mener at det ikke er et avgjørende argument
for om svedja er finsk eller ikke. Også finnene dyrket
andre kornslag enn rug i svedjer, og det er h
 eller ikke
mulig å vite hva slags pollen som kan finnes for øvrig i
jorda i området.

bosetning der spadestikkene ble gravd. Nærmeste gård
er Lauvhøgda som ligger 1 km øst for Nevosbråten.
Jeg gravde to spadestikk her. Det første spadestikket
er tatt på en fin, liten flate med stein i nedkant. Det var
ikke så mye trekull i spadestikket, men det var et tyde
lig, mørkt lag i underkant av humuslaget. I dag består
vegetasjonen her av granskog med blåbærlyng og mose.
Prøvene er analysert av Helge Høeg med følgende
resultater (Høeg 2010): I prøven som ble tatt i et oransje
lag ble det ikke funnet pollen, men litt kullstøv. I prøven
over, som ble tatt rett under det kullholdig laget var det
lite pollen, og ikke noe pollen som viste spor av dyrking.
I prøven fra selve det kullholdige laget var det rikelig med
pollen. Pollen av blåknapp kan antyde husdyrbeite, men
det ble ikke funnet korn. Den øverste prøven ble tatt i
overgangen mellom det kullholdige laget og det overlig
gende strølaget. Her var det rikelig med pollen, og prøven
inneholdt blant annet fem kornpollen, og soppsporer
som tyder på husdyrbeite. I tillegg ble det funnet gress,
marimjelle, litt syre, høymol, soleie og geitrams. Analy
sen viser at det har vært dyrket korn i området, i tillegg
til at det har vært husdyrbeite.
Det siste spadestikket ligger ca. 80 m sør for det første.
Den første prøven ble tatt fra bunnen av et oransje lag.
Den inneholdt lite pollen, ingen klare kulturspor, men litt
trekullstøv. Prøven over ble tatt midt i det oransje laget.
Den inneholdt lite pollen, ingen klare kulturspor, men
litt trekullstøv. Prøve 3 ble tatt ut i toppen av det oransje
laget. Den inneholdt lite p
 ollen, ingen klare kulturspor,
men litt trekullstøv. Prøve 4 ble tatt ut i k ullaget. Den
inneholdt rikelig med pollen, blant annet av korn, og av
smalkjempe og soppsporer som viser husdyrbeite. Prøve
5 ble tatt i strølaget i toppen av jordprofilen. Prøven
inneholdt rikelig med pollen, blant annet ble det funnet
et pollenkorn av rug og kullstøv. Den viser avbrenning og
dyrking av rug. Analysen viser at det har vært dyrket rug
i området, i tillegg til at det har vært husdyrbeite. Det er
ikke mulig å si noe om hvem som har svedjet her, eller
når det har skjedd. Nærmeste gård i dag er Lauvhøgda,
og det kan ha vært noen derfra. Men det kan også ha
vært noen fra et torp som i dag er borte, eller noen som
har bodd lenger unna.

Nevosbråten
Området ligger på oversiden av riksveg 200, i ei fin, sør
vendt li, ikke så langt fra Lauvhøgda og sør for Fensjøen.
Eskeland tolker navnet som «Neuvoinen» (slektsnavn)
og norsk «bråte». I følge Eskeland er dette også navn
på en gård, men det var ingen spor av fossile åkrer eller

Forutsetningene på Finnskogen for den
skogfinske innvandringen
Hva skjedde på Finnskogen før finnene vandret inn, og
hvilke forutsetninger ga dette for den skogfinske utnytt
elsen av Finnskogen? Det er ikke gjennomført mange
arkeologiske undersøkelser på Finnskogen i Hedmark,
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men ved arkeologiske registreringer er det funnet mange
kullgroper og jernvinneanlegg. Selv om det ikke er mange
av disse som er arkeologisk undersøkt eller datert, er de
av en type som ellers i Hedmark i hovedsak er datert til
perioden 900-1300 e.Kr. (Rundberget 2007), og de viser
dermed at det har vært stor aktivitet på Finnskogen i
middelalderen.
Det er gjennomført en liten arkeologisk undersøk
else av dyrkingsspor fra Åsnes Finnskog, fra et sted som
kalles Sebuberghjemmet. Dateringene herfra viser at det
har vært jordbruksvirksomhet på Finnskogen også i sein
middelalderen (Holm 2002). Pollendiagram fra Røgden
viser beiteaktivitet i seinmiddelalderen (Hafsten 1992).
Disse to undersøkelsene viser at Finnskogen ikke har
ligget øde og ubrukt fra jernutvinning og kullbrenning
avtok rundt år 1300, og fram til finnene vandret inn på
1600-tallet.
Ut fra hva vi vet i dag, ser det ut som at utmarks
bruken i Solør i seinmiddelalderen endrer seg fra jern
vinne/jordbruk/beite til jordbruk/beite. Det var jern
vinna som var avhengig av et eksternt marked som
forsvant. De aktivitetene som kan knyttes til et natural
hushold ble opprettholdt (se også Berglund et al. 2009).
Opphøret av kullbrenninga førte trolig til at skogen tok
seg opp. Dette dro antagelig finnene nytte av da de kom
inn i området 300 år seinere. Da var det ikke en eld
gammel urskog de fant, men en skog som hadde vokst
opp igjen etter kullbrenning og dyrking i middelalderen.
Mye av Finnskogen i Hedmark var sannsynligvis all
menning da skogfinnene vandret inn (Tank 1928), men
noe var også sannsynligvis eid av gårdene langs Glomma.
Austmarka var et eget bygdelag, som trolig var bosatt
også etter 1350, ettersom flere av gårdene der er nevnt
i skriftlige kilder fra seinmiddelalderen (Holm 2005).
Skogsområdene på Finnskogen var i bruk som utmark
for gårdene langs Glomma, og det var der de hadde
setrer, jaktterreng og fiskevann. Trolig var kommer
siell skogsdrift i liten grad kommet i gang på midten av
1600-tallet, og det var ingen større gruver eller lignende
i området. Slik var tømmer ikke noe knapphetsgode, og
alle gårdene hadde trolig rikelig tilgang på det de t rengte
til hustømmer og ved. Samtidig ga utmarka få skatte
inntekter for kongen. Det ville derfor være en fordel
for kongen at det ble flere gårder i utmarka, og dermed
flere skattebetalere. Dette finner vi også igjen i kongens
«Forordning om Skovfinner» fra 1648, der skogfinnene
fikk beskjed om enten å holde opp med sin virksom
het i skogen, eller nedsette seg som gode skattebetalere
(Lundh og Øverland 1887).

Konklusjon
Hva er funnet ut om de finske svedjene ut fra de under
søkelsene som beskrives her? På alle de tre stedene som
ble undersøkt ble det funnet pollen og andre indikatorer
som viser avbrenning, korndyrking og husdyrbeite. Ved
Gubbtjernsbekken og Nevosbråten ble det også funnet
pollen av rug, som sammen med trekullagene og typiske
pollen fra urter som vokser opp etter avbrenning (melke,
geitrams, marimjelle) antyder at det faktisk er spor etter
svedjer som er funnet.
Alle de tre svedjene ligger på steder der det i dag
vokser granskog. Det er også forholdsvis gode vekst
vilkår for skog der, med såkalt høy eller middels bonitet.
Alle tre stedene er en anelse mer fuktige enn steder der
jeg tidligere har funnet spor av jordbruk fra jernalder
og middelalder på Østlandet. Men det er mulig at den
toårige svedjerugen som høstes tidligere enn andre tradi
sjonelle kornsorter var mindre ømfintlig for litt fuktighet
i jorda. I følge Johan Swärd, som dyrker svedjerug på
Hadeland i dag, høster han i juli/august (www.skogog
landskap.no/Artsbeskrivelser/svedjerug). Det er også
mulig at litt fuktig terreng var gunstig under brenningen,
slik at ikke den kom ut av kontroll. Ved Gubbtjernsbek
ken ville også b
 ekken kunne være ei god branngrense.
Laddahå og Nevosbråten er sørvendt, mens Gubbtjerns
bekken er vestvendt. Dette gir godt lokalklima og rike
lig med sol.
Det er mye ugjort når det gjelder å få kunnskap om
svedjene på Finnskogen. De undersøkelsene som er
beskrevet her viser en mulig metode for å øke kunn
skapen om svedjene og hvor de har vært i terrenget.
Takk
Jeg vil rette en takk til Skogfinske interesser i Norge og
Hedmark fylkeskommune, som har finansiert under
søkelsen. Jeg vil også takke Jan Myhrvold som viste meg
Mortenstorpet og Gubbtjernsbekken.
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Oppsummering
Holm valgte seg ut tre aktuelle steder for prøver til
pollenundersøkelser, i nærheten av Mortenstorpet i
Brandval Finnskog. Utgangspunktet var en eiendoms
rettsak fra 1732, der en bruker av Mortenstorpet n
 evnes
å ha brent svedjer et sted vest for torpet. Aktuelle ste
der for prøvetaking ble valgt dels ut fra stedsnavn, men
også ut fra en vurdering av egnethet, og at stedet ikke
var brukt i seinere tid. Første indikasjon er funn av kull,
men kull kan også skyldes naturlig skogbrann.
Prøver som tas i ulke lag av bakken inneholder spor
fra ulike tider. På første lokalitet ble det nederst f unnet
pollen fra sopp knyttet til husdyrbeite, i kull-laget bl.a.
rugpollen, og over dette kun pollen fra arter som er
vanlig i granskog. Prøvene antyder med andre ord en
historie med tidlig beite, kanskje seterdrift, seinere
svedjebrenning, og til slutt gjengroing av skog.
De to andre lokalitetene ble valgt med utgangspunkt
i stedsnavn. Sisteleddet i Laddahå kan bety bråte. Her
tolkes resultatet til at det kan ha vært svedje, selv om
det ikke ble dyrket rug. På det tredje stedet, som kalles
Nevosbråten, ble det gravd to spadestikk. Her har
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det vært drevet svedjebruk med rug, men det er etter
plassering og tid usikkert hvem som hadde det.
Ut fra de få arkeologiske undersøkelsene som har
vært gjort på Finnskogen, kan en ane en utvikling fra
jordbruk og jernutvinning i perioden 900-1300, til rent
jordbruk/beitebruk i seinmiddelalderen, før finnene
innvandret på 1600-tallet med sitt svedjebruk. At kull
brenning til jernvinnene opphørte, førte trolig til at
skogen vokste igjen, noe finnene dro nytte av. For dem
var det rikelig med tømmer både til svedjebrenning,
husbygging og ved, helt til bøndene mot slutten av
1600-tallet begynte med tømmerhogst for salg.
Holms undersøkelser har gitt nye opplysninger til
hjelp for lokalisering av svedjer. Alle tre steder hun fant
svedjer, er det i dag granskog med god bonitet, og det er
fuktigere enn steder der det er funnet spor etter middel
alderjordbruk. For oss er det viktig at det demonstreres
en metode som kan brukes for flere lokaliseringer av
svedjer. Metoden kan også fortelle om bruken av sko
gen både før og etter svedjebruken. Økt kunnskap om
svedjene kan gi oss nye innfallsvinkler for å forstå skog
finnenes bruk av landskapet til næring, bosetting og
bebyggelse.

Finnskogens inägomarker
Iakttagelser från fältarbeten och kartstudier 1991–2011
Av Stefan Nilsson

Stefan Nilsson är Fil dr i kulturgeografi
med eget företag. Han arbetar bland annat
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analys av kulturlandskap. Genom åren
har han publicerat forskningsrapporter,
artiklar och uppsatser i ämnet. Han håller
också föredrag och kurser samt undervisar.
Historiska kartor och fältinventering är
Stefan Nilssons specialistområden.
Artikeln om Finnskogens inägomarker
är en sammanställning av fält- och
kartstudier gjorda under en tjugoårsperiod,
mellan 1991 och 2011. Författaren menar
att när en skogsfinsk gård först anlades
under andra halvan av 1600-talet, så
dröjde det inte länge innan kärnåkrar och
bebyggelsenära inägor skapats. Förutom
gårdsnära kärnåkrar fanns små åkerlappar
insprängda i den omgivande ängsmarken,
liksom stenröjning i ängsmark ibland har
förekommit enbart för slåtterns skull.

Inledning
Finnskogens kulturlandskap är komplext och variations
rikt. Det kan ibland vara svårt att komma åt de faktiska
markslag och sätt att bruka marken som har funnits,
på grund av de ofta romantiserande berättelser som
omgärdar den skogsfinska kulturen. De många torpen och
gårdarna samt lämningar efter dem på Nordvärmlands
Finnskog utgör en god grund för forskning och fältstudier.
Historiska källor har på ett förtjänstfullt sätt samlats och
gjorts tillgängliga på Torsby Finnkulturcentrum, TFC.
Därtill finns förhållandevis gott om historiska kartor från
Finnskogen, från 1700-talets början och framåt.
Mina första lärospån om den skogsfinska kulturen
kom att bli deltagande i undersökningarna av en hus
grund på Gammelvallen i Södra Finnskoga. Det var
vad som tolkats som den första bosättningen inom
Avundsåsens hemman, upptaget under 1600-talets andra
hälft på Södra Persbys marker. Gammelvallen var under
1800-talet säter åt Södra Persby, och mantalslängder visa
de till och med att människor tidvis även varit bofasta
där. Undersökningarna av platsen kom också att peka på
en tidigare historia, där delar av området kan ha röjts och
odlats redan på medeltiden (Bladh et al. 1992).
Detta ger intressanta indikationer: förutom det fak
tum att sådana äldre odlingar på utmarken kan ha före
kommit, kände man i dalbybygden dessutom till dem ett
par hundra år senare, och gav kanske dessutom besked
om dem som en möjlig plats till de finnättlingar som
kom och ville bosätta sig på skogen.
Finnskogens inägomarker
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Platser som omnämns i artikeln.
Karta: Stefan Nilsson.

Vad kartor kan visa – och inte
Lantmätaren Lorens Gillberg antecknade om Avundsåsen
1727 att man redan övergett den första boplatsen (den
på Gammelvallen) eftersom frosten var för svår (S10:81,
s. 4). Gården kom istället att förläggas till dagens läge.
Gillbergs anteckning ingår i en beskrivning av sex
skogsfinska hemman och tre oskattlagda torp inom
nuvarande Torsby kommun. Staten ville inte att finnätt
lingarna skulle «gripa för vidt omkring sig och utöda
skogarna igenom fallhygge och svedjande» (S10:81, s.
1). Därför skulle hemmanen gränsfästas, vilket blev lant
mätarens uppgift. Vid samma tid som detta så kallade
Rannsakningsprotokoll upprättade Gillberg även en serie
storskaliga kartor över ytterligare ett antal skogsfinska
hemman. De som finns med i protokollet har inte karte
rats, och de som karterades finns inte med i protokollet.
I kartorna har Gillberg angett hemmanens innehavare,
i vilken omfattning åkern ligger i träda, åkerarealen,
avkastning från åkrar och ängar och andra resurser –
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samt inte minst en beskrivning av hemmanets gränser,
om än tämligen diffus. Själva kartbilderna visar inägor i
grönt, inhägnade med en gärdesgård, åkermark i gult och
så bostadshuset utsatt. Det varierar något, men oftast finns
inga andra markslag eller byggnader markerade. Undan
taget är backar samt beteshagar, som angetts och även är
inhägnade. Ofta har även fägator ritats ut
Under senare perioder finns kartor från Finnskogen i
samband med såväl storskifte (ca. 1770-tal–1820-tal) som
laga skifte (ca. 1830-tal–1900), liksom diverse geometriska
avmätningar i större eller mindre skala. Båda typerna av
skifteskartor visar ofta hemmanens hela territorier, i nägor
och skogsmark. På skogsmarken har ibland svedjor, torp,
sätrar med mera karterats, men inte alltid och inte alltid
i sina rätta omfattningar eller lägen.
Ett exempel på det senare visade sig i samband med
kartering av markslag på Abborrtjärnsberg i Nyskoga
(Nilsson & Säwström 2010). Norra och Södra Abborr
tjärnsberg togs upp på 1840-talet som separata torp på

samma plats, underlydande två olika gårdar i Södra Vig
gen. Enligt skriftliga källor ska båda ha anlagts med bygg
nader, åker och äng på 1840-talet (TFC arkiv). För Södra
Viggen genomfördes laga skifte 1858–1859, och således
borde torpen finnas med på kartan. Men där syns bara
det norra torpet, med bostadshus, enstaka uthus och
åkermark på inägorna. Där södra torpet borde ligga har
inga hus förutom en lada ritats ut, och bara en mindre
åker (R59-14:3).

Myrslogar
Myrslogarna är likaså ett kapitel för sig. I det tidiga
1700-talets geometriska avmätningar omnämns var
de ligger i förhållande till någon mindre exakt orien
teringspunkt. I storskifteskartor finns myrslogar sällan
markerade eller noterade alls. I laga skifteskartorna vari
erar det mellan olika kartakter; i vissa protokoll skrivs
uttryckligen «myrslog», «slått» eller «slog» på mark som
vid jämförelse visar sig vara myrar. I andra akter anges

Om det är arkivalierna eller kartan som är missvis
ande går idag inte att avgöra, trots ett rikt källmaterial.
Men det belyser delar av problematiken. Eftersom kartor
är utsnitt i tid, tillkomna under en utsträckt tidsperiod
varunder saker hunnit förändras, kan man aldrig vara
säker på vad de egentligen visar. Detta gäller oavsett om
de ritades på 1720- eller 1880-talet.
Kartan över Viggen 1726 visar både Södra och Norra
Viggen (R59-14:1). Markägarna anges och inägomar
ken beskrivs, liksom myrslogar ut mot norska gränsen.
Men mellan de båda gårdarna finns en liten inäga ritad,
med hägnad, bostadshus, åker och äng. Men det finns
ingen som helst angivelse av vad detta är för en plats,
inget namn och av läget på kartan kan inga slutsatser
alls dras. I jämförelse med laga skifteskartan blir man
dock tämligen säker på att det är gården Svenshöjden,
belägen väster om Norra Viggen.

all utmark som «skog» eller så anges skog samt «myr/
mosse», och då vet man inte alls vad som kan vara myr
slog.
Ibland kan jämförelser mellan graderingen av olika
slags mark ge en antydan om vad som kan ha nyttjats
som slåttermark (Emanuelsson et al. 2003, s. 87ff), men
oftast kan ingen säker slutsats dras. Fältinventeringar
kan visa om det på myrarna finns växter som är slåtter
indikerande, men sådana inventeringar har i princip
aldrig genomförts.
Kartorna visar förstås heller aldrig alla aktiviteter som
förekommit. Kartor med 50 års mellanrum visar för
hållandena vid dessa olika tillfällen (eller snarare korta
perioder), men vad som skett däremellan och hur mar
ken var organiserad och brukad får vi inte veta. Där blir
fältinventering en användbar metod – även om det dels
ger en samlad bild av «allt» som hänt, samt att det som
skett senast syns tydligast.
Myrslogar kan utifrån kartmaterialet påvisas för de
Finnskogens inägomarker
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Södra och Norra Viggen på 1720-talet.
Den lilla gården i mitten är sannolikt
gården Svenshöjden i Norra Viggen
(R59-14:1).

flesta skogsfinska hemman från åtminstone tidigt 1700tal till sent 1800-tal. De gav oftast ingen omfattande
avkastning, vanligen slogs de med några års mellanrum
(Nilsson 1996, s. 28ff), men var uppenbarligen ändå en
viktig del av Finnskogens näringsfång.

Abborrtjärnsberg i slutet av
1850-talet (utsnitt ur laga
skifteskartan över Södra Viggen
1858–59; R59-14:3). Endast vid det
norra torpet syns någon egentlig
bebyggelse och uppodling.

Åkerbruk och åkermark
Genom inventeringar efter historisk markanvändning
och kulturlämningar vid olika tillfällen under de senas
te två decennierna, har jag skaffat mig en liten bild av
något av det som ännu går att hitta på Finnskogens
före detta inägor. Det är rikt varierat – och ofta över
raskande.
I det skogsfinska åkerbruket utgjorde gaffelplogen länge
ett huvudsakligt redskap för jordens bearbetning. Den var
i princip ett årder med dubbla billar. Dels skapade årder
bruk inga inre former i åkermarken, så som plog med
vändskiva gör, och dels kunde brukarna enkelt ärja med
gaffelplogen mellan odlingshinder som röjningsrösen och
större stenblock. Därför behövde inte åkermarken vara fri
från stenar, och odlingsrösen kunde byggas upp där det var
bekvämt. Stenar och rösen magasinerar dessutom värme,
vilket gynnar åkermarken under vår och höst.
Sådan åkermark, som innehåller såväl stenblock som
odlingsrösen, återfinns idag på de flesta skogsfinska torp
och gårdar. Enligt historiska kartor från Finnskogen
fanns oftast en eller ett par större kärnåkrar på inägor
na, med ett flertal små åkrar insprängda i ängsmarken.
Man hittar även sådana små åkerlappar utan påtagliga
inre åkerformer, men med terrasskanter i nederkant,
åkerhak i överkant och omgivna av odlingsrösen, på
markerna idag.
De äldre kärnåkrarna är däremot oftast fria från
odlingshinder. I många fall ser man därtill plogfåror,
alltså spår av bruk med ordinär plog med vändskiva. De
blev vanliga från 1800-talets mitt, och även om gaffel
plogen säkerligen användes längre fram i tiden anam
mades plog med vändskiva relativt snabbt i Finnsko
gens jordbruk.
Uppodling av våtmarker (myrodlingar) förekom
på Finnskogen redan i mitten av 1700-talet. En dräng
från Västergötland, som hade erfarenhet av myrod
ling, kom att arbeta hos Olof Pålsson i Röjden. Där ska
de ha arbetat upp en myr till åker som en av de för
sta på Finnskogen. Säden hann dock ofta inte mogna
innan frosten fördärvade den (Mörner 1952 (1762), s.
66f). I historiska kartor från 1800-talet finns exempel
på myrodlingar, och sådana kan på många håll även
beläggas i fält.
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Ängsbruk och ängsmarker
Det är inte bara åkermark som röjts från sten. Även slåt
termarker har stenröjts i viss grad. Om det funnits kor
tare perioder av odling på denna mark är obekant, men
att döma av hur stenig marken kan vara i övrigt förefal
ler odling åtminstone inte ha varit huvudsaken. Exem
pel på sådan röjd men ändå inte stenfri ängsmark finns
på bland annat Norra Abborrtjärnsberg.
Långt ifrån all ängsmark har stenröjts; så kallade
hackslåttermarker där marken lämnats tämligen stenig,
förekommer på de flesta skogsfinska inägor. Eftersom
gräset slogs med skära eller kortlie snarare än ordinär
lie behövdes inte lika stenfri mark.
I sydvästra delen av Södra Abborrtjärnsberg kan
man också hitta stenfri mark, med enstaka odlings
rösen (Nilsson & Säwström 2010; se foto). Marken i sig
är torr och stenfri, men några åkerformer kan inte iakt
tas. Antingen har man röjt en redan relativt stenfri mark
för ängsbruk, eller så har eventuell odling inte lämnat

Karta över inventeringar på
Abborrtjärnsberg under hösten
2010. Allt som finns på inägorna
har inte karterats, vare sig befintligt
eller lämningar, men man ser ändå
variationen i markanvändning.
Karta: Stefan Nilsson.

Område i sydvästra delen av
Abborrtjärnsberg, där marken verkar
naturligt jämn och stenfri. Strax ovan
till höger om bildmitt finns en åker
med intilliggande odlingsröse.
Foto mot nordost: Stefan Nilsson 2010.

några som helst fysiska spår efter sig. I samma område
finns däremot tydlig åkermark, vilket tyder på att det
faktiskt varit fråga om stenröjning för ängsbruk (med
eller utan kortare perioder av uppodling).
En fråga är om inägornas ängsmarker varit trädbe
vuxna eller inte. Enligt de historiska kartorna verkar hela
inägorna oftast ha varit trädfria. Eftersom täkt av löv och
bark för vinterfoder varit en del av resursfånget, är det
rimligt att anta att björk och asp funnits på ängsmarker
na. Det finns även indikationer på att dessa träd påver
kats enligt principer av hamling. Från gården Lakomägg
i Medskogen finns ett fotografi från tidigt 1900-tal som
visar lövträd som verkar hamlade (Andersson et al.
2000). På gården Söres i Tenskog, i nordvästra Hälsing
land, kunde jag 1998 se flera gamla, grova björkar som
bar spår av hamling
Sätrar på Finnskogen
Det är sannolikt att det på vissa håll fanns skogsfinska
Finnskogens inägomarker
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sätrar. I samband med undersökningarna av Medskogen
i Södra Finnskoga 1999 (Andersson et al. 2000) fram
kom att byn haft säterplatser på sina utmarker. Sådana
finns uttryckligen omnämnda i kartmaterial från 1813
(R74-17:1), och flera av dem går att återfinna än idag.
Lakomäggsätern (idag tyvärr mycket påverkad av skogs
bruk) anges dessutom som den första boplatsen för
Medskogen, innan familjen Veteläinen flyttade ner till
Medskogsån (Andersson et al. 2000). Och på Gommolas
sätern finns än idag en regelrätt säterstuga (se foto). Vid
Bråtensätern hittar man en liten koja, byggd i ena hör
net av en större husgrund, medan Hejkilasätern tyvärr
inte kunnat återfinnas alls (Nilsson under bearbetning).
Vid en närmare undersökning visade sig Medskogen
inte vara det enda hemman som haft sätrar, även om
det inte förefaller ha varit allmänt förekommande. På
några skogsfinska hemman finns indikationer på regel
rätta sätrar, medan det på andra håll mer varit torp som
periodvis har brukats likartat som en säter. På andra plat
ser var det snarare fråga om torp som benämnts säter,
liksom det fanns svensksätrar insprängda på Finnsko
gen under slutet av 1800-talet (Nilsson under bearbet
ning). Se också Ingunn Holms artikel i denna rapport
om intressanta resultat från norska finngårdar.
Kreatursbetet på Finnskogen förefaller främst ha skett
i direkt anslutning till inägorna. En sommarlagård fanns
ofta direkt intill inägohägnaden, och djuren släpptes
på skogsbete direkt där utanför. Med en säter får man
säsongvis boende för vallhjonen med djuren hållna under
kontrollerat bete på utmarken, helt avskilt från inägorna.
Om skogsfinnarna anammade säterbruket från svensk
bönderna är obekant men sannolikt. En säter var inte
bara en extra resursplats, utan fungerade även ypperligt
som revirmarkering på vida utmarker (Nilsson 1996, s.
39ff). Sannolikt kan även avlägsna myrslogar och andra
resursplatser på samma sätt ses också som revirpunkter.

Gammal björk vid gården Söres i
Tenskog, Hälsingland, en av flera på
platsen som bar spår av hamling.
Foto 1996:
Stefan Nilsson.

Säterstugan på Gommolassätern, den
enda skogsfinska säter där det finns
en typisk säterstuga.
Foto 2008: Stefan Nilsson.

Finnskogens inägomarker – en summering
När en skogsfinsk gård först anlades under andra halvan
av 1600-talet, dröjde det inte länge innan kärnåkrar och
bebyggelsenära inägor skapades. Resultaten från Gam
melvallen i Södra Finnskoga pekar mot detta. På andra
håll togs de första bosättningarna upp på platser som
senare kunde övergår till att bli torp eller till och med
användas som sätrar. Men även där återfinns då förutom
husgrunder också åker- och ängsmark, som exempel
vis vid Lakomäggsätern på Medskogens södra utmark.
Allt eftersom tiden gick utvecklades hemmanen, inte
sällan av influenser från såväl närområdet som mer
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Insprängt i ängsmarken förekommer
små åkrar, med terrasskanter, åkerhak
och omgivande odlingsrösen.
Foto på Kvarntorp 2005:
Stefan Nilsson.

avlägsna områden. Sätrar på skogsfinska hemman får
betraktas som exempel på mer näraliggande kontakter
med dalbybönder, medan uppodling av myrmarker före
faller ha influerats från Västergötland.
Förutom gårdsnära kärnåkrar fanns små åkerlappar
insprängda i den omgivande ängsmarken. Det går i kart
materialet oftast inte att se några hägnader som avgrän
sar vare sig åker- eller ängsgärden på inägorna, men det
betyder förstås inte att sådana trots det förekom. Dessa
små åkrar märks främst genom avgränsande terrass
kanter och åkerhak, samt omgivande odlingsrösen.
Odlingsrösen förekommer även ute i vad som måste
bedömas primärt ha varit ängsmark, där periodvis
uppodling eventuellt förekom. Men slåttern bör ha varit
det huvudsakliga, speciellt då marken mellan rösena på
vissa håll är tämligen stenbunden.
Åkermarken brukades inte bara med den skogsfinska
gaffelplogen; även plog med vändskiva kom att användas,
där liksom på andra håll i samband med 1800-talets
Finnskogens inägomarker
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Bildet til venster:
Utsnitt ur storskifteskarta över
skogsmarken i Medskogen 1813,
med Lakomäggsätern (nr 19) och
Gommolassätern (nr 29).
Myren nertill heter «Sättermyren».

industriella utveckling. Vissa åkrar saknar dock helt spår
av plogfåror och tegar, medan andra bär tydligare spår
därav. Uppodlingen av myr- och våtmarker expanderade
i sin tur med ett ökat plogbruk.
Klart är att vare sig kamerala källor, samtida ned
teckningar eller historiska kartor var för sig kan ge en

Sammanfattning
Projektet En levande Finnskog – vårt felles ansvar, har
till största delen undersökt och inventerat byggnader
och gårdar. Men för att helhetsbilden ska bli tydlig, är
kunskapen om hur landskapet har brukats, lika viktig.
Det ena vore inte möjligt utan det andra. Människan
har tagit ett landskap i besittning; röjt och odlat, byggt
sina hus och levt sina liv.
Finnskogens kulturlandskap är inte fullständigt
undersökt, men de studier som bland andra Stefan
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enda sann bild av Finnskogens jordbruksekonomi. Men
kombinerat och tillsammans med fältinventering efter
historisk markanvändning går det att skapa en mer kom
plett bild av Finnskogens inägor – en bild som hela tiden
växlar och förändras allt eftersom nya studier ger vida
reutvecklad kunskap.

Nilsson har gjort, bidrar till att öka kunskapen om hur
det skogsfinska livet kunde te sig. Att kartlägga platsens
betydelse, var man valde att bygga ett hus, röja en åker
eller anlägga en säter betyder mycket för vår förståelse
av tidigare generationers förutsättningar.
Både Norge och Sverige har ratificerat den europeis
ka landskapskonventionen, vilket borde öka intresset
för fler studier av hur kulturlandskapet har brukats
och förändrats och hur det kan komma att brukas i
framtiden.

Lantmäteriakter:
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En hage på Finnskogen
Av Ingeborg S. Mellgren Mathiesen

Ingeborg S. Mellgren Mathiesen er en
erfaren landskapsarkitekt. Hun har vært
sentral i et større registreringsprosjekt
for historiske hager i Hedmark, i regi av
Hedmark fylkeskommune. Hun arbeider til
daglig med konsulentvirksomhet gjennom
sitt firma Arkadia Landskap.
I artikkelen framlegges resultatet av
undersøkelsene av hagen ved Hytjanstorpet
i Grue Finnskog. Registreringene på
Hytjanstorpet ble bestilt av Interregprosjektet, for å undersøke om det finnes
særtrekk ved en finnskogsgård-hage, og om
mulig påvise og forklare både særtrekk og
likheter med tradisjonelt norsk og svensk
hagebruk.
En reise inn i de dype skoger mot øst
Når man tar av fra hovedveien ved Namnå og svin
ger innover mot Finnskogen, møter man ganske snart
skog, myrer, blanke vann og enda mer skog! I dette
vakre, øde og kuperte landskapet åpenbarer etter hvert
Hytjanstorpet seg. Hytjanstorpet ligger ca 8 km nord for
Svullrya på Finnskogen, øst i Grue Kommune. Plassen

ligger 385 m over havet, som et utsiktspunkt over land
skapet mot sør og øst, der man virkelig kan trekke p
 usten
og finne roen. I dag er Hytjanstorpet ett av de mer kom
plette finnetunene på Finnskogen, ifølge «Kulturland
skapsregistreringer i Hedmark 2007». Bebyggelsen består
av en 19 meter lang ombygd røkstue (hovedbygningen),
treskelåve, stallåve, fjøs, bryggerhus, jordkjeller, stabbur
og en ny badstue. Torpets areal er 115 dekar, hvorav ca
30 er dyrket mark.
En hage på Finnskogen
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Hagen ved Hytjanstorpet.
Foto: Ingeborg S. Mellgren Mathiesen.

Kartet viser Hytjanstorpets plassering i
den bratte, sørvendte lien.
(FylkesGIS Hedmark og Oppland).

Eiendommen er av skogfinsk opprinnelse, og ble
ryddet i 1749, muligens tidligere. Allerede i 1759 fore
kommer navnet i kirkeboken for Grue. Hytjanstorpet lå
under Grøsetgården og har vært bebodd av skogfinner,
husmenn, tømmerhoggere og forpaktere. Oldefaren til
dagens eier (født i Grøsetsetra) bodde på Hytjanstorpet
i 1860-årene. Besteforeldrene flyttet til Hytjanstorpet
under krigen i 1917 og moren Ågot ble født her i 1919.
Dagens eier, Jan Oddvar Storberget, overtok bruket etter
sine foreldre Ågot og Mentz Storberget i 1982.
Eiendommen er fremdeles i tradisjonelt bruk, men
aktiviteten er gått ned de siste årene på grunn av store
rovdyrtap i saueflokken. Nå er bare to kyr og noen høner
igjen av det opprinnelige husdyrholdet. Deler av eng
ene blir ikke lenger slått, og beitemarken har et for lavt
beitetrykk. Dette gjør at omgivelsen omkring Hytjans
torpet vil gro igjen, og naturen gradvis ta tilbake det
som husmenn og skogfinner har skapt og opprettholdt
i århundrer. Lokaliteten har stor biologisk og kultur
historisk verdi, og området har stort artsmangfold. Bei
tene ble i 1998 vurdert til å ha nasjonal verdi (Haugan
og Often mfl, 1998).
«Det er vanskelig å tenke seg at det i dag fin
nes en viktigere lokalitet på Finnskogen når det
gjelder verdifull kulturmark. Omtrent alle uvan
lige til sjeldne kulturmarksarter som er kjent fra
skogstraktene nord for Kongsvinger, ble funnet
på Hytjanstorpet.» (Stabbetorp og Often, 2003).
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Skogfinnenes livsform og dyrkingstradisjoner
Svedjebruk var bærebjelken i skogfinnenes kultur og
livsform, og krevde store arealer til nydyrking. Dette
førte til at man måtte flytte når ressursene rundt boset
ningen ikke lenger var tilstrekkelige. Svedjebruksdyr
king var en møysommelig prosess som gikk over flere
år, og vitner om et folkeslag som gjennom slit og lange
dager opparbeidet seg nye dyrkingsområder (rugbrå
ter) for sin rugavling. Utover på 1700-tallet ble mindre
svedjeland tilgjengelig, og svedjebruksteknikken ble
uforenlig med interessene til de norske skogeierne, som
satset på tømmerfløting og eksport. Skogens verdi økte
og tømmerhandelen skjøt fart. Mange skogfinnener ble
etter hvert tømmerhoggere og skogsarbeidere, noe som
førte til et fastere bosettingsmønster for familiene. Bare
et fåtall av skogfinnene eide skogen og torpene de bodde
på. De aller fleste var bygslere under større landeiere frem
til 1830-årene. Mange landeiere utnyttet hensynsløst sine
fattige bygslere og sendte arbeidsføre menn på tvangs
arbeid for å betale gjelden de hadde. For mange var det
nesten umulig å skjøtte de daglige gjøremålene på egne
torp. Kvinner og barn var lange perioder henvist til å
klare seg selv som best de kunne når mennene var borte.
En hagekultur vokser frem
For å forstå finnetorpenes hagekultur, må man studere
den livsform skogfinnene førte, de dyrkingstradisjoner
de tok med seg og den mattradisjonen de hadde. Svedje
bruksdyrking er en livsform som krever at man stadig
forflytter seg til nye områder der man kan utøve de tradi
sjonelle dyrkingsmåter. Å anlegge en fast installasjon som
en hage er, passer svært dårlig med dette. Trolig har skog
finnene likevel samlet frø og avleggere fra spesielt verdi
fulle planter til medisinsk og rituell bruk og tatt med seg
når de forflyttet seg til nye områder. Disse plantene har
dannet grunnlaget for den første hagekulturen. Dette er
trekk vi også kjenner igjen fra andre kulturer.
Svedjebruk ble enkelte steder drevet frem til 1900-tal
let, men allerede på 1700-tallet gikk man gradvis over
til fast åkerbruk i nybrottsområdene. På Finnskogen er
jorden steinete og tungbrukt. Flere steder var den dår
lig egnet til annet enn dyrking av gress og beite for dyr
når rugen var høstet. Fastere bosetning ser man tid
ligst i de områder med best dyrkingsjord. I tillegg til
rug, ble svedjenepe dyrket i den beste jorden på bruket.
Senere ble bygg, havre, poteter, lin og humle dyrket. Det
er gjort lite forskning på hagene ved finnetorpene, og
det er ukjent hvordan de eldste hagene var anlagt og
organisert. Å anlegge en hage krever at man er mer eller

mindre bofast, det krever overskudd av tid og krefter og
om hagen ikke skal være til pryd, må den ha nytteverdi.
Den første tiden har derfor naturens eget spiskammers
hatt størst verdi både for matauk og planter til medi
sinsk bruk.
Man har ikke inngående kunnskap om skogsfinne
nes mattradisjoner, men at det var mat bestående av
røkt eller saltet kjøtt og fisk, bær og sopp sanket i sko
gen, samt grøt – motti – bestående av vann og rugmel,
vet man. I tillegg var svedjenepen og senere poteter vik
tig i kostholdet.
For Hytjanstorpets vedkommende antar man at ste
det ble ryddet omkring 1749 av Pekka Hyytiainen, altså
i den tiden man gradvis gikk over fra svedjebruk til åker
bruk. Det var vanlig at de skogfinske bosetningene ble
etablert i områder eller i tilknytning til en seter. Slik var
det trolig også for Hytjanstorpet. Da kunne bønder og
skogfinner gjensidig dra nytte av hverandre. Litt nord
for Hytjanstorpet ligger Grøsetsetra, tilhørende Grøset
på Namnå. (pers. med. Hans Johnsson, 2011).
En eksakt datering av røkstuen på Hytjanstorpet er
ikke utført, men trolig ble den nordligste delen av dagens
våningshus satt opp av Pekka Hyytiainen eller hans etter
kommere. Familien Hyttkien (Hyytiainen) var bosatt
på Hytjanstorpet til 1853, da de utvandret til Amerika
(pers. med. Jan Oddvar Storberget, 2009). Den nordligste
delen av hovedbygningen på Hytjanstorpet ser ut som
en røkstue opprinnelig bygget på en moldbenk og uten
grunnmur. Moldbenken var ofte utvidet mot sør. Den

utvendige moldbenken akkumulerte varme, og egnet
seg til dyrking. Denne form for hage kan sees på som en
urhageform her i Norge. På en slik moldbenk kan Hyt
janstorpets skogfinner ha hatt sin første hage! Moldben
ker var vanlige på Finnskogen, og sees også lengst nord
i Hedmark, der natur og klima gir hagebruket en mar
ginal karakter. Fra Finnskogen finnes bl.a. et eksempel
på et kokhus med en slik moldbenk (pers. med. Hans
Johnsson, 2011).
«Urhagen» kan også ha vært et forholdsvis smalt eller
kvadratisk inngjerdet jordstykke, enten frittliggende eller
i tilknytning til røkstuen, med et enkelt hegn for å stenge
krøtter og skogens hjortedyr ute. Tatt i betraktning den
livsførsel skogsfinnene hadde, var hagene ingen prydha
ger slik vi kjenner dem i dag. De tidligste vekstene var
trolig urter til medisinsk bruk, urter knyttet til skogs
finnenes magiske ritualer, humle til ølbrygging og rot
vekster. På slutten av 1700-tallet eller begynnelsen av
1800-tallet ble sannsynligvis røkstuen på Hytjanstorpet
utvidet med svenskestuen (se artikkelen Skogfinnenes
byggeskikk), og fikk en høy kjellermur som avslutter
våningshuset mot sør. I forbindelse med utbyggingen
kan man ha anlagt den rektangulære hageformen slik
vi kjenner den i dag. Fra «svenskestuen», røkstuens fin
stue med vindu mot sør, kunne man beundre hageskat
tene innenfor et enkelt hegn og utsikten mot landska
pet nedenfor.
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Til venstre: Moldbenk, Utistu i Os og til
høyre: Moldbenk Rød Vestre, Vingelen.
Foto: Ingeborg S. Mellgren Mathiesen.

Sørveggen med bed og syriner.
Foto: Ingeborg S. Mellgren Mathiesen.

Motsatt side:
Jan Oddvar Storberget med gammel
lerretspose full av humleblomster.
Foto: Ingeborg S. Mellgren Mathiesen
Humlen på Hytjanstorpet.
Foto: Ingeborg S. Mellgren Mathiesen.

En stor hageskatt
Ser man på hagen som i dag fins ved Hytjanstorpet, er
den enkel i sin oppbygning, med et plantemateriale som
trolig ble plantet der på midten av 1800-tallet og frem til
ca. 1900. Alle plantene er imidlertid gamle hageplanter,
og flere er brukt allerede i middelalderens hager i Norge.
Hagens oppbygning er slik vi kjenner den fra flere hus
mannsplasser i Hedmark, med prydbusker ved hushjør
nene og et blomsterbed langs husveggen. Syrinene skaper
le for vinden som kommer fra nord og nordøst. Den lille
hagen ved hovedbygningens søndre gavlvegg var tidligere
omgitt av et umalt stakitt med port. Her plantet beste
mor sine epletrær, syriner, toppspirea, stikkelsbær og
rips, og her hadde hun sine blomsterskatter i små bed.
Ågot Storberget, mor til dagens eier, var også en ivrig
hagedyrker. Det var hun som plantet de blå og hvite
syrinene ved hushjørnene, pioner og prestegårdsroser.
Det sies at hun fikk plantet en kastanjenøtt fra Slotts
parken i Oslo. Nøtten fikk hun av konen på Mikkola.
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Bedet langs husveggen var tidligere kantet med tegl
stein, noe som var på moten omkring 1910-15 og utover,
spesielt i Østlandsområdet. Dette viser at hagemoten
reiste raskt og effektivt og fant veien selv til utposter
som Hytjanstorpet. Det finnes ytterligere to gamle bed
i hagen. Det ene er midtstilt i forhold til husets midt
gavl, det andre tangerer senterlinjen. Vakre pioner, både
enkle og fylte, samt en mengde andre stauder og løk er
brukt i anlegget. Det vanlige var at man byttet planter og
løk gårdimellom. På denne måten spredte gode, hard
føre sorter seg i distriktet, noen mer langveisfra, også
over landegrenser.
I hagens nederste del befinner de gamle frukttrærne
og bærbuskene seg. Her er flere gode, gamle og interes
sante sorter av blant annet eple, kirsebær og rips som
man bør sortsbestemme og stiklingsformere. Hvor gam
melt plantematerialet ved Hytjanstorpet er, og hvor det
stammer fra, kan være mulig å fastslå gjennom hagehis
toriske undersøkelser av flere torp, og sammenlignin

ger mellom disse. Trolig er det genmateriale her som
kan fortelle mye om plantebruken i området tidligere
og gi informasjon om plantenes vandring. I Sverige er
det utført gode registreringer av hageanlegg og plante
materiale ved torp og husmannsplasser.
Den enorme humlen (hunnplante), som nå står ved
fjøset og utedoen, sto tidligere ved husets åpne veranda
som ble revet i 1926. Hvor gammel den er, vites ikke, men
humlen er en meget gammel kulturplante og er antage
lig en av torpets eldste hageplanter. Av blomstene kokte
bestemor bygg- og humleøl. Gamle stoffposer med tør
ket humle finnes fremdeles på stabburet, og vitner om
gamle tradisjoner. Kjøkkenhagen ligger øst for potet
kjelleren, og avgrenses mot nord av en bringebærhekk.
Dette viser at hagen sør for våningshuset hovedsakelig
har hatt en prydverdi, men at plantene som er brukt også
har hatt nytteverdi.
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Pioner, fylte røde og rosa
Polygonatum multiflorum, storkonvall
Solidago sp; gullris
Verbaskum sp, kongslys
Villpion
Viola
Løk/knoller:
Iris
Krokus
Perleblomst
Pinseliljer, hvite
Påskeliljer, gule
Tidløs fra Storberget
Tulipaner
Prydbusker:
Rosa sp; prestegårdsrose/Sjøholsrose
Rosa sp; villrose, enkel blomst, ukjent sort
Sorbaria sorbifolia; gammel rognspirea
Spiraea billardii; toppspirea, gammel
Syringa josikaea; ungarsk syrin
Syringa vulgaris, hvit, lys blå.
Hvite syriner fra 1917 og 1930

Skissen viser hagen ved Hytjanstorpet
og plantenes plassering i anlegget.
Blomsterbedet ligger inntil husveggen
og frukttrærne står lenger nede i den
sørvendte bakken.
Illustrasjon:
Ingeborg S. Mellgren Mathiesen.

Hagens plantemateriale
Under er det vist en oppstilling av de hageplanter som
ble funnet ved Hytjanstorpet.
Stauder:
Aconitum napellus; blåsko/venusvogn/storhjelm.
Aquilegia vulgaris; akeleie.
Aster amellus; bergasters.
Campanula latifolia;
storklokke, store klokker, mørk blå
Digitalis sp; revebjelle
Geum coccineum; humleblomst
Hemerocallis flava; daglilje
Humulus lupulus; humle.
(?); Livets balsam
Lychnis calcedonia; brennende kjærlighet
Malva alcea, kattost
Paris quadrifolium; firblad
Phlox sp; floks

116 | En levande Finnskog - vårt felles ansvar. Slutrapport

Bærbusker:
Bringebær
Hagejordbær
Markjordbær
Rabarbra
Rips, to sorter: små/søte, store/sure
Solbær, «Finnskogens drue»
Stikkelsbær, røde, fra bestemors tid
Villrips
Frukttrær:
Prunus sp; kirsebær fra Bjørsjøtorpet
Malus domestica; eple, plantet av bestemor
Malus domestica; åkerø
Trær:
Aesculus hippocastaneum; kastanje
Sorbus aucuparia; rogn
Abborhøgda og Kvåho
Abborhøgda og Kvåho er to finnetorp på Varaldskogen i
Kongsvinger, der det har vært bosetning siden tidlig på
1800-tallet, muligens tidligere. Begge finnetorpene lig
ger i sørvendt skråning, slik som Hytjanstorpet, og begge

er tidligere svedjebruk. Det finnes rester etter hagean
legg både på Abborhøgda og Kvåho. Av plantemateriale
kan nevnes syrin (Syringa vulgaris), korsved (Viburnum
opulus), solbær (Ribes nigrum), eple (Malus sylvestris
sp.), rosebusker (Rosa sp), rabarbra (Rheum), akeleie
(Aquilegia vulgaris) ugressklokke (Campanula rapun
culoides og floks (Phlox sp). Som man ser, er det flere
planter som går igjen.
En viktig kulturarv og tradisjonsbærer
Den skogfinske bygnings- og dyrkningskulturen som
finnes i grensetraktene mellom Sverige og Norge, fortel
ler om skogfinnenes liv og historie, og hvordan kulturer
gjensidig påvirker hverandre. Gjenværende bruk er
unike, og formidler hvordan finnetorpene utviklet seg
fra svedjebruk til enkle gårdsbruk som likner på norske
husmannsplasser fra 1800- og 1900-tallet. Sett i lys av
dette har Hytjanstorpet og hagen der stor verdi i et bevar
ingsperspektiv. På Hytjanstorpet kan man også i dag

oppleve den skogfinske kulturarven og det liv man førte
der, i et levende kulturlandskap og med en enestående
eier som forteller historier om mennesker og deres tradi
sjoner. Hytjanstorpet er et meget interessant objekt med
hensyn på hagehistorie og plantebruk. Her har kvinner
og menn i flere generasjoner hegnet om og videreutvi
klet denne verdifulle kulturarven.
Å sette fokus på hagene ved finnetorpene er viktig,
med tanke på denne minoritetens identitet og stolthet,
og hver enkelts innsats hva gjelder forvaltning av kultur
landskapet. At hagene ved finnetorpene er en viktig del
av vår felles kulturarv, må vi ikke glemme.
En hage er bygget opp av levende materiale, og den
vil forandre seg over tid. Former, farger og størrelses
forhold er i kontinuerlig utvikling. En hage må skjøttes
og tas vare på. Den trenger vern mot beitende dyr og
mot naturen som gjerne vil ta tilbake arealene hagen en
gang tilsnek seg. Det er dette levende, men samtidig sta
tiske aspektet som gjør hagene til kulturhistoriske perler.
En hage på Finnskogen
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Vestveggen.
Foto: Ingeborg S. Mellgren Mathiesen.

En gammel hage er på lik linje med et gammelt hus et
kulturminne som vitner om menneskers slit, fremtidstro
og drømmer! Og nettopp dette – å synliggjøre de gamle
hagene ved finnetorpene som verdifulle og forgjengelige

Oppsummering
Hytjanstorpet er en finnskoggård som har hatt kon
tinuerlig drift fra den ble ryddet, antakelig i 1749, på
den tida det ble slutt med svedjebruken. Den har der
for bevart mye av de biologiske og kulturhistoriske ver
dier knyttet til tradisjonell kulturmark i Finnskogen.
Nå er driften så redusert at kulturlandskapet er truet
av gjengroing og redusert artsmangfold.
Det antas at skogfinnene i sitt eldre levesett med mye
forflytting hadde med seg viktige frø og avleggere for
medisinsk og rituell bruk.
Det ser ut til at den eldste delen av dagens vånings
hus var satt opp uten grunnmur, på en moldbenk.
Moldbenken var gjerne utvidet mot sør, der den akku
mulerte varme, og ga vekstmulighet for ulike planter.
Den første hagen på Hytjanstorpet kan også ha vært en
egen innhegnet jordflekk med nyttevekster og medi
sinske planter.
Omkring år 1800 ble røykstua utvidet med en
«svenskestue», hvis grunnmur danner bakvegg for en
sørvendt hage, som vi kan se i dag. Dagens plante
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kulturminner – er en viktig oppgave! På denne måten
kan disse spesielle hagene fortsette å fortelle sine for
underlige historier.

materiale her er i stor grad fra 1850-1900, men av sorter
kjent fra middelalderhager i Norge. Formen er typisk
for husmannsplasser i Hedmark: prydbusker ved hjør
nene, og et blomsterbed langs veggen. Dette hadde tid
ligere teglsteinskant, som var på moten 1910-15. I til
legg fins to gamle bed med stauder og løkplanter. I
hagen er også epletrær og bærbusker, syrin og topp
spirea, alt plantet av bestemor til dagens eier.
En stor humleplante som nå står ved fjøset, sto
tidligere ved en veranda som ble revet i 1926. Dette
kan være en av stedets eldste kulturplanter, viktig for
ølbrygging. Mens hagen ved husveggen primært var en
prydhage, ligger kjøkkenhagen øst for potetkjelleren,
med en bringebærhekk mot nord.
Alt registrert plantemateriale er listet opp i artik
kelen. Det er også vist til funn på gårdene Abborhøgda
og Kvåho, og det er flere planter som går igjen på alle
gårder. Her kan det forskes mer på genmateriale, på
opphav og spredning over hele Finnskogen. På svensk
side er det foretatt gode registreringer.
Gamle hager forteller mye kulturhistorie, og er en
viktig tradisjonsbærer. De er en del av vår felles kultur
arv, som må tas vare på for framtida.

Branntakster og byggeskikk på to
finnskogsgårder
Av Steinar Sørensen

Steinar Sørensen er førstekonservator ved
Glomdalsmuseet. Han har magistergrad i
sosialantropologi, og har forsket på byggeskikk og bygningshistorie i Hedmark. Han
har skrevet en rekke artikler om etnologiske
og historiske emner, i de siste årene for det
meste om byggeskikk og bygningshistorie.
I denne artikkelen viser Sørensen
hvordan branntakster kan brukes som
en viktig bygningshistorisk kilde, og han
rekonstruerer ved hjelp av denne kilden
den bygningshistoriske utviklingen på
to finnskogsgårder. Artikkelen er skrevet
på oppdrag av Interreg-prosjektet En
levende Finnskog, og har også vært trykt i
Värmlands Museums årbok for 2009.
To finnskogsgårder
Branntakstene [brandstodsprotokollen] er en kilde til
kunnskap om Finnskogens bygningshistorie som hittil
har vært lite påaktet.1) Ved siden av bygningsregistrer
inger gir takstforretningene kunnskap om tunordning,
bygningstyper og bygningsmiljøets historiske utvikling.

I tillegg bringer de informasjon om møtet mellom norsk
og finsk bygningstradisjon.
Utgangspunktet for denne artikkelen er de to tidligste
takseringene fra den norske Finnskogen, som ble foretatt
i 1831 på Oppigarn Rotneberget og Nordgarn Helge
berget i Grue.2) For enkelhets skyld vil disse gårdene i det
Branntakster og byggeskikk på to finnskogsgårder
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Rotnebergets innmark i 1790.
Utsnitt av Ramm og Darres kart.

Helgebergets innmark i 1790.
Utsnitt av Ramm og Darres kart.

følgende ble omtalt som Rotneberget og Helgeberget.3)
De to takstforretningene gir informasjon om bygnings
miljøer på Finnskogen i en tid da kildene ellers er knap
pe. Gjennom de etterfølgende branntakstene kan vi følge
de valg oppsitterne gjorde med hensyn til ombygging og
fornyelse av bygninger inntil begynnelsen av 1900-tallet.
I branntakstmaterialet fra Finnskogen står Grue i en
særstilling, både når det gjelder takstenes antall og tids
spenn. I løpet av de to første tiårene etter 1831 kommer
det til takster for fem nye gårder på Grue finnskog, og på
1860-tallet for fire gårder. Etter 1870 blir branntakstene
flere, og gir frem mot århundreskiftet mange interessante
innblikk i det skogfinske bygningsmiljøet.
1831-takstene fra Rotneberget og Helgeberget følger
henholdsvis syv og åtte år etter at oppsitterne hadde fått
kjøpe sine gårder av eierne. På Helgeberget var Johan
Steffensen blitt selveier i 1823, da hans gård ble frasolgt
Skjelver,4) og på Rotneberget hadde Anders Pedersen
kjøpt gården av det Ankerske fideikomiss’ bo i 1824.
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Da Helgeberget og Rotneberget ble selveie, var
oppsitterne henholdsvis fjerde og femte generasjons hus
menn [torpare] på sine respektive gårder. De to drifts
enhetene var noenlunde jevnstore, med en overvekt for
Rotneberget i de eldste oppgavene for fehold og utsed.
Som ellers på Finnskogen var åkerlandet beskjedent
[blygsamt]. På Ramm og Darres kart fra 1790 hadde
Rotneberget et oppmålt innmarksareale på 26 dekar [2.6
hektar], fordelt på fem separate teiger, mens Helgeber
get innmark var 23 dekar [2.3 hektar], fordelt på fire tei
ger.5) Feholdet var åpenbart viktigere enn åkerbruket, og
i 1831 hadde fjøset på Rotneberget båsplass til tyve kuer,
og Helgebergsfjøset til femten. I tillegg kom inntektene
fra skogbruket og fra en rekke økonomiske nisjer knyt
tet til bruken av utmark.
Den første selveierperioden var på begge gårder pre
get av en bygningsmessig opprustning, som også må
være utgangspunktet for de tidlige branntakstene her
fra. Kildegrunnlaget er noe ulikt for de to gårdene. På

 otneberget holdes nye branntakstforretninger i 1846,
R
1856, 1868, 1874 og 1880. Deretter følger et lengre opp
hold før den siste utførlige taksten i 1920. Fra Helgeber
get finner en etter 1831 takster i 1846 og 1856. Sistnevnte
år er gården i ferd med å bli delt, og de to eierne opply
ser at de akter å melde den ut av brannkassen. Imidler
tid ser en at den er innmeldt igjen i 1897, og etter et nytt
opphold foreligger den siste detaljerte taksten i 1919.6)
Bygningene disse branntakstene beskriver, er forlengst
borte. På Rotneberget, hvor det ikke har vært fast boset
ning siden 1962, finner en nå bare stuebygningen som
hadde avløst røykstua i 1880, og en vedskåle [vedbod]
av nyere dato. Også potetkjelleren med nedrast overbyg
ning, og gjødselkjelleren etter det nyeste fjøset er fort
satt synlige i terrenget. Helgeberget har hatt kontinuerlig
bosetning, men her ble hele bygningsmassen gjenstand
for ombygging og fornyelse i siste halvdel av 1800-tal
let. Utskiftningen av bygninger ser ut til å ha foregått i
to etapper, den første omkring 1870 og den andre i for
kant av branntaksten i 1897.
Bortsett fra røykstuene hadde de to bygningsmiljø
ene før midten av 1800-tallet mange fellestrekk. Med
utgangspunkt i branntakstene kan antallet hus både på
Helgeberget og på Rotneberget i 1831 anslås til mini
mum tretten. I tillegg må begge gårder ha hatt tømmer
løer ved enger og slåtteland og andre hus utenfor tunet
som ikke har kommet med i takstforretningene.
I finnskogslitteraturen fremholdes det ofte at husene
på de eldre skogfinske gårdene var plassert mer eller min
dre tilfeldig i forhold til hverandre. En får inntrykk av
at enkelte forfattere har, både i rent konkret og begreps
messig forstand, hatt en firkantet oppfatning av gårds
tunet. Når det gjelder den tradisjonelle organiseringen av
finnskogsgårdens bygninger, synes det mer meningsfylt å
oppfatte husene som liggende i tunet enn omkring tunet.
Og siden røykstua som regel pekte seg ut som det sen
trale punkt i finnskogstunet, med den øvrige bebyggel
sen i en krets eller halvkrets omkring, er det nærliggende
å kalle denne organiseringen av husene for et kretstun.
Analyserer en bygningsstrukturen og dens utvikling
på et større antall skogfinske gårder, blir det klart at byg
ningenes beliggenhet ikke blir så tilfeldig som enkelte har
ment. Plassering og avstand i forhold til andre hus var
i utgangspunktet avhengig av terrengforhold og funk
sjon. Dessuten hadde selvsagt gårdens produksjon betyd
ning for bygningenes størrelse og antall. De mer perife
re husene var vanligvis knyttet til de veier og tråkk som
utgjorde gårdens interne kommunikasjonsnett. Skog
finnene var heller ikke så opptatt av hvor en bygning

Rekonstruerte grunnplaner for
røykstuene på Helgeberget (til venstre)
og Rotneberget (under) i 1831.
Tegnet på grunnlag av branntakster
dette året og i 1846.

tidligere hadde ligget, men gjorde hele tiden strategiske
valg ut fra nåtidssituasjonen.
Røykstuer og rominndeling
Stuebygningen som sto på Rotneberget i 1831, var «inde
holdende 2de Stuer, forsynede med Leerovne, et Kjøk
ken med Skorsten og en tillukket Gang.» Dette må leses
som at huset rommet to stuer med hver sin leirmurte
røykovn og et kjøkken med kokepeis.
I neste branntakst fra 1846 gis det mer detaljert infor
masjon om denne bygningen, «hvis halve Deel nylig er
nedrevet og nyt istedet under Opførelse, hvilken nye
Deel, som udgjør den vestre Ende af Huset - Eieren forsi
kret skal blive opført aldeles ligedan som det nedrevne og
staar paa samme Tomt». Det opplyses videre at bare åtte
hverv av nybygget hittil var laftet opp, men at det skulle
bli femten hverv. I 1856 var den nye vestre bygnings
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Helgebergets gårdstun i 1846, tegnet
som vedlegg til branntaksten dette
året. I Riksarkivet, Oslo.

delen klar til å tas i bruk, med «en af de paa Findskoven
almindelig brugelige Stenovne» som ildsted.
Røykovnen i østre stue var blitt fjernet siden 1846,
og rommet hadde i stedet fått peis hvor pipen var felles
med kjøkkenpeisen. I tillegg fikk denne stuen, som nå var
husets stasrom, støpejernsovn i 1868, et århundre etter
at slike ovner var kommet i vanlig bruk nede i bygda.
Sammen med røykovnen i vestre stue var dette ildstedene
i bygningen inntil den ble revet på slutten av 1870-tallet.
En forklaring på våningshuset med to sammenbygde
røykstuer på Rotneberget kan være at gården hadde to
brukere eller iallfall to separate husholdninger. En slik
situasjon kan påvises i tiden før Rotneberget ble delt i to
bruk i 1770. I 1762 føres Morten Mortensen og Ingrid
Olsdatter opp som husmannsfolk, med Ingrids sønn Ole
som bruker, noe som tyder på at de representerte hver
sin husholdning.7) På 1840-tallet hadde en som tidligere
sagt tatt konsekvensen av at det ikke lenger var behov for
to røykstuer, og omgjort den ene til peisestue.
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To røykstuer i samme bygning er ikke noen helt ene
stående foreteelse i Finnskogens byggeskikk. En mulig
parallell finner vi på Tvengsberget i Grue, hvor Per
Martin Tvengsberg publiserte en inngående studie av
våningshusets bygningshistorie i 1961. Tvengsberg sann
synliggjør gjennom sin undersøkelse at denne bygnin
gen hadde hatt to røykstuer, hvorav den østre fortsatt
eksisterer med røykovnen intakt.8) Under rivningen av
den andre og eldre stuen i 1961 fantes fundamentet til et
tidligere ildsted, som ifølge Tvengsberg kan tolkes som
en sammenbygd røykovn [i stuen] og peis [i kjøkkenet
ved siden av]. Denne bygningsdelen hadde ved siden
av den opprinnelige inngangsdøren innhugget årstallet
1791, som kan ha vært byggeåret.
I finnskogsbindet av Grue bygdebok fra 1990 opp
lyses det at «Ved århundreskiftet [år 1800] drev Ole og
sønnen Peder garden sammen og betalte 3 daler hver i
avgift til Anker.»9) Et tilsvarende sambruksforhold som i
Rotneberget kan det derfor ha vært også på Tvengsberget
mens bygningen inneholdt to røykstuer. Den nåværende
røykstuen anslår Halvard Vreim, på grunnlag av ulike
bygningsdetaljer, til å være bygd på 1830-tallet.10) Dette
åpner muligheten for at røykovnen i den vestre stuen
kan være revet samtidig med at en ny røykovn ble murt
opp i østre stue. Sannsynligheten for at de to røykovnene
har eksistert samtidig vil her kunne styrkes eller svekkes
gjennom en årringsdatering.
Det er ellers interessant å merke seg at både på
Tvengsberget og Rotneberget utgjorde den gjenvær
ende røykstua den yngste delen av huset, som antagelig
hadde kommet til på 1830- og på 1840-tallet. Den eldste
røykstua ble på begge gårdene bygget om til peisestue.
På de svenske finnskogene ser det ikke ut til at vånings
hus med to røykstuer har vært vanlig. Fra Simola i Øst
mark dokumenterer Albert Hämäläinen en «røkstuga
för två familjer», hvor forstuen var felles, og kammeret
bak delt i to kjøkken med en bordvegg [brädvägg]. Men
selv om tilsvarende oppdelinger av midtrommet kjennes
andre steder i Sverige, representerer ikke Simolas parstue
noen hustype med videre utbredelse på finnskogen. Den
hadde også en annen grunnplan enn midtgangssstuene
på Rotneberget og Tvengsberget.11)
I den andre takstforretningen fra Rotneberget, som
ble holdt i 1846, gis det en mer detaljert beskrivelse av
stuebygningen, som også forteller mer om hvordan den
så ut i 1831. Den målte 21.3 m i lengde og 8.3 m i bred
de, og hadde i tillegg til ytterveggene tre tverrvegger av
tømmer, som delte huset i fire rom. Det vestre midtrom
met utgjorde en gang med utgangsdør i begge ender. På

vestsiden av gangen fantes en stue, på østsiden kjøkken
og stue. Hva romplanen angår, var dette en midtgangs
stue, en nokså vanlig bygningstype på noe større finn
skogsgårder.
Teoretisk sett kan også andre våningshus med midt
gangsplan ha hatt to røykovnstuer som på Rotneber
get og kanskje også på Tvengsberget, men disse har i så
fall eksistert før en har kunnet fange dem opp i skrevne
kilder. Huset på Rotneberget med to røykstuer ble som
nevnt bygd om på 1840-tallet Det eksisterte deretter med
én røykstue i enda en generasjon, inntil den på slutten
av 1870-tallet ble revet og erstattet av en midtkammer
stue uten røykovn, på samme tomt.
Våningshuset som sto nyoppført på Helgeberget i
1831, rommet en stue «forsynt med Leerovn» og et kjøk
ken «med Skorsten». Huset målte 10 x 8.2 m, og hadde
altså en grunnflate på 82 m2, mot Rotnebergsbygnin
gens 176.8 m2. I finnskogssammenheng representerer
Helgebergsstua en uvanlig hustype. Den hadde bare to
rom: stue og kjøkken, og separat inngang til hvert rom
fra en 1.6 m bred «tillukket Sval - - - uden Vindu» som
løp langs forsiden av huset. Og siden bygningen kalles
ny i 1831, må dette ha vært dens opprinnelige utseende.
Den neste taksten fra 1846 gir mer og til dels også
avvikende informasjon. Her opplyses bl.a. at stuerom
met hadde «3 Fag smaa Vinduer -- samt Røghul i Taget
og Stenovn; Gulv og Fladtag bestaar af kløvet Tømmer.»
I 1856 presiseres det at ovnen var en «Steenovn, som
almindelig bruges paa Finskoven». Kløvninger som gulv
og tak ser ut til å ha vært vanlig i eldre bygninger på
Finnskogen, mens planker og bord blir vanligere etter
midten av 1800-tallet. I tillegg til de to inngangsdørene
var det også dørforbindelse mellom de to r ommene.
Svalen beskrives i 1846-taksten som «enn saakaldet
Langsval af samme Længde som Huset, opført paa 4
Stolper og tekket med samme Material som Vaaningshu
set [=«Skieved»]». Bygningen takseres uforandret i 1856.
I 1831 oppgis det bare to vinduer i stuerommet og
ett i kjøkkenet, og det er trolig at svalgangen ikke len
ger var innpanelt, siden dette ikke nevnes. Forutsetter
vi at denne informasjonen er korrekt, må det ha kom
met til et nytt vindu i hvert av husets to rom mellom
1831 og 1846, og i så fall på fasadesiden, hvor lyset nå
kunne slippe inn.
Benevnelsen lerovn for røykstueovnen, som vi ser bru
kes i 1831, går av bruk ved midten av århundret. Alle
rede i 1846 omtales den som stenovn, som ved siden av
gråstensovn er det vanligst brukte navnet i skrevne kil
der gjennom 1800-tallets siste halvdel. Nærmere slutten

Husene på Helgeberget, tegnet
på grunnlag av oppgitte mål i
branntaksten fra 1846.

Rotnebergets hus ifølge
branntaksten i 1874, med dateringer
forutskiftninger og omflytninger av
bygninger etter 1831.
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av århundret treffer en oftere på andre benevnelser for
den leirmurte røykovnen, som «Røgovn», «Røgstueovn»,
«Bagerovn», «Finovn» og beskrivelser som «en opreist
Ovn af Sten og Ler».12)
Rominndelingen i Helgebergets våningshus anno
1831 har enkelte skandinaviske bygningshistorikere
betegnet som celletypen, fordi hvert rom hadde separat
inngangsdør, vanligvis fra en svalgang på husets fasade
side. Sigurd Erixon fremholder at «I Värmland finner
man denna plan ibland hos skogsfinnarna, men vanli
gen med en del oregelbundenheter. Kammaren kan t.ex.
vara uppdelad på två, nyttjas som brygghus eller vara en
helt avskild bod.»13)
Hverken på Hedmarks eller Värmlands finnskoger ser
denne hustypen ut til å ha vært vanlig. Kanskje represen
terer Helgebergsstuen et bygningshistorisk utviklings
stadium mellom røykstuer med og uten kjøkken, hvor
røykstue og kokhus er forenet under samme tak. Eller
gårdens eier Johan Steffensen kan ha hentet inspirasjon
fra en stue utenfor Finnskogen.
Beskrivelse og oppgitte mål tyder på at dette er samme
hus som i branntaksten på Helgeberget fra 1897 kaltes
hovedbygning. Men nå er røykovnen fjernet, et kam
mers frapanelt stuerommet og et spiskammers delt av
fra kjøkkenet. Dessuten hadde både stue- og kjøkken
inngangen fått separat bislag [förstukvist]. Trolig har
ombyggingen av den tidligere røykstua foregått i forkant
av branntaksten Våningshuset på Helgeberget brant for
øvrig ned i 1917.
Noe som også kan tale for en opprinnelig røykstue,
er at stuebygningen registrert i 1897 manglet [saknade]
kjeller. Dette ser ut til å ha vært tilfelle for så godt som
alle røykstuer på den norske Finnskogen og kan være
interessant å ha i mente når en skal identifisere slike stuer
som en senere møter i sterkt ombygd stand. Imidlertid
kjennes også kjellerløse stuer i dette området som ikke
har vært røykstuer.
Sammen med registrerte bygninger gir brann
takstene fra Grue finnskog også kunnskap om røykstue
nes rominndeling. På mindre gårder var stuer med en
såkalt akershusisk grunnplan, hvor inngangen førte
direkte inn i stuerommet, nesten enerådende. Nokså
nær halvparten av halvthundre røykstuer i Grue hvor
rominndelingen kjennes, tilhørte denne stuetypen.14)
På Finnskogen i Värmland var derimot stuer med tre
romsplan og forstue, såkalte enkelstugor, vanligst på
mindre gårder. Men stuer med inngangen direkte inn i
stuerommet, kalt sidokammarstugor, forekom også, og
det ser ut til å ha vært særlig mange av dem i Östmark
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sogn. På den norske Finnskogen er det derimot bare
registrert to treromsstuer [enkelstugor], som begge sto
på Varaldskogen, på gårder hvor det fantes nære slekts
bånd til Sverige.
Ellers kjennes fra de større gårdene på Grue finnskog
omtrent ti midtkammerstuer [parstugor] og et tilsvaren
de antall med midtgangsbygninger [mellansvalestugor],
som vår røykstue på Rotneberget var eksempel på. Disse
tallene gir en antydning om hvor vanlige de ulike stuety
pene kan ha vært, med to viktige forbehold. De utgjør
bare en mindre andel av røykstuene som fantes på et gitt
tidspunkt, og en må regne med at mindre bosetninger,
og dermed også de akershusiske stuene, er sterkt under
representert i dette utvalget.
Romplan og bygningstype kan også ha forandret
seg gjennom tid. Når en tar bevarte midtkammer- eller
midtgangsstuer i nærmere øyensyn, viser det seg ofte at
den ene av stuene må være bygd til senere, noe en ikke
kan få kunnskap om gjennom branntakstene. Forhåp
entlig vil fremtidige årringsundersøkelser kunne bidra til
en nærmere tidfesting, både av sammenbyggingsskikken
og av de ulike stuetypene på Finnskogen.
Ved midten av 1800-tallet var de akershusiske stue
ne og midtkammerstuene de vanligste hustypene også i
bosetningsbeltet langs Glomma, og en får inntrykk av at
valget av bolig fulgte de samme sosiale skillelinjene som
på Finnskogen. Våningshusene som sto på Helgeberget
og Rotneberget i 1831, representerte imidlertid begge
avvikende hustyper. Dette viser at en bør være forsiktig
med å projisere kunnskapen om de registrerte røykstu
ene, som ofte også er de senest bygde, bakover i tiden.
Om forholdene på den svenske finnskogen er det sagt
at det var uvanlig med vinduer i røykstuene frem til midt
en av 1800-tallet.15) Våre to branntakster fra Grue i 1831
kan ikke bekrefte dette. I den dobbelte røykstua på Rot
neberget registreres nevnte år seks vinduer, fordelt på tre
boligrom, og på Helgeberget to vinduer i røykstua og ett i
kjøkkenet. Derimot ser det på denne tiden gjennomgåen
de ut til å mangle vinduer i kokhus, staller og smier, hvor
det vanligvis ble innsatt vindusglass senere på 1800-tallet.
Andre hus med ildsted
Ved siden av våningshuset omtales tre hus med ild
sted i de tidligste branntakstene fra Helgeberget og
Rotneberget: smie, badstue og kokhus. Dessuten sto det
i 1831 en rie på Helgeberget. Smier og badstuer, som var
gårdens mest brannfarlige bygninger, ble vanligvis ikke
assurert, med unntak av de eldste branntakstene. Ofte
lå de også bortenfor den av brannkassen definerte fare

grensen på 75 alen fra de øvrige gårdshusene, og ble der
for ikke inkludert i taksten.
Smiene på de to gårdene var ettroms laftebygninger
med «Skorsten og Pipe» og sannsynligvis uten vinduer,
siden dette ikke oppgis. Begge hus må ha nærmet seg
slutten av sin funksjonstid. Rotnebergets smie betegnes
i 1846 som «gammel» og «i daarlig Stand», og om Hel
gebergets sies det samme år at den «er aldeles forfalden
og uden Verdie».
Helgebergets og Rotnebergets smier, som etter beva
ringstilstanden å dømme kan ha vært bygd på 1700-tal
let, bekrefter ikke en tidligere observasjon fra finnskogen
i Kongsvinger om at «De eldste smiene på Finnskogen
var skorsteinsløse. Røyken slapp ut ved at de øverste
stokkene i gavlveggen har åpne mellomrom».16) De rik
tignok fåtallige smiene fra Grue finnskog hvor ildsted
oppgis i branntakstene, var utstyrt med skorstein. Om
en her har å gjøre med regionale variasjoner, endringer
gjennom tid eller konklusjoner trukket på gunnlag av
for få eksempler, må inntil videre forbli åpne spørsmål.
På våre to Gruegårder, som de fleste andre steder på
Finnskogen, var kokhuset en ettromsbygning med pipe
og peis.17) I branntakstene kalles det som oftest bryggerhus og av og til bakarstue som ute i bygda. I siste fjerdedel
av 1800-tallet bygges det på noen større gårder brygger
hus med to eller flere rom, hvor det i det ene kan være
bakerovn. Bemerkelsesverdig ofte skjer dette på samme
tid som røykovnen fjernes fra våningshuset.
Kokhusene som sto på Helgeberget og Rotneberget
før 1850, i branntakstene kalt «Brygger- og Bagerhus»,
ser ikke ut til å ha vært i noen særlig bedre forfatning
enn smiene. Om kokhuset på Helgeberget opplyses det
i 1831-taksten at huset var «forsynet med Ildsted, men
intet Vindue», og i 1846 leser vi at «det er aldeles for
faldent, idet Lafterne ere istøkker og Skorstenen nedfal
den». I 1856 står huset fortsatt, men «har kun et Ildsted
indeni af nogle Stene» og anses for å ha for lav verdi til
å kunne assureres.
Også Rotnebergets kokhus var i 1831 åpenbart inne i
sin siste bruksfase, og det opplyses i neste branntakst fra
1846 å være «nu nedrevet». Tretti år senere leser vi at det
var «Ildsted i No 1 [våningshuset], i en Smedje og i Bad
stuen», noe som må bety at gården på dette tidspunktet
manglet kokhus. Først i 1880 takseres et nytt brygger
hus, og en må da anta at kokhusets funksjoner i mellom
perioden var henlagt til kjøkkenet i røykstua. Vi ser at det
første kokhuset eller bryggerhuset på Rotneberget rives
samtidig med at den ene av de to røykstuene i vånings
huset ominnredes til peisestue, likeledes at det neste byg

ges når den gjenværende røykstua rives. Det sistnevnte
assureres i 1880, og var som det tidligere ettroms, men
hadde ved siden av peisen bakerovn, som det var behov
for etter at røykovnen i våningshuset var borte. Ellers gir
branntakstene inntrykk av at smier og kokhus var blant
de husene på finnskogsgårdene som sist ble fornyet, og
at de ofte ble brukt så lenge det i det hele tatt var mulig.
Det er verdt å merke seg at det i de tidligste kok
husene på Helgeberget og Rotneberget hverken opp
gis bryggepanne eller flatbrødtakke. Tidligste belegg fra
Grue finnskog er her Tvengsberget, hvor det i 1846 assu
reres et «Pandehus», som foreløbig manglet innredning,
mens «Et gammelt Bryggerhus» uten bryggepanne skulle
rives. Åpenbart befinner vi oss her akkurat i forkant av
den første installeringen av bryggepanne. På Pekkola av
Lauvhaugen registreres det i 1866 et «Bryggerhus med
Skorsten og indemuret Bryggepande af Malm», som ikke
ser ut til å være av helt ny dato. Deretter følger en rekke
takstforretninger med «en indmuret Bryggepande af
Malm» som et vanlig inventar i kokhuset eller brygger
huset. På Helgeberget registreres en «indmuret Brygge
pande» i 1897, riktignok etter et langt opphold i brann
takstene for denne gården.
Kokhusene på Helgeberget og Rotneberget kan som
ellers på Finnskogen følges gjennom tre bruksfaser.
«Kokhuset var ett kompliment til røkstugan», skriver
Hans Johnsson i en studie av finnskogens byggeskikk,
og sikter da til tiden før røykstuene fikk kjøkken med
peis.18) Kokhuset, eller bryggerhuset, ble deretter et grov
kjøkken med samme bruksområder som bakarstua ute
i bygda. De senere bryggerhusene kunne særlig på de
største gårdene ha flere rom med ulike funksjoner; det
egentlige bryggerhuset med peis og bryggepanne, bakar
stua med bakerovn, vedskåle og drengestue.
Beskrivelsene av Helgebergets og Rotnebergets bad
stuer i branntakstene fra 1831 og 1846 er nesten identiske.
Av fast inventar oppgir 1846-taksten på Rotneberget «en
Graastensovn som Ildsted [og] en Tørkekarm af kløvet
Tømmer» og vice versa på Helgeberget «en Tørkekarm
af kløvet Tømmer [og] en Graastensovn». Når laven
kalles tørkekarm, betyr det helst at bygningen både ble
anvendt som tørkehus og som badstu. Blant registrerte
badstuer på Finnskogen finnes flere hvor laven har en
bredde på 1 ½ m eller mer. Disse har trolig hatt ulike
tørkefunksjoner ved siden av å være badstu.
Badstuene på Rotneberget og Helgeberget lå hen
holdsvis 30 m og drøye 40 m fra røykstua, og det er mulig
at denne relativt korte avstanden hadde noe å si for at de
to husene ble tatt med i den tidligste brannforsikringen.
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Om Rotneberget leser vi i 1856 at det var bygget en ny
badstue, som lå lenger vekk fra tunet.
På Helgeberget takseres dessuten en «Tørkerye eller
Indretning til at tørre og terske Ruug på» i 1831. Byg
ningen lokaliseres ikke, men tør ha stått i rimelig nærhet
av de øvrige husene for å komme med i branntaksten.
I 1846 får vi høre at dette huset var «nedrevet da det
befandtes aldeles uden Værd.» Den siste bemerknin
gen kan både tolkes som at bygningen var i sterkt for
fall og at den ikke lenger hadde noen bruksverdi, kan
skje begge deler.
Riene var bygget primært som tørke- og treskehus
for svedjerugen, og på grunn av svedjebrukets minkende
betydning begynte de å gå av bruk allerede før midten av
1800-tallet. Dette, og det forhold at de kunne stå langt fra
tunet, forklarer at riene svært sjelden omtales i skrevne
kilder. Atskillige rier har imidlertid satt spor etter seg i
stedsnavnene, nettopp fordi de befant seg på lokaliteter
utenfor tunet.

Bilder dette oppslaget:
To viktige frittliggende hus på
skogfinske gårder som fortsatt finnes
på Helgeberget; vedskålen og den
gråsteinsmurte kjelleren.
Foto: Hans Johnsson.

Boder og bur
Bodbygningene som registreres i de tidligste brann
takstene på Helge- og Rotneberget, var både en- og
toetasjes. Bodene på to etasjer kunne på Finnskogen som
andre steder ha trapp på inn- eller utsiden av tømmer
kjernen, noe som er et viktig skille mellom stabbur
[härbre] og loft i norsk bygningsterminologi.
På Rotneberget sto et toetasjes «nyt Stabuur» i 1831.
I neste branntakst leser vi at denne bygningen hvilte
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på «9 Trestolper med Tømmerunderlag», som må bety
at stabbene hadde en tømret grime eller ramme som
fundament. Den hadde videre ett rom med dør i hver
etasje og «Trapp i Gangen», og vi vet da at dette var en
loftbod og ikke et stabbur. Kanskje følger takstmennene
her solørterminologien fra nyere tid, hvor loftet kalles
stæbbur eller klesstæbbur. I 1864 og 1874 kalles huset for
stolpebod, og sistnevnte år opplyses det at huset etter en
ombygging hadde fått innvendig trapp og dermed sett
gjennom bygningshistorikerens briller skiftet status fra
loftbod til stabbur.
I samme del av tunet som «stabburet» sto en
enetasjes bod, som i 1846 sies å være brent ned. Kan
skje skjedde dette i 1843, da også et fjøs på gården ble
ødelagt av brann og tatt ut av taksten. Videre oppgis i
1846 en «Føderaadsbod» på nordsiden av røykstua og
i 1868 en «Matbod» seks meter lenger nord, mens det
på gårdskartet i 1874 er inntegnet en «Melkebod» som
lå noe nærmere gården enn bodene som de to tidligere
branntakstene forteller om. Muligheten er til stede for
at vi her har å gjøre med ett og samme hus. Men siden
ingen av bodene assureres og derfor verken måles eller
beskrives, har vi ingen grunnlag for å sammenligne de
tre registreringene.
Sørøst for Helgebergets røykstue er det på gårdskar
tet fra 1846 tegnet inn en rekke på tre boder. Den sør
ligste av disse kalles «Et aldeles nyt 2 Etg Stabur» i 1831.
Etter beskrivelsen å dømme må dette ha vært et virkelig
stabbur med innvendig trapp og ikke en loftbod som
«stabburet» på Rotneberget. Nord for det nye stabburet
lå det en «Matbod» som eieren ikke ønsket å taksere,
og nord for denne igjen registreres i 1831 et enetasjes
«gammelt Stabur», som i neste takst fra 1846 kalles en
«Matbod, gammel». I 1856-taksten leser vi at det sist
nevnte huset er «flyttet nord for Stuen og omgjort til
Stabur, idet det er paatømret én Etg». En slik påbygging
var ingen uvanlig foreteelse. På atskillige finnskogsgårder
og også på mindre gårder utenom Finnskogen kan en
fortsatt se atskillige eksempler på opprinnelige enetasjes
buer som er bygget opp til stabbur en gang på 1800-tallet.
Inntrykket som de tidlige branntakstene gir, er at det
inntil 1800-tallets annen fjerdedel bare fantes én- og
toetasjes boder på Helgeberget og Rotneberget. Det før
ste stabburet på Helgeberget bygdes i forkant av brann
taksten i 1831, mens Rotneberget fikk sitt første stabbur
ved ombygging av et loft i tidsrommet 1868-1874. Den
samme utviklingen hadde for lenge siden foregått i det
norske bondesamfunnet, som en langsom prosess hvor
enetasjes boder ble bygget opp til toetasjes stabbur med

innvendig trapp og etterhvert fortrengte de eldre loft
bodene eller loftene.
I Solør ble loftbodene aldri helt borte, men alllike
vel så fåtallige at de gjenværende også kom til å bli kalt
stabbur. Det er denne navnebruken vi også finner i
branntakstene og som kan gjøre det vanskelig å avgjøre
om en har å gjøre med en loftbod eller et stabbur når
beskivelsene er knappe. På Finnskogen var det mot
satte tilfelle. Her ble både stabbur og loft kalt bu, fordi
stabburet var en relativ nykommer i denne kategorien
av bygninger.
En ser at et flertall av loftbodene som kjennes fra
Finnskogen, har eller har hatt en helt åpen trappesval
på fasadesiden, hvor et par stokker i forkant dannet et
brystvern. Loft med denne type svalgang omtales av og
til som spesielle for Finnskogen. Men det er også bevart
eksempler på lofttypen ellers i Solør, og sett i et større
perspektiv har den en vid utbredelse i Nordeuropa. Når
vi både fra bygningsregistreringer og branntakster kjen

ner en rekke slike loft fra det skogfinske kjerneområdet,
skyldes det to forhold; stabburet begynte først sent å
fortrenge loftet som forrådshus, og bruken av panel var
senere og mer begrenset enn i norskbygdene.
Til forrådshusene hørte også de frittliggende kjellerne,
mange av dem murt i gråstein med hvelvet tak, som ofte
befant seg kort vei fra røykstua. På Helgeberget finnes en
slik kjeller 25 m fra våningshuset, hvor også den tidligere
røykstua sto. Her som andre steder på Finnskogen for
telles det at kjelleren ble bygget av en svensk murer. En
annen type kjeller med steinsatte vegger og en nå sam
menrast tømret overbygning kan sees tett inn til veien
opp til Rotneberget, drøye 100 m sørvest for våningshu
set. Kjellerne ble ikke regnet som brannfarlige, og ute
lates derfor i branntakstene. Vi vet at mange av dem ble
benyttet til potetkjellere, men mangler pålitelige infor
masjon om når de ble bygd.
Vedskålen [vedboden] kunne være frittliggende, eller
et rom i et annet hus, og befant seg vanligvis kort vei
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fra røykstua. Vi ser at skålen også kunne være et rom i
stallen, noe som var tilfelle på Helgeberget i 1846, eller
bygget inntil denne. En praktisk tanke kan ha ligget til
grunn for dette valget, siden både stall og skåle ble ansett
for å være mannlige aktivitetsområder. Skålen kunne
også stå inntil andre hus, av og til loftet eller stabburet,
og i en senere del av 1800-tallet kunne den være et rom
i bryggerhuset.
På Øvre Rotneberget nevnes ikke vedskålen i de tidlig
ste takstene. Men på gårdskartet fra 1874 er en frittstående
skåle inntegnet sytten meter nord for røykstua. 1880-tak
sten opplyser at denne var tømret «med åpning fra sør»,
noe som må bety at den som mange eldre tømmerskåler
var uten dørblad. Den var i 1920 blitt erstattet av skåle
oppført i bindingsverk. På Helgeberget finner vi fortsatt
en frittstående tømmerskåle uten dørblad som den nær
meste bygningen i forhold til våningshuset.
Hus for hest, fe og fôr
Rotnebergets stallåve før midten av 1800-tallet tilhørte
den vanligste finnskogstypen med stallen under kjø
ringa og et fôrgolv ved siden av. Stallrommet hadde
samme plassering på Helgeberget, men her var det fôr
rom på begge sider, det østre med etasjeskille og ved
skåle i underetasjen. De tidligst registrerte stallåvene på
de to gårdene tilhørte således hver sin bygningstype enkellåve på Rotneberget og parlåve på Helgeberget. Av
den sistnevnte stalltypen kjennes det flere eksempler på
at det ene golvet hadde etasjeskille, med stallskjul, red
skapsrom, vedskåle eller sledeskjul, senere vognremisse,
i underetasjen. Stallrommet hadde på begge gårdene to
spiltau, likeledes stalldør på forsiden og dør fra stallen
og inn i fôrgolvet ved siden av.
Kornlåven, også kalt treskelåven eller fjøslåven, var på
Finnskogen som ellers i Hedmark vanligvis en parlåve,
med et fôrgolv på hver side av kjøringa. Dette sies i klar
tekst på Helgeberget i 1846, hvor det opplyses at «Lade
bygningen» hadde «Underlove og Terskelove, -- --, paa
begge Sider af Terskeloven er et Gulv, hvoraf et benyttes
til Logulv og et til Halmgulv». Kornlåven på Helgeberget
var frittstående. På Rotneberget ser vi derimot allerede i
1831 at «Lade» og «Stald», i 1846 omtalt som «Fjøslade»
og «Staldlade», var bygd inntil hverandre under ett tak.
I tidsrommet 1868-1874 ble begge låver revet og erstat
tet med en «Korn- og Staldlade» i én sammenhengende
bygning. De to låvene hadde fortsatt hver sin kjørebru,
stallåven med ett fôrgolv og fjøslåven med et golv på hver
side av kjøringa. Bevarte låvebygninger bekrefter at det
tidligere fantes forholdsvis mange flere enkellåver, men
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at disse i løpet av 1800-tallet ofte fikk bygd til et ekstra
fôrgolv. Denne utvidelsen av lagringskapasiteten må sees
i sammenheng med at den ekstensive fôrsankingen ble
mindre viktig og en større andel av fôret dyrket på inn
mark. Under det eldre høstningsbruket ble mesteparten
av høyet oppbevart i løer eller stakker ved slåttelandet
og bragt hjem på vinterføre.
På Grue finnskog kan en påvise den samme generel
le utvikling av låvebygningene som Kari Sommerseth
Jacobsen beskriver for Finnskogen i Kongsvinger kom
mune, fra opprinnelig frittstående til sammenstilte byg
ninger som til slutt forenes i en enhetslåve: «De tre fasene
følger etter hverandre kronologisk, men har etter hvert
levd side om side.»19) En bekreftelse på den siste obser
vasjonen gir Helgebergets låver, som gjennom hele det
her behandlede tidsrommet var frittstående. Ved midten
av 1800-tallet lå stallåven og kornlåven på hver sin side
av tunet, og et stykke fra den sistnevnte sto det også en
ekstra fôrløe.
Sammenstillingen av stall- og kornlåve, som etter
hvert vokste sammen til én bygningskropp, dateres av
flere forfattere til siste halvdel av 1800-tallet. Eksemplet
Rotneberget viser imidlertid at sammenbyggingsproses
sen på noen gårder har startet tidligere.
På mange finnskogsgårder bygdes fjøset sent eller
aldri sammen med låven, og på våre to gårder skjedde
dette aldri. Det nye fjøset som sto på Helgeberget i 1831
hadde to rom, tolv båser og dør i begge gavlveggene,
men ingen vinduer. En må anta at det ene rommet var
for småfe, siden det ikke oppgis noe separat småfehus i
branntakstene. Fjøset ble revet og erstattet med et nytt i
1856. Dette nye fjøset beskrives ikke nærmere, men må
ha vært mindre enn det gamle, siden husdyrtellingen i
1865 oppgir en besetning på bare seks kuer og tretten
stykker småfe.
Etter førti års opphold i branntakstene finner vi
omtalt et ettromsfjøs med åtte båser og en binge i 1897.
Denne bygningen hadde én dør og dessuten to vinduer,
som manglet i de eldre fjøsene. Et nybygd fjøs takseres i
1919, med bare syv båsplasser og to binger. Den nye tid
var nå kommet til gården, og vi ser at dette fjøset slapp
lyset inn gjennom hele fem vinduer og hadde gjødsel
kjeller under en del av bygningen. I tillegg var brygger
husets peis med bryggepanne blitt flyttet inn i fjøset,
mens det tidligere bryggerhuset var revet.
På Rotneberget takseres fjøs og «Smaakreaturfjøs»
som to separate bygninger i 1831. De føres også opp i
1846, men med bemerkningen «Det ene Hus nedrevet,
det andet opbrent», og det opplyses at de to husene var

tatt ut av taksten tre år tidligere. Det neste fjøset, som
beskrives summarisk i branntakstene fra 1856 og 1868,
var inndelt i to rom for henholdsvis stor- og småfe med
et skjul imellom, som var inngangssval for de to tømmer
delene. Også de to fjøsene i takstforretningen fra 1831
kan ha vært bygd sammen på samme måte, uten at dette
fremgår klart av beskrivelsen. På Finnskogen som ellers
i Hedmark finner en denne sammenbyggingen av fjøset
for henholdsvis stor- og småfe, med et tømret, innpa

nelt eller lukket forrom imellom. En variant av en slik
bygning som registreres på Helgeberget i 1897, besto
av fjøs og grisehus, det siste delt med tømmervegg i to
rom med hver sin dør. Hvor lenge bygningstypen har
eksistert, vet vi ikke, men brukstiden strekker seg iall
fall bakenfor de tidligste branntakstene. I takstforret
ningene beskrives som nevnt også fjøsbygninger hvor
en tømmervegg danner skille mellom stor- og småfe
rommet. Sammenbyggingen av fjøs og løe, som Albert
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Stallåven på Helgeberget er en tømret
enkellåve med to tilbygg i reisverk.
Fra SEFRAK-registreringen i Grue.

Den sammenbygde korn- og stallåven
på Rotneberget ble reist mellom1856
og 1868 og ble revet noe over
et århundre senere. Fra SEFRAKregistreringen i Grue.

Hämäläinen kaller «grundtypen för den värmlandsfinska
ladugården», er i branntakstene fra Grue finnskog bare
påvist for noen mindre bruk under sent 1800- og tidlig
1900-tall.20) I storferommet på Rotneberget fantes fem
ten båser i 1831 mot ti i 1856. Og ved husdyrtellingen i
1865 hadde gården bare tre kuer og tre sauer. I fjøset var
det ingen vinduer, bare to glugger i storferommet og en i
småferommet. I branntaksten fra 1874 registreres et nytt
fjøs, innredet på samme måte som det forrige.
Fjøset var spesielt utsatt for råte, og ble skiftet ut oftere
enn noe annet hus på gården. På Helgeberget leser vi om
fire ulike fjøs mellom 1830 og 1920, og på Rotneberget
om tre, noe som gir en gjennomsnittlig brukstid på 25-30
år. Det er interessant å merke seg at antallet båsplasser
på begge gårdene reduseres til under halvparten etter
midten av 1800-tallet. En kan tenke seg flere årsaker til
dette, den ene oppdelingen av gårdene, som reduserte
det totale bruksarealet. Like viktig var trolig omleggin
gen til en melkeproduksjon med større avkastning for
hver ku, mens fôrhentingen fra ofte fjerntliggende enger
og myrslåtter etter hvert opphørte.
Rotneberget hadde sommerfjøs i 1831, og siden dette
femten år senere sies å være måtelig stand, har det neppe
vært yngre enn fra begynnelsen av århundret. I 1856
opplyses det at sommerfjøset «er nu flyttet nærmere
Gaarden», som vil si til en tomt drøye 150 m nordvest
for røykstua. Både i 1846 og 1867 opplyses det å ha to
rom og to dører, men hverken glugger eller vinduer. Og
i motsetning til vinterfjøset oppgis verken båser eller
binger. Rotnebergets sommerfjøs er inntegnet på tun
planen fra 1874 og deretter taksert i 1920. På dette tids
punktet var tømmerfjøset blitt skiftet ut med et nytt fjøs
i bindingsverk.
Sommerfjøset lå ofte utenfor den av brannkassen eta
blerte grensen på 75 alen for brannfare, og utelates på
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mange gårder fra takstforretningene. Dette ser også ut
til å ha vært tilfelle med Helgebergets sommerfjøs, som
på 1900-tallet lå i lia ovenfor gården og falt sammen en
gang på 1960-tallet.21)
Både Albert Hämäläinen og Ilmar Talve fremhol
der at sommerfjøs var et trekk ved Finnskogens bygge
skikk som mangler [saknar] forbilder i Finland.22) Talve
skriver om dette at «Kreaturen gingo förr på bete i sko
gen och samlades på kvällen i en öppen inhägnad, «kvej»
under bar himmel. Senare har man börjat bygga s ärskilda
sommarfähus, vanligen belägna på gränsen vid inägor
na mot skogen och med dörrar på båda gavlarna.» Når
sommerfjøset kom i bruk er foreløpig uvisst. Men siden
de skogfinske gårdene i Grue ikke hadde setre, må en
kunne si at bygningen har spesiell interesse for februket
og februkshistorien i denne delen av Finnskogen.
Tak og tekking
Selv når branntakstene er på sitt knappeste, pleier de å
gi informasjon om taktekkingen. I de tidlige takstfor
retningene fra Grue finnskog oppgis for så godt som
alle hus «Tagved», «Skived» eller «Skier» som overtak, et
par steder også kalt «Farved» og «Overliggere af Træ»,
og under vedtaket «Næver og Troski». I mange takster
tas troveden for gitt og sløyfes i beskrivelsen, og noen
ganger oppgis «Troski og Næver», mens overliggerne
ikke nevnes. Vi har her å gjøre med en taktype som tid
ligere fantes over hele Nordsverige. I Norge har vi f ortsatt
begrenset kunnskap om vedtakets utbredelse utenom
Finnskogen.
Takhistorien til røykstua på Rotneberget stemmer
ikke helt overens med hva som nettopp er sagt om
finnskogstak. I 1831 var denne bygningen «tækket med
Saugbord», mens de øvrige takserte husene på gården
mer som en kunne forvente var «tækkede med Næver og
klovne Træstammer». Valget av takkledning illustrerer at
sagbord på denne tiden hadde høyere prestisjeverdi som
tekkemateriale enn kløvninger. Senere på 1800-tallet fin
ner en også bordtak på perifere småhus.
På den gjenværende østre delen av Rotnebergets røyk
stue var bordtaket i 1846 skiftet ut med «Skie og Næver»,
noe som må ha foregått samtidig med at røykovnen i
østre stue ble byttet ut med peis. Ti år senere var det
atter foretatt forandringer i taktekkingen. Det var nå
den nybygde vestre stuen med røykovn som hadde fått
tak av never og skived, mens stuen og kjøkkenet i øst var
tekket med «Næver og Græstorv». Dette var fortsatt til
felle i 1868 og trolig enda en tid fremover. Etter skiftet
av ildsted fra røykovn til støpejernsovn i denne delen av

huset må det ha vist seg at det var nødvendig å bytte til
et tekkemateriale som ga bedre varmeisolering. Denne
opprinnelige røykstua hadde rimeligvis mellomtak, som
likevel ikke var nok til å holde rommet varmt med en
støpejernsovn som ildsted.
Gresstorv eller jord var ikke noe vanlig tekkemateriale
på Finnskogen, men likevel ikke helt fraværende. På Nor
dre Lauvberget eller Nuuttila i Grue hadde således fem av
tolv takserte bygninger tak med «Næver og Græstorv» i
1862. Dette gjaldt røykstua, stallåven, en loftbod, et stab
bur og badstua, mens taket på fjøset, småfehuset, som
merfjøset, kornlåven og sledeskjulet hadde overliggere
av skived, vedskålen og en løe av «kløvet Tømmer». I
siste halvpart av 1860-tallet begynte stikketaket å vinne
innpass. Men fortsatt var vedtaket enerådende på mange
finnskogsgårder, særlig de mindre, i lang tid fremover.
Også på Helgeberget hadde en enkelt bygning tak av
«Saugbord» i 1831. Ellers var «samtlige huse --- tækkede
med Næver og Trækløvninger.» Unntaket var ikke her
våningshuset som på Rotneberget, men det helt nye stab
buret på gården. De to neste takstene på Helgeberget, fra
1846 og 1856, nevner ingen forandringer i taktekkingen.
Fortsatt med unntak av stabburet hadde takene på alle
takserte hus «Næver og Skieved». I 1896 var det imidler
tid bare fjøset som fortsatt hadde vedtak, mens det var
stikketak på de fire øvrige bygningene som ble assurert.
Branntakstene fra Rotneberget gir en nøyaktigere tid
festing av takhistorien. I 1874 var det vedtak på alle opp
gitte bygninger, mens gården i 1880 hadde «preparerede
Granstikker» som tekkemateriale på tre nyoppførte hus;
våningshuset som avløste røykstua, et bryggerhus og
en bod. På de øvrige bygningene ble takveden liggende
sin tid ut.
Stikketakene, som av og til presiseres å være lagt
med «3/4 Alen Granstikker kogte i Vitriol», ble stadig
flere gjennom 1800-tallets siste fjerdedel og fortsatte
et godt stykke inn på 1900-tallet å bre seg på vedtake
nes bekostning.23)
Benevnelsen nevertak treffer en først i 1800-tal
lets to siste årtier på i branntakstene. Dette navnet
hadde ikke noen mening så lenge slike tak fantes over
alt, men først da en fikk behov for å skjelne mellom
det tradisjonelle vedtaket med neverunderlag og stik
ketaket uten.

et lengre tidsperspektiv på gårdstunets utvikling enn for
noen andre gårder på den norske Finnskogen. I brann
takstene fra de to gårdene leser vi om gårdsmiljøer i
stadig endring, hvor hus fornyes, ombygges, påbygges,
sammenstilles og flyttes til nye tomter. Det mest stabile
elementet i gårdsstrukturen utgjorde våningshuset, som
på Rotneberget var en røykstue til slutten av 1870-årene
og på Helgeberget trolig til midten av 1890-tallet. En van
lig beliggenhet for en røykstue var ofte øverst i tunet og så
sentralt som mulig i forhold til de øvrige bygningene, noe
som i utgangspunktet begrenset det naturlige tomtevalget.
Utskiftningen av bygninger som branntakstene fra de to
gårdene i 1831 og 1846 informerer om, følger nokså umid
delbart etter deres nyerhvervede selveierstatus i 1823-24.
På Helgeberget opplyses det i 1831 at både våningshuset,
kornlåven, fjøset og stabburet var nybygde, og på Rotne
berget leser vi i 1846 om flere hus som var revet eller for
nyet. På den siste gården var det åpenbart mer sammen
satte årsaker til at det ble bygget nytt enn på Helgeberget.
Et fjøs og en bod var i 1833 brent ned og et annet fjøs revet,
kanskje også som en følge av brannen. Dessuten var den
ene røykstua fornyet og en ny røykovn oppbygd, mens
røykovnen i den andre var byttet ut med en peis.
Byggeaktiviteten på Helgeberget og Rotneberget
ser ved første blikk ut til å kunne henge sammen med
en økonomisk oppgangstid som startet på 1820-tallet.
Denne økonomiske fremgangen etterfulgte en kort
periode med fokus på skogfinnenes rettigheter. I sin
hovedfagsoppgave «Grue finnskog; etniske aspekter

Forandring og fornyelse
Bygningshistorien som fortelles gjennom branntakstene
fra Oppigarn Rotneberget og Nordgarn Helgeberget i
Grue, strekker seg fra 1831 til omkring 1920 og gir oss
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Rotnebergets nåværende våningshus
ble bygget etter rivningen av røykstua
på slutten av 1870-tallet.
Fra SEFRAK-registreringen i Grue.

ved sosio-økonomisk utvikling» velger Helge Godø å se
denne utviklingen i forbindelse med den økende graden
av selveie og hevder at i «Tiden etter jordreformen i 1823
var Grue finnskog preget av en sterk assimilasjons- og
akkulturasjonsprosess»24) Selveiet og de bedre levekårene
som enkelte fikk, ser imidlertid ikke imidlertid ikke ut
til å ha medført noen utradering av skogfinske særtrekk.
Fornyelsen av gårdshusene som branntakstene
forteller om, gir inntrykk av å ha foregått stort sett på
tradisjonens grunn. En kan nevne som eksempler at
Helgebergets røykstue var nybygd i 1831, og likeledes at
en ny røykstue var under bygging på Rotneberget i 1846.
Heller ikke for andre bygninger på de to gårdene kan det
på denne tiden påvises endringer som skyldes en tettere
kommunikasjon med det norske bygdesamfunnet. Infor
masjonene som gis i de tidligste takstforetningene synes
i stedet å fortelle om lang tids manglende vedlikehold,
som det nå var mulig å utbedre etter at brukerne hadde
fått større råderett over gårdens ressurser.
En bør ellers være forsiktig med å oppfatte skogfinsk
eller for den saks skyld også finsk byggskikk som noe
fremmed og eksotisk. En ensidig fokusering på de tre
bygningene med røykovn; røykstue, badstue og rie, i
deler av finnskogslitteraturen kan lett gi et slikt intrykk.
Byggeskikken i en større del av Fennoskandia represen
terer varianter av en nordeuropeisk laftetradisjon hvor
det som binder sammen er atskillig mer enn det som
skiller. Her hører også den skogfinske bygningshisto
rien hjemme.
Først etter 1870 får norske verdier og vurderinger
en påvisbar innflytelse på byggeskikk og andre forhold
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på Grue finnskog. Og vi ser at det var et helt knippe av
samvirkende faktorer som bidro til dette; etableringen av
den faste skolen, utbyggingen av kjøreveier, høykonjuk
turene i skogbruksnæringen og endringer i jordbruket
fra en ekstensiv til en mer intensiv drift.
Tilnærmelsen til norsk byggeskikk var ellers en lang
varig prosess, og på enkelte skogfinske gårder vant spe
sifike norske trekk ved byggeskikken innpass lenge før
akkulturasjonsprosessen for alvor satte inn. Branntak
stene viser for eksempel at på noen få gårder var røyk
ovnene i stuebygningene borte allerede ved midten av
1800-tallet, mens de på andre gårder fortsatt var opera
tive i mellomkrigstiden.
En like langvarig prosess var samlingen av flere funk
sjoner i en enhetslåve eller i ett utvidet bryggerhus. På
Rotneberget var låvene samlet under ett tak allerede før
1831, mens de på Helgeberget alltid sto hver for seg.
Inntil nærmere midten av 1800-tallet ser videre stab
buret ut til å ha vært en sjelden bygning på Finnskogen.
Ved siden av nybygde stabbur forteller da branntakstene
om både ettromsbuer som ble bygd opp i to etasjer og
om loftbuer som ble stabbur og utstyrte med invendig
trapp til overetasjen.
Da prinsippet om at hver funksjon skulle ha sin byg
ning var forlatt og de gjenværende husene ble bygd større,
bidro dette til at kretstunet med røykstua som samlende
midtpunkt ble borte. Bygningsstrukturen fikk stadig mer
karakter av et åpent firkanttun, hvor bare noen gjenvæ
rende enkeltbygninger glimtvis fortalte og på noen steder
fortsatt forteller om en annen tid og en annen verden.

Oppsummering:
De første branntakster fra den norske Finnskogen ble
foretatt i 1831 på Oppigarn Rotneberget og Nordgarn
Helgeberget i Grue, henholdsvis 7 og 8 år etter at opp
sitterne hadde fått kjøpt gårdene. På Rotneberget ble
det holdt nye takster 1846, 1856, 1868, 1874 og 1880.
Fra Helgeberget fins det takster fra 1846 og 1856, 1897
og 1919. Hyppige takstforreninger viser gårder med
jevnlig bygningsmessig opprustning. Alle bygningene
som disse branntakstene gjelder, er for lengst borte.
Plasseringen av bygningene i landskapet er neppe
tilfeldig, slik mange hevder, men forholder seg til prak
tiske forhold som funksjon og terreng. Denne typen
tun kan kalles kretstun, med røykstua som det s entrale
element.
Stua på Rotneberget hadde i 1831 to stuerom,
med hver sin røykovn, pluss kjøkken med kokepeis.
Ved neste takst hadde den østre stua fått peis i ste
det for røykovn, og i 1860 også støpejernsovn. Rom
og ildsteder tyder på at det var to husholdninger. En
parallell kjennes fra Tvengsberget i Grue. Bygningens
mål o
 ppgis i taksten fra 1846, arealet var 176,8 kvm.
Bygningstypen kan betegnes som midtgangstue.
Stua på Helgeberget var i 1831 mindre enn halv
parten så stor, og hadde bare to rom: stue og kjøkken,
med inngang fra en felles sval. Vi ser i de første brann
takstene utviklingen mot flere vinduer, og i 1897 har
bygningen fått fjernet røykovnen, avdelt to nye rom, og
to separate bislag istedenfor langsval. Stua brant ned i
1917. Typisk for røykstuer på den norske Finnskogen
er at de mangler kjeller.
De fleste mindre røykstuene i norsk finnskog
hadde akershusisk plan, mens treromsplan med for
stue var vanligst på svensk side. De to stuene artikke
len omhandler, er i så måte atypiske. Mange av midt
kammer- og midtgangstuene som finnes på Finnskogen
hadde trolig opprinnelig en enklere plan med tre rom.
Branntakstene omtaler tre andre typer hus med ild
sted: smie, badstue og kokhus. I tillegg fantes i 1831 ei
rie på Helgeberget. Smier og badstuer lå ofte litt unna
de andre husene, og var ikke forsikret. Kokhusene var
ettroms bygninger, med peis og pipe. Disse gikk på
begge gårder ut av bruk før taksten i 1846. Ingen av
dem oppgis å ha hatt bryggepanne eller takke, slike
kom i nye bryggerhus i tida etter dette.
Badstuene på de to gårdene beskrives i begge de før

ste takstene, med ovn og «tørkekarm», som tyder på
flerbruk av badstua.
Ria på Helgeberget var revet i 1846. Riene er k nyttet
til svedjerugen, og gikk ut av bruk sammen med den,
på denne tida.
Det ble registrert boder både i én og to etasjer, og
det beskrives også påtømring fra én til to etasjer. Utvik
lingen fra boder og loft til stabbur kom på Finnskogen
noen år etter den samme utvikling i det norske bonde
samfunnet.
Det fantes murte, frittliggende kjellere på begge går
der. De var ikke forsikret, og vi kjenner ikke alderen
på dem.
Vedskåler var på begge gårder frittstående bygnin
ger, nevnt i enkelte takster.
Begge gårder hadde også stallåve. Rotneberget hadde
enkellåve, Helgeberget parlåve, med fôrrom på begge
sider av stallen. Begge hadde staller med to spilltau.
Beskrivelsene av låvene følger dels en kjent utvikling:
Fra enkeltstående stall- og kornlåve, via sammenbygde
låver, og til en enhetslåve. På Helgeberget forble likevel
bygningene separate. Fjøset var på begge gårder hele
tiden frittstående bygninger. Innredning av bygningene
beskrives, og forteller om besetningenes størrelse, og
utvikling innen dyreholdet mot færre dyr. Fjøsene ble
pga fukt og råte skiftet hyppigere ut enn andre bygnin
ger, med en gjennomsnittlig levetid på bare 25 – 30 år.
Begge gårder hadde sommerfjøs, en bygningstype
som ikke hadde noe forbilde fra Finland.
Branntakstene omtaler som regel taktekkingen nøye.
I de tidlige takstene beskrives tradisjonelle farvedtak,
med noe skiftende terminologi. Våningshuset på
Rotneberget hadde i 1831 tak av sagde bord, noe som
trolig hadde større prestisje. Etter en mellomperiode
med farvedtak i 1846, fikk den ti år senere torvtak. Det
ga bedre isolasjon, og kan sees i sammenheng med
at røykovnen ble borte. På Helgeberget fikk nye stab
buret i 1831 bordtak, de øvrige bygninger hadde far
ved. I 1896 hadde imidlertid alle tak, unntatt fjøset, fått
stikketak. Rotneberget fikk stikketak på tre nyoppførte
hus i 1880. Stikketaket skiller seg fra de andre taktypene
ved at det ikke trenger tetteskikt av never. (se også artik
kelen Faktaark om nävertak)
Branntakstene forteller bygningshistorie fra en lang
periode, med mye endringer. Våningshusene er det
mest stabile element. Den store byggeaktiviteten speiler
historien om en ny, selveiende klasse på gårdene, om
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økonomisk oppgangsperiode fra 1820, og om økt fokus
på skogfinnenes rettigheter. Assimilasjonsprosessen i
samfunnet ser likevel ikke ut til å ha fjernet de skogfin
ske særtrekk. Først etter 1870 ser vi en tydelig påvirk
ning fra norske verdier og vurderinger i byggeskikken
på Finnskogen, i samband med bedrede kommunika
sjoner, skolelovene, og næringsutviklingen. Utviklingen
gikk over lang tid, slik at vi fremdeles kan se rester etter
både enkeltbygninger og tunstruktur som forteller om
en annen tid på Finnskogen.
Når vi skal vurdere og prioritere bygningsmassen på
Finnskogen med sikte på bevaring, er det viktig at vi
kjenner bygningshistorien, og forstår betydningen av
både bevarte særtrekk, og av endringer i byggeskikken.
Ved siden av ulike registreringer i felt, og andre arkiv
kilder, ser vi at branntakster er en god, men lite benyttet
kilde til ny kunnskap. Sammen kan ulike kilder utfylle
hverandre, og gi mange interessante opplysninger. I en
annen artikkel i denne boka sammenholdes opplys

Noter
1) Et unntak er Per Martin Tvengsbergs artikkel om Tvengsberget
fra 1961.
2) De to branntakstene finnes i Ekstrarettsprotokoll for
åstedssaker, Solør og Odalen bd 4, 1823-34.
3) Begge bruk er en direkte videreførelse av den opprinnelige
bebyggelsen på de to gårdene.
4) Helgeberget var ett bruk inntil 1790-årene. Det bekreftes av de
tidligere branntakstene at Nordgarn Helgeberget representerer
fortsettelsen av den eldre gården.
5) Arealene som oppgis på de to kartene er i sum oppgitt som
henholdsvis 41912 og 36444 kvadratalen.
6) Takstene skulle etter Norges brannkasses regler oppdateres
hvert tiende år.
7) Trøseid 1990:244.
8) Tvengsberg 1961:136,140.
9) Trøseid 1990:286.
10) Svendsen 1959:88.
11) Hämäläinen 1945:71, Erixon 1983: 307 og 573,
Granberg 1984: 85
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ninger fra rettsprotokoller med pollenundersøkelser.
En kan tenke seg flere ulike kildekombinasjoner som
kan øke våre kunnskaper, der en også kan inkludere en
som så langt har vært lite brukt på Finnskogen, nemlig
arkeologiske undersøkelser.
I denne artikkelen har vi sett hvordan forfatteren
sammenstiller opplysninger fra branntakstene med
bl.a. gårdskart og folketellingsopplysninger, og kan
gjennom dette langt på vei rekonstruere bygnings
historien på gardene. Det er viktig å huske på at også
på Finnskogen har det hele tiden vært endringer i både
gardsdrift og levevis, noe som speiles i den bygnings
masse man til enhver tid har hatt, og hvordan den har
vært utformet. Bevaring av Finnskogens bygningsarv er
også å ta vare på de ulike epoker av historien. K
 anskje er
endringshistorien, og overgangene mellom ulike tider,
vel så interessant og viktig som en stadig søken etter
det autentiske og opprinnelige.

12) Badstuovnen kalles også «Graastensovn» i branntakstene,
senere også «Røsovn» eller «Røgovn».
13) Erixon 1982: 378.
14) Registrert av forfatteren. Antallet bygninger med kjent
grunnplan vil ganske sikkert øke i fremtiden.
15) Lønborg 1902: 389.
16) Jacobsen 1983:68 og 1984:68.
17) Det kan her bemerkes at uttalen av ordet på den norske
finnskogen var kåkkhuset
18) Johnsson 2008: 82.
19) Jacobsen 1985:102.
20) Hämäläinen 1945: 156.
21) Muntlig informasjon fra Borghild Holen.
22) Hämäläinen 1945:158 og Talve 1953:63.
23) I tiden vi her befatter oss med, nevnes ikke i brannstakstene fra
Grue finnskog tekkematerialer som høvlet takflis, teglsten eller
bølgeblikk (plåt).
24) Godø 1975: 118.

Restaurering av badstua på Nedre Øyeren
- Nevertak og røykovner
Av Birger Nesholen og Jo Husmo

Birger Nesholen er konservator og faglig
leder ved Norsk Skogfinsk Museum.
Han har foretatt og medvirket i en rekke
restaureringsprosjekter, i tillegg til et omfattende registreringsarbeid. Han har skrevet
fagartikler i norske og utenlandske bøker og
tidsskrift.
Jo Husmo er erfaren murer og
restaureringshåndverker. Han er også eier
av finnegården Käckåsen, se egen artikkel.
Badstua på Nedre Øyeren har vært
gjenstand for reparasjoner og restaurering
i flere perioder, den siste i 2010/ 2011, med
tilskudd fra Hedmark fylkeskommune.
Bygningen er nå fredet.
Økt kunnskap om bebyggelsen på
Finnskogen er et sentralt mål for prosjektet.
Gjennom restaureringen av badstua på
Nedre Øyeren vinnes ny kunnskap, som vil
komme til nytte i framtidige restaureringsprosjekter på Finnskogen.

Badstua på Nedre Øyeren på Brandval Finnskog er
spesiell og unik. Den er i all tid kalt for «badstua», men
den er langt mer enn en tradisjonell skogfinsk røykbad
stue. Det mest unike er at den har to røykovner murt ved
siden av hverandre: en badstueovn og en røykstueovn.
Dette er den eneste bygning vi kjenner til med en slik
dobbel røykovn i samme rom. Det har etter muntlig
utsagn vært en lignende dobbeltovn i ei annen bad
stue på Varaldskogen, men denne ovnen er i dag borte.
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Birger Nesholen foran badstua.
Foto: Tore Lahn, Hedmark
fylkeskommune.

Den doble røykovnen på nedre Øyeren.
Foto: Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk
Museum.

Drøppbordkrokene plasseres ut.
Foto: Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk
Museum.

I nteressant er det også at kombinasjonen av sammen
bygd røykovn og peis i samme rom fremdeles eksisterer i
en annen bygning på Brandval Finnskog. Det er tenkelig
at disse kombinasjonsbygningene representerer den siste
utviklingen av røykovner i den skogfinske kulturen – da
røykovnene ble kastet ut av røykstuene, mens man frem
deles hadde behov for røykovnene til andre funksjoner
enn oppvarming: til brødbaking, korntørking o.a. – se
artikkelen om skogfinsk byggeskikk.

Ovnene på Øyeren er murt i ett, innenfor samme
ovnsbank av grove stokker. Badstueovnen er en røysovn
med tørrmurt (kallmurad) hvelv som røyken og var
men går opp gjennom, mens røykstueovnen har tett,
leiremurt hvelv, med en typisk røykstueovns trekk-kanal
som munner ut i frontveggen.
Bygningen er i laftet tømmer, og en del av veggstok
kene er sekundært brukt. Etter innvendig overflate og
eldre sotning å dømme, er det trolig at en del av stokkene
har sittet i ei tidligere røykstue. Bygningen har opprin
nelig hatt nevertak, selv om takvinkelen på ca. 26 grader
er på grensen til det som egner seg for dette. I senere tid
har bygningen hatt flistak (pärttak). Bygningen har to
vinduer på fremre langvegg, og dør i gavlveggen. Døra
er plassert så mye til høyre på veggen at bygningen må
ha vært planlagt med en ovn med så stor grunnflate til
venstre innenfor døra.
Innvendig har badstua gulv av solid plank, og en lave
(brisk) langs bakre gavlvegg. Laven sitter i en høyde som
er egnet for bading, men er samtidig så dyp, og så tett,
at den også må ha vært beregnet på tørking av f.eks. lin.
Bygningen har plant innertak (himling) av grove rund
stokker, tettet med mose og isolert med et tykt lag jord
masse. Dette er typisk for røykovnsbygninger. I innerta
ket sitter ei røykluke, og fra denne går en røykkanal gjen
nom loftet og opp over yttertaket. Røykluka og kanalen
er helt typisk røykstuekanal. Oppunder innertaket s itter
festet flere stenger som trolig har hatt tørkefunksjoner.
Alle disse elementene i bygningens interiør gjør at den
vil kunne fungere både som røykstue og badstue, og til
en viss grad også som rie, for både tørking og tresking.
Restaurering av bygningen og nevertaket
Bygningen ble kjent for kulturminnevernet i 1976. Da
var flistaket i en dårlig tilstand, og det var en del vann
lekkasjer. Solør-Värmland Finnkulturforening og Grue
tunet Museum hjalp eieren å søke midler til å legge plåt
tak på bygningen. Dette ble lagt på i 1977.
I 1985 ble badstuas tømmervegger restaurert av Grue
tunet Museum. Det ble byttet ca 15 veggstokker i bun
nen av bygningen.
I 2010 ga Hedmark fylkeskommune tilskudd som
muliggjorde ferdigrestaurering av bygningen. Arbeidet
ble utført av Norsk Skogfinsk Museum. Det ble byttet to
veggstokker øverst på sørveggen, samt deler av to vegg
stokker og deler av tre stokker i innertaket. Taktekkingen
ble lagt om til nevertak.
Ved den tidligere omleggingen av nevertaket
til flistak, ble alle materialer fra nevertaket fjernet.
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 ålsettingen med rekonstruksjonen av nevertaket var
M
å gjenskape taktekkingen så nær opptil den opprinne
lige som mulig, og samtidig gjennomføre alle detaljer
med materialer og teknikk som har vært vanlig i de
skogfinske nevertakene.
Et nevertak som har vært gjort med den tradisjo
nelle teknikk og konstruksjon etterlater karakteristiske
merker som er et godt utgangspunkt for rekonstruk
sjon av taktekkingen. De drøppbordskrokene som foran
krer hele taktekkingen til bygningen er haket ned i øver
ste langveggstokk. Merkene på badstua på Øyeren viste
både antall kroker og dimensjonen på disse. Krokene er
granstammer i riktig dimensjon der den ene av røttene
utgjør kroken. Mellom disse krokene legges tynne gran
raier (slaner) tett i tett som et jevnt underlag for neve
ra. Det ble lagt seks lag never, innkjøpt gjennom norske
Materialbanken på Røros. Denne nevera er i varierende/
naturlige størrelser, men den ble supplert noe med never
innkjøpt fra Finland i standardstørrelser på 50x50 cm.

Den bratte takvinkelen gjorde det utfordrende å legge
nevertaket. All farveden under nevera skal ligge løs, og
med et mellomrom mellom enden av farveden og drøpp
bordet. For å hindre farveden i å skli ned til drøppbordet
under legging av nevera, måtte det legges midlertidige
klosser i dette mellomrommet.
Oppå nevera ble det lagt farved av grøvere stokker av
gran som har til formål (syfte) å være tyngde for å holde
nevera plant på plass. Det er en teknisk utfordring å få
nevertaket til å dekke helt ut over endene av takåsene. Alle
nåværende nevertak på skogfinske bygninger på museer
har lagt raier helt ut. Disse vil ikke kunne legges så langt
ut at de dekker enden av åsene, da ville de ramle ned.
Dette har nok vært et problem på mange andre nevertak
også, ettersom både bygninger og gamle fotografier viser
at svært mange åser på skogfinske nevertaksbygninger har
råteskader i endene. Gjennom studier av originale never
tak i dårlig tilstand, og gamle fotografier, kom vi fram til
den tradisjonelle løsningen på dette: Ytterst på taksidene
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Nevera legges på plass.
Foto: Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk
Museum.

Detalj av nevertakets avslutning over
gavlvegg.
Foto: Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk
Museum.

legges en bred
plank av samme
tykkelse som den
undre farveden. Denne
planken kan legges så langt ut
at den dekker enden av åsene,
samtidig som den ligger godt an
inne på takflaten.
Nevertaket på badstua på Øyeren
er i dag trolig det beste eksemplet på både helhet og
detaljer for et skogfinsk nevertak.
Restaurering av røykovnene
Den største av røykovnene (røykstueovnen) har i lang
tid hatt store skader. Skadene skyldes trolig setnin
ger i grunnen under ovnshjørnet nærmest døra. På
1970-tallet var dette hjørnet i ferd med å skli ut mot
veggen. Dette presset så mye på veggen at beitskia i døra
røk, og tømmerveggen bulet kraftig ut av loddlinjen.
På 1990-tallet ble røykovnene nøyere undersøkt, og
det ble konstatert at frontveggen, som er murt inntil,
uten forband med hvelvet, hadde sklidd ut, slik at det
var en åpning på nesten 10 cm mellom frontveggen og
hvelvet. Samtidig ble det konstatert at hvelvet var sterkt
skjørbrent av lang tids bruk. I 1985 ble ovnshjørnet mot
døra jekket opp til noenlunde riktig posisjon etter at
tømmerveggen var presset på plass igjen.
Restaurering av røykovnene ble påbegynt i juni 2010,
etter at de bygningsmessige arbeidene på tak, innertak
og vegger var ferdig. Arbeidet ble utført av Jo Husmo og
Birger Nesholen fra Norsk Skogfinsk Museum. Det lever
ikke lenger noen tradisjonsbærere for muring av røyk
stueovner, verken i Norge, Sverige eller Finland. De fleste
røykovner som er rekonstruert på museer på 1900-tallet,
er bygd med sement som bindemiddel. Sementen blir
helt uelastisk, og sprekker når steinen utvider seg ved
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varme. Målsettingen med restaureringen her var å bruke
materialer og teknikk som er brukt tradisjonelt i røykov
ner, og spesielt røykovnene i denne badstua.
Den viktigste dokumentasjonen for materialer og tek
nikk var selvfølgelig disse røykovnene selv. Originale
«urørte» røykovner er i dag svært sjelden forekommende
både i Norge, Sverige og Finland, og det ble derfor lagt
stor vekt på dokumentasjon og studier av materialer,
byggeteknikk og skader og slitasje som hadde oppstått
i ovnene.
Et sentralt spørsmål i forbindelse med leiremurte
røykovner på Finnskogen, er hva slags leire som er brukt
i muringen. Finnskogen er ikke et område med rikelig
forekomst av god kvalitet leire, og det er usannsynlig at
de reiste milevis av gårde for å skaffe dette. Det sann
synlige er at en brukte de kvaliteter som kunne egne seg
som var å få tak i lokalt, eller i rimelig nærhet.
Som forberedelser til restaureringen ble det studert
materialprøver av leirebruk fra ca 15 ulike originale
røykovner i Norge, Sverige og Finland som er samlet av
Norsk Skogfinsk Museum.
For en grundigere dokumentasjon av leirebruket i
røykovnene på Øyeren ble to materialprøver av mørtel
(fra puss/murfuge���������������������������������������
på �����������������������������������
front/ovnsgavl og fra inni ovnskon
struksjonen) sendt til analyse ved CBI Betonginstitutet/
Statens Provningsanstalt i Borås, Sverige. Seniorforsker
Jan-Erik Lindqvists rapport ga nyttig informasjon og har
delvis vært grunnlaget for den leiremørtel vi blandet og
brukte under restaureringen på Øyeren. Som forbere
delse ble det også studert en god del litteratur om ovner
bygget av leire, torv, sand, jord og lignende naturmateria
ler, fra hele verden. Birger Nesholens brede erfaring med
dokumentasjon av røykovner og røykovnsbygninger var
nyttig i denne sammenhengen, likeens Jo Husmos mer
enn 20 års allsidige erfaring som murer.
Ovnene ble målt opp utvendig og innvendig, også
høyde, bredde og plassering i forhold til vegger. Det ble
satt opp referansepunkter for ulike deler/detaljer av ovnen
som skulle plukkes ned. Hele ovnsfronten ble tegnet i
skala 1:1 med vannfast tusj på en gjennomsiktig plast som
henger ned framfor ovnen, og som rulles oppunder taket
når den ikke trengs som referanse og dokumentasjon. På
plasten er alle steinene i ovnsfronten tegnet inn for å få
dem tilbake på rett plass, og også alle sprekker og skader
ble tegnet inn, for å kunne justere ovnen tilbake til rett
originalposisjon. Alle steinene i fronten ble nummerert
både på plasten og steinene. Dette vil gjøre det mulig å
mure opp fronten ganske nøyaktig i samme form. Det ble
tatt rikelig med fotografier, samt en del video.

Tidlig i arbeidet ble det klart at steinene i hvelvet i
røykovnen var så skjørbrent at hvelvet ville rase sammen.
Det gjorde det da også, etter at vi hadde fått gjort den
nødvendige dokumentasjon. Deler av hvelvet på badstue
ovnen ville kanskje kunne berges, men det var så ned
sunket at det knapt var rom igjen inni ovnen, og derfor
lite dokumenterende for hvordan ovnen hadde sett ut.
Avhengig av steinkvaliteten har steinene i hvelvene enten
sprukket eller begynt å smuldre til steinmjøl. De steinene
som tilsynelatende så fine ut, ble testet med lydprøver. Et
par slag med hammeren, og lyden forteller om steinen er
«sprukken» eller «kompakt, ren og gedigen».
Vi måtte lete fram en god del ny stein. Det er best med
naturlig formet stein. Sprengt stein vil ofte ha sprekkdan
nelser fra sprengningen. Ny stein testes på lyden, og på
tyngde/kompakthet. Tung, kompakt og homogen stein
er å foretrekke, særlig i bastuovnshvelv, for at de skal
tåle gjentatt varmepåkjenning og avkjøling best mulig
på lang sikt. Men i skogfinsk perspektiv må man uansett
bruke det man finner, der man er.
De steinene som skal brukes i vegger og front trenger
ikke være av like god kvalitet som steiner i et hvelv.
Hvelvet i en røykovn skal ha et beskyttende lag med
puss av leireblanding. Ideelt sett med leire/sandpartikler
som allerede er sintret, dvs. som har blitt utsatt for så
høy temperatur at de er smeltet, og porøsiteten er blitt
eliminert. Pussen vil da ikke sprekke like lett siden par
tiklene er døde/smeltet. Ved vedlikehold vil gjenbruk av
«sand»/sintret materiale fra ildkammeret være til fordel.
Hvelvene i bastuovner skal ikke pusses. Det har en helt
annen funksjon enn røykovnshvelvet. Og slitasjen i bas
tuovnshvelvet er derfor mye større, faktisk ikke sammen
lignbart. Men vedlikeholdet av en badstuovn er samtidig
enklere. En rutinert bastuovnmaker stabler opp ett nytt
hvelv mellom frukost og middag på en bra dag.
Ildkammeret i den store røykovnen har et stort hvelv
som var murt ganske nøyaktig. Det minner om en stor
bakerovn med jevne vegger og tak som vil gi en fin, jevn
varme inne i ildkammeret ved baking og tørking. Røyk
ovner i røykstuer har/hadde ofte en mer ujevn form inne
i ildkammeret. Grunnen til dette kan være at tilgang på
egnet stein var begrenset, de materialene man kom over
har bestemt formen. Kanskje man også bygde hvelvet uten
bruk av forskaling. Eller en myk forskaling av sand/jord/
leire/torv. Det vil da stikke ut kanter litt her og der i hvel
vet når det er ferdig. Men på røykovnen ved Nedre Øyeren
ser det ut som at formen på hvelvet var nøyaktig bestemt
på forhånd, og materialene er tilpasset den. Det er sann
synlig at det har vært brukt en forskaling av tre. H
 velvet

har en ganske jevn radius på ca. 60 cm. Det virker som
om ovnmakeren hadde god tilgang på stein og mørtel.
Inni ildkammeret, under aske, støv og nedraste mate
rialer/steiner fra hvelvet, kom det frem et relativt plant
ovnsgulv. Dette gulvet er laget av ildfast stein, hvilket ikke
forekommer i røykovner ellers. Steinen har ganske nøyak
tige mål; 25 x 25 cm og 5 cm tykke. Hver stein har stemplet
«Höganäs 24» på siden. Fra Yvonne Nilsson på Höganäs
i Sverige får vi informasjon om at denne ildfaste steinen,
som har betegnelsen «Nr. 24», finnes i en prisliste ved
Höganäs fra 15. mars 1916. Men Yvonne mener at Nr. 24
kan ha vært med i sortimentet fra Höganäs begynte sin
teglproduksjon i 1860-åra. Denne informasjonen har vi
foreløpig ikke fulgt opp videre.
Rapport fra laboratoriet i Borås viser at ene prøven
(fra puss/fronten) innholder en liten del sement, noe
som var litt uventet. Mens den andre prøven (fra inni
ovnskonstruksjonen) inneholder kun leire og sand. De to
prøvene har sannsynligvis sand (morenesand) fra samme
sandtak. Prøve 25/6 er ganske homogent blandet, mens
prøve 27/6 er mindre homogent blandet og inneholder
klumper av ren leire. Ved blanding av mørtel er natur
ligvis tiden som brukes til blandingen en faktor. Andre
faktorer er om det blir utført for hånd eller mekanisk, og
med tørre eller våte materialer.
Fra ovnsbanken og gjennom fundamentet av ovnen,
ligger en ramme av grove stokker, to på langs og to på
tvers. Disse stokkene er til vanlig skjult av banken og stein
massen i ovnen. Vi måtte plukke ned så mye av ovnens

Restaurering av badstua på Nedre Øyeren - Nevertak og røykovner

| 139

Inni største røykovnen.
Foto: Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk
Museum.

Jo Husmo i arbeid med
gjenoppmuring.
Trerammen i bunnen er synlig.
Foto: Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk
Museum.

kortvegg mot tømmerveggen at disse stokkene ble f rilagt.
En slik ramme er en normal forsterkning av banken i
en del røykstueovner, og det at disse ovnene har en slik
ramme, viser at ovnene her er bygget i gammel kunn
skapstradisjon for langsiktig soliditet. Noen av s tokkene
i denne ramma er åpenbart eldre enn de andre, og bærer
preg av å være sekundært brukt. Én arbeidshypotese er
at banken kan være eldre enn ovnene, og at banken, eller
deler av denne, kan være fra en eldre røykstue. Det ble

Noen andre faktorer som kom fram under dokumen
tasjonen og som bidrar til tenking om alder på ovnene:

tatt boreprøver for dendrokronologisk datering (årrings
analyse) før stokkene i ramma ble bygget over med stein
igjen.
Det finnes ingen dokumentasjon på når røykovnene
er bygget, heller ikke når huset er satt opp. En teori har
vært att denne bygningen ble satt opp da den siste røyk
stua på gården ble revet. Dette kan ha vært i 1860-70-80åra. En annen teori har vært at denne badstuen fantes
allerede i 1821, da Carl Axel Gottlund besøkte Øyeren,
og han badet badstue her på garden. (Gottlund: Dagbok
över mina vandringar på Wermlands och Solörs finn
skogar 1821.) Hvis en dobbelovn hadde stått i bygningen
da Carl Axel Gottlund badet badstue på Øyeren i 1821,
ville det vært sannsynelig at han, med sitt øye for detal
jer, ville ha nevnt denne spesielle ovnen i sin dagbok.

døra, som tidligere er beskrevet, ser ut til å være
reparert en gang før. Muringen i dette ovnshjørnet
er annerledes, og ikke like godt utført som på
ovnen forøvrig. Steinene her ligger ikke noe særlig
i forband. Men det er vanskelig å si noe om når den
reparasjonen kan ha vært gjort.
• Sement er ikke hensiktsmessig å bruke der det
blir høy varmepåvirkning. Det sprekker. I høye
temperaturer er leire det beste materialet. Den
som bygget ovnen visste dette, eller det fantes ikke
sement ennå da ovnen ble murt første gang. Funnet
av sement i materialanalysene var fra utvendig puss
på fronten.
• Noen av steinene i fronten på røykovnen er brukt
i ovn før. De har et lag av kalk/kritmaling med sot
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• Produksjon av sement begynte i 1870-1880 i
Skandinavia. Sement var ikke vanlig å bruke på
byggeplasser i Norge før år 1900. I Sverige rundt
1880 og Danmark i 1870-åra.
• Fronten på røykovnen har blitt reparert ganske
mye gjennom årene. Setningsskaden i hjørnet mot

over. Med den lave plasseringen i murverket de har
på denne ovnen, ville de ikke kunnet fått et slikt lag
med sot.
• Lenger ned i steinkista ligger det brent leiremørtel/
keramikk og rester av «gammelt» murverk.
• Et par store steiner i veggkonstruksjonen på
røykovnen har gammel tørket mose på overflaten.
De ser ut akkurat som steinene i steinrøysa på
utsiden av badstua.
• Et par steiner, bl.a. den lange (altfor lange) som
ligger innmurt i fronten mellom røykovnen og
badstuovnen, har blitt boret og kløvet. Det kan se
ut som et håndboret hull. Også en stein i veggen
mellom røykovnen og badstuovnen har borehull.

Det finnes i dag ingen kjente leirtak ved Nedre
 yeren. Men man trenger egentlig ikke så veldige meng
Ø
der av høykvalitets leiremørtel for å mure en røykovn.
Konstruksjonen i ovnene er selvbærende, og trenger ikke
noe materiale som limer sammen steinene. Det finnes
10-15 materialprøver fra røykovner i Sverige, Norge og
Finland i Norsk Skogfinsk Museums arkiv. Å få økono
miske midler til å analysere disse ville hjelpe denne delen
av skogfinsk forsking framover. Ovnens evne til å magasin
ere varme, og brannsikkerheten, øker betraktelig jo tettere
man får murt hvelvet og veggene. Jo høyere prosent leire i
mørtelen, jo høyere varmelagringskapasitet. Nesten hvilket
som helst jordaktig materiale kan brukes som fyll mellom
steinene. Så feite masser som mulig bør brukes til pussing
av røykovnshvelv og vegger i ildkammeret.
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Badstua på Nedre Øyeren.
Foto: Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk
Museum.

Oppsummering:
Badstua på Nedre Øyeren har en spesiell røykovn – en
kombinasjon av leiremurt røykovn og tørrmurt bad
stueovn, murt på samme ovnsbank. Dette kan være et
fenomen fra tida da røykovnen ble tatt ut av bruk som
varmekilde for bolighuset, samtidig som man fort
satt trengte begge de to røykovntypene til henholdsvis
baking og bading, i tillegg til annen bruk, som tørking.
Taket skulle tilbakeføres til det tradisjonelle never
taket som hadde vært opprinnelig. Selv om det gamle
taket var fjernet, fantes det viktige spor i veggband
stokken, som ga informasjon for rekonstruksjonen.
Det ble lagt kroker, drøppbord og rajer, som underlag
for 6 lag never.
En viktig detalj i forbindelse med rajetekkinga over
nevra, er overdekking av enden på åsene. Løsningen på
dette ble funnet ved å studere fotografier og rester av
gamle nevertak. For mer detaljert beskrivelse av never
tak med farved, se artikkelen Faktablad om nävertak.
Ovnen var skadet av utglidning og skjørbrenthet, og
truet med å rase sammen ved reparasjon. Den måtte
derfor dokumenteres, tas delvis ned, og mures opp
igjen. Det finnes få autentiske forbilder, så ovnen selv
var viktigste referanse for restaureringen.
Det ble tatt prøver av leira, som ble analysert i labo
ratorium. Det er interessant å identifisere leiretypen,
fordi det er usikkert hvor den ble hentet, men også fordi
man ønsker å bruke mest mulig samme type leire. Det
var gjort noe reparasjon med sement tidligere, den er
dårlig egnet, fordi den sprekker.
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Badstuovnen må få skiftet mange steiner. Røykstue
ovnen viser seg å ha et spesielt fint murt hvelv, og i bun
nen lå ildfast keramisk stein, merket Höganäs 24 , som
også for produsenten er vanskelig å aldersbestemme.
Under ovnen ligger en ramme av grove trestokker,
som det ble tatt prøver av for seinere dendrokronolo
gisk undersøkelse – dvs aldersbestemmelse ved hjelp
av årringsundersøkelse.
Også bygningen bør aldersundersøkes på samme
måte. Vi kjenner ikke alderen, og mye vil kunne for
klares dersom vi kjente alderen på ulike deler av huset,
og på ovnen.
Restaureringen av badstua på Nedre Øyeren gir mye
nyttig kunnskap, som nå kan tas vare på både som
handlingsbåren kunnskap for de utførende, og som
dokumentasjon i tekst, foto og video. Alle disse former
for kunnskap og dokumentasjon har sin verdi, og bør
kunne formidles til andre håndverkere og eiere. Dette
er gammel kunnskap som gjenvinnes, takket være et
grundig arbeid av de to forfatterne.
Arbeidet er ikke avsluttet når dette skrives, og mye
er fortsatt uklart når det gjelder badstuas historie, og
forklaring på ulike detaljer. Men det er sikret dokumen
tasjon og prøver som kan gi forklaringer, for eksempel
gjennom dendrokronologiske undersøkelser av tre
virke. Den nå fredete bygningen er i seg selv en kilde til
mye informasjon, både den mer elementære, som inter
esserte uten videre kan lese ut av bygningen, og den
som kan skaffes fram gjennom videre undersøkelser
og restaurering, utført av eksperter som Nesholen og
Husmo.

Restaureringslägret på Grue Finnskog
Av Netta Böök, Marko Huttunen och Katja Savolainen,
arkitekter SAFA, Kallion Savo-Seura (Savolax-Sällskapet i Kallio), Helsingfors.

Arkitekterna Netta Böök, Katja Savolainen
och Marko Huttunen forskar och
restaurerar traditionella träbyggnader och
samlar material för en bok om traditionella
träbyggnadsmetoder i Finland. Böök är
forskare och skriftställare, Huttunen
planerar nybyggnader och restaureringar
i Arkitekturbyrå Livady, Savolainen
planerar större allmänna byggnader och
restaureringar i Arkitektbyrå JKMM. Alla
undervisar på arkitekturavdelningen vid
Aalto-universitetet i Helsingfors, både på
föreläsningskurser och på internationella
restaureringsläger som de ordnat och lett
sedan 2002.
Kapitlet är en rapport från restaureringslägret som under sommaren 2010 hölls på
Lindalstorpet på Grue Finnskog.
Första delen är skriven på svenska, och
resten på engelska, som är översatt til
norska.

Det är viktigt för en arkitekt som ska planera restaurer
ingar att bekanta sig på ett praktiskt sätt med traditio
nella byggnadsmaterial, verktyg och metoder.
Restaureringslägret ordnas som en gemensam kurs för
lärostolar vid Arkitekturhistoria och Träarkitektur. Lägren
har vanligtvis hållits på välbevarade museibondgårdar som
representerar finskt allmogebyggande och som är särskilt
intressanta ur arkitektonisk och kulturhistorisk synpunkt,
och som ligger på sina ursprungliga ställen.
Under lägren får man lära sig användning av tradi
tionella verktyg och metoder samt hur man väljer rätt
träslag för restaurering av respektive byggnadsdelar,
genom både övningar och föreläsningar. I restaurer
ingsarbeten följer vi traditionella byggnadstekniker som
vi fått reda på i förundersökning, arkivforskning och
på själva restaureringsställena. Om vi inte får visshet
om hur den ursprungliga konstruktionen egentligen
var, försöker vi lösa problemet genom att diskutera hur
den ursprungliga husbyggaren skulle ha löst det med de
material och verktyg som stått till förfogande.
Det senaste restaureringslägret hölls i maj-juni 2010
på en finngård vid Lindalstorpet på Grue Finnskog,
Norge. Där hade vi tillfälle att bekanta oss med den
skogsfinska byggnadstraditionen och hur den förän
drats genom seklerna i Norge. Restaureringsåtgärderna
planerades i samarbete med faglig ledare Birger N
 esholen
från Norsk Skogfinsk Museum, som även övervakade
restaureringen. T
 immermannen Svein Grindermoen
från Norsk Skogfinsk Museum var till oersättlig hjälp
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Bildet over til venstre:
Lunsj og kaffe i arbeidscampen på
Lindalstorpet ble nytt ute i det fri.
Foto: KSS.
Bilder over til høyre:
Robin Landsdorff og Lars Mattila
løfter på plass overstykket av en
tømmerstokk i vindusåpningen på en
gavlvegg, som ble gjort smalere for å
få satt inn et tradisjonelt vindu. Mellom
tømmerstokkene stikker det ut mose,
som brukes som isolasjon.
Foto: KSS.

Nytt og gammelt: I forgrunnen: Maija
Haapala ved den skorsteinsløse
stua (eller såkalte «røykstua») som
er under restaurering. I bakgrunnen:
tipikonstruksjonen som tilhører eieren
av Lindalstorpet, og en ny bygning som
er under oppføring.
Foto: KSS.

med sina verktyg (framför allt motorsågen). Restaurer
ingsarbetena dokumenterades noggrant genom ritnin
gar och fotografier. Finansieringen för lägret har skett
genom bidrag från Norsk Skogfinsk Museum, Hedmark
fylkeskommune, Finsk-norsk kulturfond och Kallion
Savo-Seura. Lönerna för undervisningsarbetet betala
des av Aalto-universitetet.
Nesholen hade ansvaret för alla lägerarrangeman
gen, inklusive inkvarteringen i semesterbyn Finnskogen
Turist & Villmarksenter vid Skasen-sjön, med rökbastu.
Omväxling i dagsprogrammet under det 10 dagar långa
lägret erbjöds av kvällsevenemang som ordnats av out
tröttlige Árpád Sailo, i bl.a. Käckåsen, en äkta skogsfinsk
miljö mitt i skogen, och av en längre exkursion till finn
gårdar både i Norge och Sverige.
De 18 lägerdeltagarna var finska och utländska
studer
ande från Institutionen för arkitektur vid
Aalto-universitetet: Ilari Airikkala, Daniela Groten
felt, Maija Haapala, Ville Karhu, Robin Landsdorff,
Lars Mattila, Laura Mattila, Tuukka Päivärinta, Pau
liina Saarinen och Anna Scheinin från Finland, samt
Gavin Argo (USA), Aino Bäckman-Kukkonen (Sverige),
Yuliyan Hadzhiev (Bulgarien), Maja Hodel (Schweiz),
Akie Saito (Japan), Jacopo Sartore (Italien), John Vogt
(USA) och Thannapat Yingthanaworapatana (Thailand).
Lindalstorpet, som ligger i ett sluttande skogsbryn, var
ett fint ställe för ett restaureringsläger. Tuppar, hönor, gäss
och kalkoner, som synbarligen inte var rädda för yxan,
samt betande hästar höll oss sällskap, medan vi s ysselsatte
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oss med restaureringen av huvudbyggnaden. Den hade
undergått många förändringar; t.ex. den stora stugan är
en före detta rökstuga som ursprungligen uppvärmts med
rökugn som sedan blivit nedriven. De nutida ägarna av
Lindalstorpet, Sissel Borg och Bent Terje Rønning, önska
de att timmerstommen skulle restaureras och rökugnen
rekonstrueras enligt gammal modell.
I denna rapport beskrivs kort de dokumenteringsoch restaureringsarbeten som utfördes under lägret.

Utskifting av takbjelken i innertaket
En av de fire takbjelkene som bærer innertaket var blitt
så skadet etter en lekkasje i taket at den sto i fare for å
knekke. Det ville ha vært enkelt å skifte ut bjelken ved
å plukke ned det aktuelle feltet av innertaket. Men da
ville den opprinnelige isolasjonen av jordmasse og den
originale plasseringen av innertakets halvkløvde stok
ker gått tapt.
I stedet for å demontere halvkløvningene ble de

Tegning över til venstra:
Innertaket ble midlertidig hengt opp
ito åser mens takbjelken ble skiftet.
Tegning: Ville Karhu.
Tegning över til högra:
For å heve innertaket med
gjengestenger ble et nøye tilformet
trestykke lagt over to av åsene under
flistaket.
Tegning: Yulian Hadzhiev.

John Vogt og Marko Huttunen bruker
jekker for å løfte den øverste delen av
bygningenmens innertakbjelken skiftes.
Foto: KSS.
Aino Kukkonen-Bäckman hogger til
enden på den nye innertakbjelken med
øks. Hun bruker den gamle bjelken
som ligger like ved, som modell.
Foto: KSS.
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 idlertidig hengt opp i åsene ved hjelp av gjengestenger
m
under restaureringsarbeidet. Det ble laget en kopi av den
gamle innertakbjelken av en lufttørket granstokk som ble
tredd på plass gjennom en åpning i tømmerveggen som
ble skapt ved å jekke opp den øverste delen av bygningen

Dimensjonene på den nye
innertakbjelkens ender. Disse måtte
lages nøyaktig for å passe inn i
hakkene i gavlveggene der den gamle
har sittet, for at bjelken skulle bli
liggende stabilt.

Nye stokker for å erstatte de som manglet
De stokkene som tidligere har gått fritt gjennom
røykstuerommet var blitt fjernet under den tidligere
moderniseringen, men plassering, antall, form og stør
relse kunne fastslås gjennom hakkene i veggene og tradi
sjonen i byggeskikken.
Nye stokker ble laget av nyfelte grantrær fra skogen
i nærheten. Tømmerstokkene ble barket og endene til
hogd slik at de passet inn i hakkene i veggene. Den stok
ken som går i husets lengderetning er haket inn i begge
gavlveggene. Den ene enden av stokken ligger i overkant
av den vindusåpningen som ble kubbet igjen med tøm
merstokker. På tvers av rommet ble det rekonstruert to
stokker som går fra hakk i sørveggen, og hviler oppå den
langsgående stokken.
Reparasjon av halvkløvningene i innertaket
På grunn av lekkasjen i taket hadde fire halvkløvninger
store råteskader i enden ned mot tømmerveggen. Halv
kløvningene var flatteljet på undersiden, og hadde med
tiden blitt vakkert sotet av røyk. Det var et ønske om å
bevare stuas atmosfære innvendig, derfor ble det beslut
tet å skjøte kløvningene.

Takket være den nøyaktige
dimensjoneringen og det grundige
håndverket kunne stokkene og
takbjelken settes på plass ved første
forsøk. Foto: KSS.
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Materiale til skjøtingen fikk man fra de sotete halv
kløvningene som tidligere var blitt saget av for åpning
gjennom innertaket for murpipe.Murpipa ble revet som
ledd i tilbakeføringen til røykstue. Disse avsagede halv
kløvningene kunne nå brukes, ettersom det er aktueltå
lukke åpningen etter murpipa med nye halvkløvninger i
full lengde.Disse nye halvkløvningene ble laget som kopi
er av restene etter de gamle, og tanken er at de skalrøyk
behandles i ei røykbadstue før de legges på plass.
Skjøt med plugger: Undersiden ble
holdt intakt i så lang lengde som
mulig. Delene ble skjøtt sammen med
plugger som ble kilt i endene.
Illustrasjon: Aino Bäckman-Kukkonen
og Gavin Argo.
De råtne endene på halvkløvningene
før restaureringen – sett nedenfra.
Foto KSS.

For noen skjøter ble det lagt inn
«strekkfisker» med svalehaleform
på oversiden, lik dem vi finner bl.a. i
dørkonstruksjoner. Skjøteteknikken på
oversiden er skjult inne fra rommet.
Foto: KSS.
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skjøtene skulle kunne bære vekten av én person. Skjø
tene ble utført på to forskjellige måter.

Dokumentasjonstegning som
viser hvordan røykkanalen går
gjennom loftet og taket, og båndet
frarøykkanalen, muligens laget av bjørk.
Tegninger: Maja Hodel.

Skjøtingen av halvkløvningene ble gjort i løpet av
arbeidscampen, og var uten tvil en faglig vellykket
museumsløsning. Med tanke på det pene resultatet og
alt arbeidet som er lagt ned, kan løsningen til en viss grad
sammenlignes med japanske tre- og møbelsammen
føyninger. De som bygde røykstua, ville ikke ha gjort noe
slikt i sin tid. De ville nok ha skiftet ut hele halvkløvnin
gene. Målsettingen var at teknikken for skjøtingen skulle
være skjult på oversiden, og at takkonstruksjonen med

Veggstokkene ble jekket noe opp og
skilt noe fra hverandre for å utbedre
råteskaden. Foto: KSS.
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Takluka i røykstua
Området rundt takluka ble grundig undersøkt. På bak
grunn av merker funnet på stedet, og øvrige opplysnin
ger, kunne den opprinnelige konstruksjonen rekonstru
eres på en troverdig måte. Undersøkelsene viste seg å gi
resultater. På bakgrunn av små holdepunkter i planteg
ningene fikk man et samlet bilde av takluka og røyk
kanalen som førte opp fra den. Takluka og åpningen
i taket er bevart i sin opprinnelige stand, mens røyk
kanalen er fjernet. Øksemerkene på mønsåsen og den
øverste åsstokken gir informasjon om hvordan røyk
kanalen har gåttgjennom yttertaket. På loftet nær luka
ble det funnet flere deler av vidjebånd, muligens laget
av bjørk, som viste seg å være deler av det samme. Sot
merkene og bøyningen på delene stemte overens med
målinger av konstruksjonen av en antatt sirkelformet
røykkanal. Slike røykkanaler har ofte vært laget av hule
trestammer, men på Lindalstorpet tyder funnene på en
kanal laget av bord ved hjelp av en tønnemakerteknikk.
Reparasjon av tømmerstokker
Treråte ble fjernet fra stuas innvendige tømmerveg
ger på to steder: en taklekkasje hadde forårsaket råte
skade øverst på nordre langvegg, og et mindre felt på
to tømmerstokker ved røykovnen var skadet på grunn
av lang tids vannsøl. Ingen av skadene hadde noen

Ville Karhu setter inn en ny del i den
skadde tømmerveggen. På veggen
kan man se hvordan kalk fra kanten
av den tidligere røykovnen har satt
merker. Foto: KSS.

Formen på de nye delene bidrar til
å holde dem på plass, og det trengs
bare én plugg i tillegg. Enden på
pluggen har en kile som trenger inn
og utvider enden av pluggen når den
bankes inn, og dermed holder seg på
plass i veggen. Tegning: Ville Karhu.

 etydning for selve tømmerkonstruksjonen. Det ble
b
derfor valgt å fjerne det råtne treverket og felle inn
nye biter. Prinsippet var å felle inn stykker med samme
form og utseende som de opprinnelige, og å feste dem
med treplugger.
Sammenføyningene ble laget med skråsagede fl
 ater,
meddrag og treplugger med ekspanderende hoder med
kiler. De nye delene ble laget av lufttørket furu for at
fuktinnhold og krymping skulle være som i de eksister
ende stokkene.
Gulvbjelker
Det råtne gulvet i stua var blitt demontert. Det samme
var noen av gulvbjelkene, på grunn av de allerede utførte
reparasjonene av tømmerveggene. Tanken var å bygge
opp igjen gulvet med samme teknikk som tidligere, for
så å legge tilbake de gamle gulvbordene.
Lagret tømmer,gamle gulvbjelker og noen kubikkme
ter jord ble fjernet fra stuerommet. Dermed kunne de
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fundamentene ble bygd av steiner som lå under gulvet
og i området omkring.
Fundamentene ble laget så nøyaktig som mulig i
samme høyde ved hjelp av varierende størrelse på stein
ene. Man justerte høydenivået på oversiden av b
 jelkene
ved å hogge dem til i tilpassning til fundamentene.

Anna Scheinin og Yuliyan Hadzhiev
legger den siste gulvbjelken på plass i
riktig høydenivå. Foto: KSS

nye gulvbjelkene plasseres lavt nok, og samtidig få til
strekkelig ventilasjon. Jord ble fjernet svært forsiktig fra
hjørnet hvor ovnen hadde stått, slik at alle rester etter
ovnsfundamentet som ble avdekket, kunne analyseres.
Før de gamle, råtne gulvbjelkene ble fjernet, ble
dimensjoner, plassering, byggemåte, installasjon og tre
slag dokumentert. Nye gulvbjelker og steinfundamen
ter for disse ble laget etter modell av det eksisterende.
Grantømmer til bjelkene ble hogd fra skogen inntil, og

Gulvbjelkenes fundamenter støtter opp
gulvet, fram mot fundamentet etter
den tidligererøykovnen. Foto: Jacopo
Sartore.
Den ferdige strukturen av gulvbjelker.
Tegning: Yuliyan Hadzhiev.
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Gjenkubbing av vindusåpninger
Vindusåpningene i røykstua hadde blitt endret over tid.
I gavlveggen var det blitt satt inn et ekstra vindu, og på
den siden av stua som vender mot skogen, var det blitt
tatt opp et vindu etter at røykovnen var fjernet. Disse to
nyere vindusåpningene ble nå kubbet igjen for å kunne
sette inn et tradisjonelt vindu på gavlveggen. Åpninge
ne ble fylt i med korte tømmerstokker som ble festet til
tømmerveggene med beitskier. Beitskiene avstiver tøm
merveggen ved vindusåpningene.
Beitskiene ble hogd til med øks, og man brukte
beitskiene i de andre vinduene i bygningen som modell,
en type som er vanlig i Norge og er av typen «blindbeit
ski», med et M-formet tverrsnitt. Doble beitskier ble
laget etter samme modell for å feste gjenkubbingen til
veggene. Det ble laget M-formede innsnitt i endene på
tømmerveggene for å sette inn beitskiene, og i tømmer
stokkene oppe og nede ble det hogd ut hull til endene
av beitskiene.
Tømmerstokkene som skulle fylle ut vindus
åp
ningene, ble hogd til på alle sider. De ble dimensjonert
så likt som mulig etter høyden på tømmerstokkene i

Endene på tømmerveggen stives
av med beitskier. Før beitskiene
ble montert, ble sporene i
tømmerstokkene fylt med mose.
Foto: KSS.

v eggen, og deretter meddratt og plassert oppå hverandre
i en spesialbygd, midlertidig støttekonstruksjon. Etter
denne formonteringen ble endene på tømmerstokkene
skåret jevne og de M-formede sporene til beitskiene
økset ut.
Etter at beitskiene var ferdig tilpasset, ble stokkene
som tettet åpningene satt på plass. For å få satt inn den
øverste stokken ble tømmerveggen jekket opp over
åpningen. En beitski bestående av flere deler ble brukt
i vindusåpningen på langsiden av bygningen, og delene
ble skjøvet på plass ovenfra etter at den øverste stokken
var montert. På gavlveggen ble en ny beitski satt inn mot
vinduet i den opprinnelige åpningen. Mose ble dyttet
mellom beitskiene og kubbene.
Røykovns- «banken» (benk)
Det er besluttet at røykovnen skal bygges opp igjen på
grunnlag av merker funnet på stokkene i veggene og i
ovnsfundamentet, og ut fra ovnsbyggingstradisjonen i
Restaureringslägret i Grue Finnskog
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Ved restaureringen ble den ene
originale beitskia også forlenget for å
avstive hele høyden på vindusåpningen,
ettersom det senere var satt inn
vinduer med større høyde enn de
opprinnelige. Tegning: Maja Hodel.

Plasseringen av røykovnen og
størrelsen på «banken» ble fastsatt
på grunnlag av synlige merker etter
murpuss på veggene, steinene i
ovnsfundamentet og trerester under
gulvet i stua som trolig stammer fra
«banken». Birger Nesholen er ekspert
på skogfinske røykovner, og bisto
med å spore opp og tolke funnene.
Tegning: Daniela Grotenfelt og Pauliina
Saarinen.
Basert på tømmeret som var
tilgjengelig, ble minstemålet på halsen
på sinklaftet standardisert til 60 mm.
Høyden på siden er 15 mm, og den
diagonale høyden ble dermed 30 mm.
Skjøten er følgelig svært strekkfast, og
dimensjoneringen er logisk.
Foto: KSS.

området. Birger Nesholen hjalp oss med å forstå kon
struksjonen og bruken av den tradisjonelle skogfinske
røykovnen.
Benken ved den tradisjonelle skogfinske røykovnen,
den såkalte «banken» (norsk) eller «pankko» (finsk), har
forskjeller i betegnelsen i forhold til sin finske navnebror.
I Finland er «pankko» et hyllelignende rom oppå ovnen,
mens begrepet i Norge er selve ovnsfundamentet med
en arbeidsflate og benk til å sette fra seg ting på foran
ovnen. «Banken» var som regel i laftet tømmer med et
hjørne i kamlaft eller sinklaft. Denne «bingen» var fylt
med stein, og iblant var den avstivet med tverrgående
tømmerstokker, slik at det heller ikke var behov for så
mye stein. Den vannrette overflaten på «banken» var
som oftest av flate steiner.
Under arbeidscampen ble det bare tid til å bygge de
første tre stokkene og laftehjørnene. Velegnede luft
tørkede furustokker ble valgt for å bygge «banken». Stok
kene ble hogd til og meddratt, og deretter laftet sammen
med sinklaft.
Det ble bestemt at sinklaft skulle brukes under
gjenoppbyggingen av «banken». Sinklaft eller kamlaft
har tradisjonelt vært brukt i bygging av skogfinske røyk
ovner. Den gamle ovnen var borte, så det var ikke mulig
å finne noen spor etter sammenføyningsmetoden for den
opprinnelige banken.
Til arbeidet med å bygge banken ble det laget en
midlertidig monteringskonstruksjon, slik at de vann
rette og loddrette linjene kunne justeres nøyaktig.
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Sammendrag
Utgangspunktet for arbeidene var at eierne av den
tidligere røykstua ønsket å tilbakeføre bygningen, og
gjenoppmure røykovnen. Det ble bl.a. gjort reparasjo
ner på innertaket, veggstokker, røykkanal og takluke,
golvbjelkene ble skiftet, vindusåpninger gjenkubbet,
og banken til ny røykovn ble påbegynt. Når bygnings
deler som er fjernet eller endret skal rekonstrueres,
kan man noen ganger finne spor etter hvordan det
har vært, i merker på bygningen. I andre tilfelle må
man bygge på generell kunnskap om tilsvarende byg
ningsdeler i andre røykstuer. I begge tilfelle blir det
interessante diskusjoner, som bidrar til økt forståelse
for og kunnskap om den skogfinske byggeskikken.
På Lindalstorpet ble de valgte løsninger dokumen
tert, og er dermed med på å gi et utvidet kunnskaps
grunnlag for best mulig restaurering av røykstuer på
Finnskogen.

Magiske symboler i skogfinsk kultur
Del 1
Av Birger Nesholen

Birger Nesholen er konservator og faglig
leder ved Norsk Skogfinsk Museum. Han har
foretatt og medvirket i en rekke restaurerings
prosjekter, i tillegg til et omfattende regi
streringsarbeid. Han har skrevet fagartikler i
norske og utenlandske bøker og tidsskrift.
Skogfinnenes forhold til det vi kaller magi,
har blant annet gitt seg utslag i spesielle tegn
og inskripsjoner på og omkring husene. I
denne artikkelen belyses dette forholdet. Her
gjøres forsøk på å forklare magi-begrepet,
og å trekke slutninger om hensikt og fore
stillinger bl.a. ut fra symbolenes form og
plassering.
Temaet hørerer i utgangspunktet inn under
det vi gjerne kaller immateriell kultur, men
har likevel en materiell side, som i høy grad
berører prosjektets hovedtema: bygnings
kultur og bygningsvern.
Dette er en forkortet versjon av en artikkel
som først ble trykt i Solørboka 2010, gjengitt
med tillatelse fra Trysilforlaget.

Skogfinsk kultur i Skandinavia er viden kjent for sitt inn
hold av magi og trolldom. Mye eldre litteratur har foku
sert på dette, og det skjær av mystikk som dette har skapt
omkring Finnskogen og skogfinsk kultur, utnyttes også
i en del markedsføring. I litteraturen er det imidlertid
ikke så mye kunnskap å hente for forståelse av det virke
lige innholdet i denne siden av den skogfinske kulturen.
Skogfinnenes bruk av magi er reell. Det er imidler
tid ikke riktig å kalle det trolldom. Mens trolldom har
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Fotos:
Alle bilder til del 1 av artikkelen er tatt
av Birger Nesholen,
Norsk Skogfinsk Museum.

sammenheng med trolldoms- og hekseprosessene i
Europa, har den skogfinske magien røtter i den sjama
nistiske natur- og virkelighetsoppfatningen som er en
betydningsfull del av det historiske kulturgrunnlaget
hos østlige finsk-ugriske folk. I Norge er samer, kvener
og skogfinner finsk-ugriske folk.
Mens skandinaviske folk hadde kristendommens
natur- og verdisyn som sitt kulturgrunnlag, hadde altså
skogfinnene i hovedsak et sjamanistisk natur- og virke
lighetssyn som sitt kulturgrunnlag. Nordmenn og sven
sker forsto ikke den sjamanistiske naturoppfatningen og
den kommunikasjon med naturens krefter som var vir
kelighet for skogfinnene. Derfor ble skogfinnenes magi
i en del sammenhenger karakterisert både som trolldom
og hedenskap.

opp og to ”bein” ned. Ifølge tradisjonen gir dette en posi
tiv magisk virkning. Men det kan også brukes snudd på
hodet, med to spisser opp, og har da ifølge en del tradi
sjon en negativ magisk effekt. I skogfinsk sammenheng
står så godt som alle pentagrammer med én spiss opp.
Hender
Omriss av hender er også blant de vanlige og mest
markerte magiske symboler vi finner i områder med
skogfinsk bosetting. Det er ikke lett å tegne et naturtro
omriss av en hånd på frihånd. Det er derfor naturlig å
gjøre det ved å legge sin egen hånd på underlaget, og risse
rundt - noe vi alle gjorde som barn. Størrelsen på hen
dene viser at det er voksne personer som har laget dem,
og de viser også en overvekt av høyrehendte.

Pentagrammet
Det vanligste og mest utbredte symbolet er pentagram
met; den 5-taggete stjerna (penta = gresk for fem) som
strekes opp uten å slippe underlaget. Dette er kanskje
også den figuren som mest blir forbundet med magi,
eller som er best kjent som magisk symbol. Pentagram
met er et meget gammelt symbol, og er brukt i mange
kulturer over hele verden, med noe ulik betydning og
formål. Det påstås at pentagrammet var kristenhetens
første symbol, før korset ble valgt som det samlende sym
bol. Pentagrammet er også gjennom lang tid brukt som
symbol på mennesket, med hode, armer og bein. Pen
tagrammet står i de fleste sammenhenger med én spiss
Kors av ulike typer
Ulike varianter av kors finnes rett så vanlig. Enda mer
vanlig enn det kjente kristne korset, er andreaskorset,
som ser ut som et X, Slike «kryss» oppfattes av enkelte å
kunne være bumerker, men med den vanlige forekom
sten dette symbolet har i mange områder, er det urimelig
å anta at det skulle ha vært i bruk som noens bumerke.
Det ville i så fall vært brukt av så mange personer og på
så mange garder at det ville ha skapt total forvirring.
Andreaskorset forekommer ofte som frittstående
symbol, men er i mange områder også svært vanlig brukt
i forbindelse med innskjærte initialer/navn og årstall,
som f.eks.: X JHS 1854 X, eller X Hans Olsen 1864 X. Det
å bruke X før og etter navn og årstall forekommer så van
lig i innskjæringer i flere områder, at det må ha vært en
nærmest allmenn tradisjon. Vi finner også andre varian
ter av kors, som f.eks. solkorset (både det originale og det
speilvendte hakekorset/svastikaen), v alknuten (som i dag
brukes som symbol for severdighet) og andre varianter.
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Teknikken som er brukt
De aller fleste symbolene finnes på trevirke, og er der
alt overveiende skjært inn med kniv. Det er skjært ned
fra to kanter i v-form som ofte gir et solid spor på flere
millimeters dybde i treverket. Noen figurer, f.eks. hånd
omriss, er neppe skjært direkte med kniv; det vil være
både upraktisk og risikofylt. Det er trolig først risset etter
hånden for deretter å skjære etter streken med kniv. Når
man ser på nøyaktigheten i innskjæringen, vitner det om
at man har lagt tid og kvalitet i arbeidet, det er ikke noe
man bare har rablet i en innskytelse i øyeblikket. Det kan
ta ganske lang tid å skjære inn et håndomriss eller en
annen komplisert figur, når det skal gjøres så nøyaktig og
samvittighetsfullt som mange av de symbolene vi finner.
I tillegg til å være skjært inn med kniv, forekommer
symbolene også noen få steder malt på med tjære. I norsk
kulturhistorie får man inntrykk av at det å male tjære
kors over fjøsdøra, var noe av den vanligste bruken av
magiske symboler. På Finnskogen har jeg funnet få fore
komster av symboler malt med tjære. Det er logisk ut fra
magisk tenkning at symbolene helst ble skjært inn: Stål
og kniv har i seg selv en kraftfull magisk effekt, så der
som man i tillegg til selve symbolets kraft også brukte
stål i framstillingen, bør man kunne ha tenkt at dette
ytterligere ville øke effekten av symbolets magiske virk
ning. Kniven var også det redskapet man brukte for å
kløve uværsskyene.
Noen symboler finnes også hogd inn i stein. De er da
meislet inn, noe som ofte må ha krevd en god del arbeid.
Hvor finner vi de magiske symbolene?
De fleste magiske symboler var åpenbart ment å ha en
beskyttende funksjon. Det understrekes av at man finner
flesteparten av symbolene på de bygninger det var essen
sielt å beskytte – bygninger som inneholdt ressurser man
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fjøs som bygningstype hadde kort livstid, og at de fjøs
som finnes i dag i stor grad er yngre enn tradisjonen med
bruk av magiske symboler.
Symbolene er oftest plassert på logiske og strategiske
steder på bygningene. Det er naturlig å tenke seg at onde
hensikter kommer inn gjennom dører og andre åpnin
ger i veggene – og det er nettopp der symbolene som
oftest er plassert. Det er vanlig at symbolene er skjært
inn på dørene, og/eller i umiddelbar nærhet av dører.
Symbolene kan tolkes som en magisk «lås på døra» mot
mennesker, vesener og krefter som hadde onde hen
sikter. Flere slike symboler er da også påfallende nok
skjært inn på det stedet på døra der det langt senere ble
montert hasp og hengelås. På en treskelåve på Brand
val Finnskog er åpningene på alle fire veggene inn til
treskegulvet «stengt» med pentagrammer.. Dersom det
hadde ligget bare tidtrøytekroting bak innskjæringene
på denne låven, hadde det vært naturlig å velge andre
og bedre overflater å skjære inn pentagrammene på. Når
man allikevel har valgt å plassere alle de 18 pentagram
mene på døra og tett inntil de tre andre åpningene inn
til treskegulvet, styrkes tanken om at de helt praktisk og
bevisst er ment å være magiske stengsler.
På enkelte steder er innfartsveien til garden
Inskripsjoner på døra til treskelåve.
Tegning: Birger Nesholen.

var helt avhengig av. Treskelåver er da også en av de byg
ninger man oftest finner magiske symboler på. Der hadde
man i perioder av året det kornet man var avhengig av for
å overleve gjennom vinteren, og selvfølgelig også såkor
net for neste års avling. Man hadde tilsvarende verdifullt
matlager på stabburet – og på stabbur finnes ofte magiske
symboler. Hesten var avgjørende viktig i gardsdriften – og
staller har ofte magiske symboler. Bekkekverna var viktig
for å male kornet til mjøl, og mengder av sagn, historier
og eventyr viser at den var truet både fra puken i fossen,
nissen og mennesker med kriminelle hensikter. Ofte fin
ner vi magiske symboler på kvernhus.
Magiske symboler forekommer ofte på røykbadstuer.
Dette er også naturlig og logisk ut fra den ”hellige” status
og de funksjoner som mange badstuer hadde. Badstua
ble ofte brukt til barnefødsler, og var selvfølgelig bare av
den grunn overmåte viktig å sikre med beskyttelse mot
alt naturlig og «overnaturlig» som kunne tenkes å være
trusler mot et nyfødt barn.
Man skulle anta at det fantes magiske beskyttelses
symboler i fjøs. Kuer, griser, sauer, geiter og høner var
både viktige for overlevelse, og en vesentlig del av den
økonomiske kapital man hadde. Når jeg har funnet få
slike symboler i og på fjøs, kan dette ha å gjøre med at
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«kontrollert» av et magisk symbol hogd inn i et stein
skjær. Og på enkelte røykstuer har det vært innskjært
et sentralt magisk symbol på bygningen, som åpenbart
skulle beskytte huslyden og dens virksomhet.
Av redskaper og andre bruksgjenstander er det kan
skje smørkjerna man oftest finner magiske symboler
på. En del av stavkjernene har innskjært et pentagram
under bunnen, ofte sammen med årstall fra siste halvdel
av 1800-tallet. Tradisjonsmaterialet er rikt på historier
om alle vesener som var ute etter å stjele mjølk og smør,
og kjerninga i seg selv kunne, kanskje av mer naturlige
årsaker, være vanskelig å få like vellykket hver gang.
Symbolenes magiske kraft
Det er viktig for forståelsen av magien at de magiske
symbolene nettopp er symboler. De fysiske innskjæringe
ne er i seg selv ikke den magiske kraften. Symbolene kan
ofte være så små og så diskret plassert at en del personer
som har gått ut og inn gjennom disse dørene i mange
tiår, faktisk aldri har lagt merke til dem. Det er ikke det at
pentagrammet lyser skremmende imot en som er beskyt
telsen. Beskyttelsen er den kraften som ved hjelp av magi
er lagt inn i symbolet. Og magien er tuftet på de prin
sipper som gjelder i en sjamanistisk virkelighet.

I en sjamanistisk naturoppfatning er alt i naturen
besjelet, eller har en bevissthet, ville vi kanskje si i dag.
I tillegg fortsetter både mennesker og dyr å leve på et
åndelig nivå etter døden, og dette må man også ta hen
syn til. Man kan kommunisere med alle disse krefter og
vesener i naturen og utnytte dem til hjelp i ulike sam
menhenger. Enkelt sagt er det dette som er magi.
Det kristne korset forekommer altså også som magisk
symbol på Finnskogen. Dette gir et godt bilde på den
kraft som er ment å være i symbolene. I vår kristne kul
tur brukes korset i omfattende grad som beskyttende
symbol, ikke bare i kirken, men også i hjemmet, i hals
kjeder, og i en mengde andre sammenhenger. Sjamanis
me er først og fremst en kunnskap om hvordan n
 aturen,
virkeligheten og tilværelsen er konstruert, og ikke en
religion. Derfor er det helt naturlig at man bruker et
kristent kraftfullt beskyttelsessymbol side om side med
de tradisjonelle sjamanistiske symbolene. Jeg tenker meg
at håndomrisset som magisk beskyttende symbol har
vært ansett som særlig kraftfullt – noe også utbredel
sen og forekomsten av det tyder på. Hender finnes også
som avbildninger i flere tusen år gamle grottemalerier.
Når ble de magiske symbolene brukt?
Vi har liten kunnskap om hvilken tidsperiode skog
finnene brukte disse magiske symbolene. Vi vet ikke
om de har vært i like aktiv bruk fra innvandringen
på 1600-tallet og framover, eller om de var mest
i bruk i en s enere periode. En del av symbo
lene kan vi kanskje regne med å ha en
pekepinn for datering på: i de tilfel
ler hvor det på samme sted også
er skjært inn årstall som ser ut
til å være fra samme tid – selv
om årstall og symboler selvføl
gelig kan ha vært utført med
års mellomrom. Vurdert ut
fra dette, kan man ha som
arbeidshypotese at symbole
ne kanskje var i bruk på slut
ten av 1700-tallet, men i hvert
fall rundt midten av 1800-tal
let og framover mot 1900. Dette
er også den tidsperioden som det
eksisterer flest bygninger fra.
Et interessant spørsmål er hvor
langt fram i tid de magiske symbolene
var i bruk. Vi kan selvfølgelig ikke forven
te at det tradisjons- og tankemessige innholdet
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Geografisk utbredelse av magiske symboler
Magiske symboler synes å være langt mer utbredt i
skogfinske områder enn i norsk- og svenskbygden
omkring.
Det ser ut til at bruken av magi holdt seg adskillig
lenger fram i tid hos skogfinnene enn hos nordmenn og
svensker. Det ser også ut til at det ikke bare er Finnsko
gen, men også de andre skogfinske bosettingsområdene i
Skandinavia som har rik forekomst av magiske symboler.
I Norge bosatte skogfinner seg i 40 kommuner på Øst
landet, og til nå har jeg funnet magiske symboler i eldre
bygninger på finneplasser så langt vest som i Buskerud.
I Finland har jeg sett magiske symboler, spesielt pen
tagrammer, innskjært på vegger i noen få røykstuer og
buer, men har heller ikke hatt tid til å lete grundig og
systematisk etter det der. Det er gjort lite forskning på
dette emnet også i Finland.

om de magiske symbolenes reelle virkning har vært det
samme gjennom flere hundre år. Når hytteeiere over det
meste av Norge fremdeles spikrer opp en hestesko over
inngangsdøra, betyr ikke det nødvendigvis noe annet
enn at man fortsetter en tradisjon – uten at man kanskje
i det hele tatt kan forklare hvorfor, eller om hesteskoen
skal vende opp eller ned.
De muntlige finske besvergelsene har hatt langva
rig utbredelse på Finnskogen, og helt inn på 1900-tallet
ble det av finske språkforskere samlet inn dusinvis av
slike runer her. Besvergelsene var trolig i bruk så lenge at
enkelte nålevende personer kan ha opplevd dem i bruk.
De magiske symbolene kan oppfattes som en annen side
av samme sak, noe som skulle kunne tilsi at de kanskje
var i bevisst bruk like lenge som de muntlige besverg
elsene.
Det er flere eksempler på at noen av de magiske sym
bolene (først og fremst pentagrammet) er skjært inn
på flere praktiske bruksgjenstander i hvert fall fram til
slutten av 1900-tallet – og det gjøres kanskje fremdeles
av noen.
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Viktig å bevare skogfinske kulturminner
De magiske symbolene er fysiske bevis på at den skogfin
ske magien ikke bare er oppdiktet overtro, eller stor
samfunnets vrangforestillinger om en minoritet med en
fremmedartet kultur. Omverdenens oppfatning av den
skogfinske magien har riktignok manglet forståelse for
dens kulturelle bakgrunn og sammenheng, og har ofte
vært framstilt som hedensk trolldom. Dette har bidratt
til å skape mer mystikk enn forståelse rundt de magiske
tradisjonene.
Skogfinnenes bruk av magi som praktisk redskap i
hverdagen var virkelig og konkret. Med hjelp av ulike
former for magi kunne man helbrede og beskytte, eller
gardere seg mot krefter som kunne ramme en negativt.
De magiske symbolene er de fysiske kulturminnene som
dokumenterer at dette var noe helt reelt i den praktiske
hverdagen. De fleste symbolene finnes på bygninger, og
går tapt dersom bygningene forsvinner. De symbolene
som fremdeles eksisterer kan forskes på i nye omganger
etter hvert som vi stiller oss nye spørsmål. Et aktivt byg
ningsvern i skogfinske områder er derfor viktig også for
å sikre dokumentasjon og bevaring av kulturminner for
viktige elementer i skogfinnenes immaterielle kultur.

Del 2
Av Terje Audun Bredvold

Terje Audun Bredvold er bosatt i Åsnes
Finnskog. Han er utdannet innen forsvar,
jord- og skogbruk, men har en levende
interesse for den skogfinske kulturen.
Han har registrert mange inskripsjoner
på bygninger på Finnskogen. Her vises
eksempler på ulike typer tegn, og Bredvolds
tanker om tegnenes hensikt og betydning
er interessante. Hans del av artikkelen var
publisert i Solørboka 2010, og gjengis her i
noe redigert form, med tillatelse fra forfatteren og fra Trysilforlaget.

over bilder av symboler, av nevertak, av stikktak, av bok
staver/initialer osv.
Feltarbeidet gikk over to somre. Det ble ikke fun
net flere røykovnsbygninger enn de vi allerede visste
om, men funnene av magiske symboler, tegn og mulige
bumerker ble langt flere enn hva man hadde våget å tro
på forhånd. Og enda finnes det nok enda flere bak låste
dører. Mange av merkene finnes på dører og karmer, og
på noen eldre hus har disse blitt byttet ut. Noen av disse
dørene kan kanskje stå lagret inne i uthus.
En del merker er hogget inn i stein. Jeg hørte om flere
på min vandring, men disse er ofte vanskelig å finne fordi
de kan ligge i plan med bakken eller har blitt dekket av
mose eller lav. Av de som jeg ikke har klart å finne, skal
det være slike bl.a. på Venbergsknappen, Søgarden i Peis
torpet, Langmoen og Storberget.
Det er ikke kjent hvor langt frem i tid man brukte
disse symbolene, og vi håpet at prosjektet kunne kaste
lys over dette. Vi fant ett symbol som er tegnet med blå
blyant, noen er tegnet med kritt, og ett (en hånd) har
årstallet 1917 skåret inn.
Det ble funnet ganske mange ulike symboler. Noen
av dem likner hverandre, og kan se ut som varianter av
samme symbol. Noen av dem har jeg i mangel av annet
navn, gitt et «arbeidsnavn» slik at jeg kan prate om dem
med andre, og bli forstått. Det er også fotografert en del
merker/symboler/tegn/tegninger som ikke er tatt med
i denne artikkelen.
Prosjektet er utført i nært samarbeid med Norsk
Skogfinsk Museum og dets faglige leder Birger Nesholen.
En stor takk for den velvillighet og bistand museet har
vist.
Pentagram
Pentagrammet er et av de vanligste symbolene, og skal
være et beskyttende merke.

Åsnes kommune satte sommeren 2007 i gang et prosjekt
der målet var å dokumentere spor etter den skogfinske
kulturen i kommunen. I utgangspunktet innebar det
symboler, røykovnsbygninger og annet. Etter hvert ble
prosjektet utvidet til detaljfotografering av alle gamle og/
eller falleferdige hus på Hof og Åsnes Finnskog. Seter
vollene som ligger inne på det samme finnskogområde
ble også besøkt. Kommunen iverksatte midlertidig riv
ningsforbud for bygninger på sin del av Finnskogen.
Bildene ble arkivert på det enkelte gards- og bruks
nummer, og på det enkelte hus. Hvis huset hadde byg
ningsnummer, ble dette lagt til. Det ble også laget r egistre
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Fotos:
Alle bilder til del 2 er tatt av Terje
Audun Bredvold.

Kryss/andreaskors
Dette symbolet er tydeligvis brukt på flere måter. Ett av
bruksområdene er foran og bak, eller bare foran eller
bak, initialer og årstall. Denne bruken deler den med
pentagrammet, det kan bety at de har noenlunde samme
mening.
Kryss kan også ha vært brukt som tellemerker. På bil
det ser man også en ring med to bein tegnet med kull,
med ukjent betydning.
Pentagrammet ble funnet både på dører, karmer og
vegger over store deler av prosjektområdet. Det ble også
funnet brukt foran og bak (eller bare foran eller bak) ini
tialer og årstall for en person – eller for to, da en av hvert
kjønn. Kanskje er hensikten å beskytte personen, eller
for den del kjærligheten mellom to personer.
Pentagrammet er trolig av de symbolene som er brukt
lengst frem i tid. Ett pentagram som ble funnet er tegnet
med blå fargeblyant, hvilket kanskje indikerer 1900-tal
let.
Flertaggede stjerner har muligens et betydningsmes
sig slektskap med pentagrammet. På bildet opptrer det
sammen med andre symboler.

160 | En levande Finnskog - vårt felles ansvar. Slutrapport

Tellemerkene ble f.eks. brukt for at man skulle vite
hvor mange lass høy eller lo man hadde kjørt inn, eller
hvor mange lass møkk man hadde kjørt ut. Enkle stre
ker ble også brukt som tellemerker.
Hånd
Hånden er også av de mest vanlige symbolene. Det er
oftest skåret inn på utsiden eller innsiden av dører og
karmer. Det er også funnet på vegger innvendig. Merket
bør være en tydelig advarsel til uvedkommende om ikke
å gå inn uten eiers tillatelse, eller like gjerne en advarsel
til deg om å gå ut igjen med like tomme hender som da
du kom inn. Hånden er ett av få symboler jeg har fun
net som har et årstall som ser ut til å være knyttet til
symbolet, og kanskje jevngammelt med det. Årstallet
1917 indikerer bruk av symboler lengre frem i tid enn
forventet.
Muruspjeld
Dette er tradisjonelt et symbol som skal beskytte mot
maren. Maren er ifølge tradisjonen det vesenet som gir
oss mareritt, og vi finner muruspjeld bl.a. på låvedører
og på andre plasser der man sov deler av året.

Gevær
Ifølge Birger Nesholen er ikke slike registrert tidligere.
Det er to munnladningsgeværer, og for den skarpe iakt
taker ser man at den ene er påmontert en bajonett. I min
fantasi kan det være en som er utkalt i krigstjeneste, og
vil verne seg mot kuler og bajonettstikk. Som man ser
er geværene ladd, hanen er spent.
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Andre symboler, tegn og merker
Det finnes mange andre figurer som kanskje kan ha vært
skåret inn som magiske symboler, men som er vanskelig
å skille fra andre ting. Figurer som bl.a. likner på vot
ter, medaljer, «denne side opp»-markeringer, «skistav
trinser», også funnet tegnet med kritt, og snøkrystaller,
som er ganske vanlige.

Fruktbarhetssymboler?
Fruktbarhetssymboler kan blant annet ha vært brukt
for å øke avlinger, antall lam, kalver, antall egne barn –
avhengig av hvor de er skåret inn. De er funnet i utkjel
lere, fjøs, låve og på utedo. Fruktbarhetssymbolene påstås
også å kunne se ut som ruter ess.
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«Juletre med og uten rot»
Ukjent tolkning, men spesielt furua skal ha vært viktig
for skogfinnene. Granskogen var sentral i svedjekulturen.
Ekstra interessant er det at på billedsteinen fra Sanda på
Gotland er et nesten identisk symbol. Den er datert til
tiden 4-600. Der ser det mer ut som om treet står på en
fot, enn på en rot. (Gotlands Fornsal, 2. opplag, side 11.)

Bumerker
Man brukte bumerker for å merke tingene sine, og trolig
også som signatur dersom man ikke kunne skrive. Dette
kan være bumerket til en i familien Kurkki.
Dette kan også være et bumerke.

«Timeglasset», liggende eller stående
På mange av husene er det behov for lufting, dette gjelder
ofte ulike loft, som på stue, fjøs eller stabbur. Mange av
disse gluggene er hogd ut i form som et liggende time
glass. Ofte var denne typen glugger også ment for å
kunne sages opp til større åpninger senere. Men denne
formen av timeglass er funnet innskjært med kniv på
dører og vegger, der det absolutt ikke var meningen å
hugge opp en slik åpning. Kan denne formen på lufte
gluggene også ha en magisk funksjon, i tillegg til den
praktiske? De som er skåret med kniv er gjerne små.
Ettersom tiden gikk, mistet folk trolig troen på sym
bolenes virkning, og de går ut av bruk. Det får også til
følge at man ikke er så nøye på at symbolene blir tatt vare
på, eller havner på rett sted, når man vedlikeholder eller
restaurerer et hus. På dette stabburet kom symbolet ut av
sin opprinnelige stilling under en restaurering.
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Oppsummering

Tegninger
Etter at grafittblyanten kom, ble den også mye brukt til
å skrive og tegne på vegger og dører. Her finner vi opp
lysninger om når våronn, slåttonn osv startet og sluttet.
Vi finner også budskap om fødsler og død.Noen har øvd
på alfabetet, og vi finner regnestykker (gjerne avlings
resultater).
Siden vi i Solør er alene om å ha puken, og de fleste
bare merker hans nærvær uten å se ham, finner jeg det
riktig å ta med et bilde av ham. Han er vel også en av
grunnene til at man trenger å verne seg med m
 agiske
symboler.
Merker i stein
Symboler innhugget i stein er ikke lette å finne igjen i
dag. Korssteinen i Huatorpet (Hujala) var ikke blitt sett
av siste generasjon, men her er den.
X i en stein i Ramsli var enklere å finne, ettersom den
ligger på det arealet som blir slått med plenklipper. Hvis
det skulle være et merke for sprengning synes jeg merket
er altfor vakkert utført.
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Skogfinnenes forhold til magi er noe annet enn det vi
frostår med trolldom. De har hatt en natur- og kultur
forståelse som har røtter i en østlig sjamantradisjon.
Det fins mange ulike figurer skåret inn i vegger,
vinduer og dører: Pentagram, håndomriss og ulike
kors er vanlig forekommende. Figurene er oftest fram
stilt på en grundig og tidkrevende måte.
Den vanligste funksjonen var beskyttelse, det vises
av plaseringen på verdifulle hus og steder, der de ofte
tydelig skal fungere som en lås, eller et stengsel.
Tegnene vi finner er symboler. De virker ikke av
egen kraft, men viser til en ytre kraft eller bevissthet
i en besjelet natur. Det er kommunikasjon med slike
krefter som er magi. Sjamanisme er ikke religion, men
likevel en måte å forstå tilværelsen på. Den kan derfor
godt bruke det kristne korset som et kraftfullt sym
bol, på linje med andre.
Ut fra hva vi vet, har magiske symboler antakelig
vært i bruk på midten av 1700-tallet, og framover til
ca 1900. Også muntlige besvergelser, som også er en
slags magiske runer, har vært i bruk lenge, langt inn
på 1900-tallet.
Magiske symboler ser ut å være langt mer utbredt
på Finnskogen og i andre finske bosetningsområder,
enn i bygdene omkring. Symbolene er bevis på at
skogfinnene hadde et forhold til magi, som nok ble
misforstått av storsamfunnet som hedensk trolldom.
Symbolene kan være viktige nøkler til større kunn
skap og forståelse om viktige sider ved den skogfinske
kulturen. Det er derfor viktig at skogfinske bygnin
ger, også der en ennå ikke har funnet slike symboler,
bevares, som kilder til opplevelse, forsking og kunn
skapsoppbygging. Ved restaurering av bygninger er
det viktig å være oppmerksom, slik at en ikke fjerner
bygningsdeler som kan ha denne type spor.
Vi har begrenset kunnskap om betydningen av
de mange inskripsjonene på og rundt bygninger på
Finnskogen. Noen gjengir kjente magiske symboler,
som pentagrammet, mens andre kan ha hatt en mer
praktisk betydning, som eiermerke eller tellemerke.
Symbolene og tegnene er i alle fall spor som ulike bru
kere av stedet har etterlatt seg, og som kan ha viktige
ting å fortelle om garden, om livet på Finnskogen og
folkene som levde det. Det bør derfor stimuleres til
videre forskning på emnet.

Projektets resultat
Sammanfattning av projektet
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Efter tre års intensivt arbete, avslutas härmed
projektet En levande Finnskog – vårt felles
ansvar.
Kunskapen om Finnskogens bebyggelse,
besöksnäring och villkor för boende var delvis
känd sedan tidigare, men genom projektet
har den kunskapen blivit så mycket större.
I ett brett förankrat samarbete på båda
sidor om riksgränsen, har projektet vridit och
vänt på de flesta stenar som Finnskogen
uppvisar. Vi har krupit längs husgrunder,
letat efter karaktärsbyggnader, pratat med
fastighetsägare, deltagit i föreningsmöten,
arrangerat öppna visningar och seminarier,
genomfört undersökningar och skrivit rapporter.
Vi har diskuterat, analyserat och argumenterat.
Vi har strukit med handen över sidenmatta
timmerväggar som skurats med sand i
generationer och vi har försökt lyssna till
Finnskogens inre röst. Vi vill förstå, föra vidare,
bevara och utveckla. Vi, liksom flertalet av dem
som besöker Finnskogen, har fascinerats av dess
historia, människoöden och berättelser.

Det unika och säregna kulturarv som Finnskogen
utgör, är en resurs för boende och besökare. Men
kulturarvet är också hotat. Genom projektet
En levande Finnskog – vårt felles ansvar, har
vi engagerats och engagerat andra i arbetet
med att avvärja hoten och medverka till att
Finnskogen kan blomstra, eller åtminstone leva
vidare, på ett hållbart och bärkraftigt sätt.
Slutkapitlet sammanfattar projektets viktigaste
aktiviteter i korthet, samt presenterar de
analyser vi har gjort och slutsatser vi har dragit.
Dessa slutsatser mynnar ut i strategier för det
fortsatta arbetet.

Foto: Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk Museum.
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Sammanfattning av projektet

Projektets viktigaste mål
Det skogsfinska kulturarvet är gemensamt för Finland, Sverige och Norge.
Ett gränsöverskridande projekt, denna gång mellan Värmland och Hed
mark, ger möjlighet till helhetsperspektiv och ökad samsyn. Projektet stäva
de efter en jämförbar kunskapsnivå för att kunna synkronisera arbetssätt
och metoder för bevarande, förvaltning och utveckling.
För att nå dit, utgjorde kunskapsuppbyggnad genom inventering och
dokumentation, samt utåtriktade aktiviteter, genomförande av en attity
dundersökning och en guidebok med skogsfinska besöksmål projektets
arbetsmetoder.
Projektets viktigaste mål var att
• Lägga till rätta för en bärkraftig förvaltning och fysisk planering
• Verka för att reduktionen av skogsfinsk bebyggelse bromsas
• Öka kompetensen om den skogsfinska byggnadskulturen
• Skapa arenor för ett närmare samarbete mellan svenska och norska
aktörer
• Verka för ett bevarande och levandegörande av det skogsfinska
kulturarvet med tonvikt på den bebyggda miljön
• Påbörja ett strategiarbete för Finnskogen. Det långsiktiga målet är att
skapa underlag för bärkraftig utveckling, där natur och kultur utgör
basen
Har projektet nått målen?
Genom det omfattande inventerings- och dokumentationsarbetet, har
förvaltande myndigheter, kommuner och enskilda fastighetsägare fått ett
underlagsmaterial som kan användas i arbetet med förvaltning och fysisk
planering. Arbetet med detta har upptagit större delen av projekttiden och
är gediget genomfört, på båda sidor om riksgränsen. Vi har pekat ut och

klassificerat bebyggelsen i en kulturhistorisk värdering. Aldrig tidigare har
ett så brett och djupt kunskapsunderlag producerats. Här ligger projektets
viktigaste insats.
Kontakterna med fastighetsägarna har varit mycket viktig och givande.
Vi tror att flera skogsfinska byggnader kommer att bevaras genom dessa
kontakter, eftersom det har sporrat många fastighetsägare att ta vara på sina
hus. Medvetenheten om byggnadernas kulturhistoriska värde och plats i
ett historiskt sammanhang har ökat väsentligt.
Genom den utåtriktade verksamhet som projektet genomfört, har kom
petensen ökat bland hantverkare, fastighetsägare, allmänheten, föreningar,
kommuner, skolor, museitjänstemän med flera.
Vi har nått många vid våra besök och aktiviteter. Enskilda fastighetsä
gare har fått kostnadsfri rådgivning och många har dessutom fått en vårdoch underhållsplan för sin skogsfinska gård eller byggnad. Inom projektet
har vi upprättat närmare 140 vårdplaner. Vi kunde samla större grupper
vid våra aktiviteter som berörde praktiskt arbete på ett antal finngårdar.
Samhällsplanerare och andra förvaltare kanske inte deltog i så stort antal
vid dessa program, men kommer att få ta del av projektets resultat som
kan användas som ett av flera verktyg. Förankringen av projektets resultat
bland kommuner och myndigheter blir därför viktig.
Vår egen kompetens har ökat, dels genom projektets egna aktiviteter
och de inbjudna gäster och föreläsare som bidragit med sin kunskap, och
dels genom vårt deltagande i andra projekt och studiebesöket vi gjorde till
Heves län i Ungern. Att ta del av andras erfarenheter, diskutera och se hur
andra löser liknande uppgifter, är mycket lärorikt och ger nya perspek
tiv. Att se hur problem liknande våra egna har lösts på annat håll ger nya,
ibland oväntade öppningar.
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Projektet har skapat ett flertal nya arenor för sam
arbete. Klart är att Norsk Skogfinsk Museum och Tors
by Finnkulturcentrum har etablerat ett samarbete som
ytterligare kan fördjupas framöver.
Projektets yttersta mål är att bevara den skogsfinska
bebyggelsen, som är unik och en viktig del av vår histo
ria. Vår övertygelse om att de skogsfinska miljöerna är
en positiv resurs har bekräftats. Genom den kunskap vi
byggt upp och som är tillgänglig för alla, har vi både fått
och gett verktyg som behövs för att bevara det skogsfin
ska kulturarvet. Sedan är det upp till fler aktörer än oss
själva att levandegöra och utveckla gårdarna och mil
jöerna. Här krävs samarbete mellan flera aktörer; kul
turmiljövården, turismen, museerna, fastighetsägarna
m fl. Projektet har inte haft möjlighet att agera ute på
gårdarna, men vi tror att vi har inspirerat till att satsa på
aktiviteter och levandegörande. Vi har också fått belägg
för kulturmiljövårdens betydelse.
Vi önskar att dialogen, processen, mötena och diskus
sionerna ständigt hålls igång. Det strategiarbete som pro
jektet påbörjat får inte stanna eller upphöra. Om strate
giarbetet upprätthålls, har projektet En levande Finnskog
– vårt felles ansvar till stora delar lyckats.
Aktiviteter och publikationer
En levande Finnskog – vårt felles ansvar syftade till att
lyfta det unika skogsfinska kulturarvet för att det i högre
grad ska kunnas användas som en resurs för boende,
näringsliv och besökare. Projektet önskade medverka
till en bärkraftig utveckling på Finnskogen där de skogs
finska byggnaderna och miljöerna står som starka iden
titetsbärare och attraktiva livsmiljöer.
Inventeringen har omfattat närmare 400 gårdar.
Inventeringsresultaten har registrerats i databaser och
är tillgängliga för dem som önskar. Under projekttiden
har, förutom ett slutseminarium, åtta visningar/semina
rier/workshops genomförts, fem av dem på finngårdar
där restaureringsarbeten pågått. Undersökningen bland
boende, besökare, förvaltning samt näringsliv har samlat
frågor, svar och synpunkter på en mängd frågor kring
utveckling av Finnskogen, ett material som finns til
lgängligt för alla.
Två större publikationer har producerats i projektet.
Förutom denna slutrapport, som tryckts i 1000 exem
plar och som i första hand distribueras till myndigheter,
medfinansiärer, museer och förvaltning, har också en
guidebok med skogsfinska besöksmål i 22 kommuner
färdigställts. Boken kommer att distribueras till medfi
nansierande län; Värmland, Hedmark och Dalarna, samt
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till Gävleborg och Örebro län som medverkat genom
Mål 2-projektet Finnskogarna.com. I skrivande stund
pågår planer på att översätta och ge ut boken på engel
ska. Offertförfrågan har sänts ut, för översättning och
tryckning.
Attitydundersökningens frågor och svar
Syftet med undersökningen var att få ett material som
kan ligga till grund för analys och jämförelse med lik
nande områden, att söka goda exempel att inspireras
av, men även finna egna sätt att arbeta. Resultaten är
tänkta att kunna användas som ett verktyg för politiker,
samhällsplanerare och kulturinstitutioner. Innan själva
undersökningen i fält började, gjordes en ingångsana
lys. Den visade att det har hänt mycket under de senaste
50-60 åren för att bevara och/eller utveckla Finnskogen i
norra Värmland. Troligen är förhållandena lika i andra
finnskogsområden, till exempel i Hedmark.
En levande Finnskog – vårt felles ansvar var av den
meningen att Finnskogens miljöer är en resurs, men
ville utreda hur detta skulle kunna utvecklas vidare.
Undersökningen gav klara svar. På frågor om Finn
skogens utvecklingspotential och hur själva finnkulturen
ska kunna utvecklas, svarar de flesta:
• Paraplyorganisation krävs. Museernas delaktighet
är viktig
• Utveckla turismen; bättre boende, mat och fler
aktiviteter. Skyltar
• Levandegör Finnskogen genom finnkulturen.
Förläng säsongerna
• Samarbeta med andra, inte minst näringslivet, även
över riksgränsen
• Arbeta med varumärket Finnskogen
Många menar att Finnskogen inte kan utvecklas utan
stöd från samhället. Det behövs politiska styrmedel för
att stimulera inflyttning och stärka entreprenörskap:
☺«Man kan inte leva av en vacker utsikt.»
Bebyggelsen - en värdefull resurs i
historieberättandet
Inventering och dokumentation av bebyggelsen har gett
Värmland och Hedmark en gemensam bild av det av det
kulturarv i form av skogsfinsk bebyggelse som de bägge
länen har att förvalta. Materialet visar var i landskapet
byggnaderna ligger och i vilket sammanhang de finns
bevarade. Här beskrivs också byggnadernas karaktärs
drag. I inventeringen har 62 rökstugor, 87 bastur, 18
kokhus och 10 rior konstaterats. Långt ifrån alla bygg

nader är bevarade och har kvar karaktäristiska detaljer.
De flesta har istället genomgått förändringar. De bär på
årsringar och har ibland fått en ny funktion, vilket i sig
inte gör dem kulturhistoriskt ointressanta. Tvärtom bär
de på viktig information om utveckling.
Byggnaderna är viktiga fysiska bärare av den skogs
finska kulturen och miljöerna de ligger i är viktiga
identitetsbildare och kunskapsförmedlare både för

allmänheten, speciellt intresserade och för skogsfinnarnas
ättlingar. Genom inventerings- och dokumentations
arbetet har vi en överblick som gör det möjligt att defi
niera bebyggelsens kulturhistoriska värden både i sin
helhet som för enskilda byggnader och miljöer.
Den kvarvarande skogsfinska bebyggelsen har höga
kulturhistoriska värden som visar att den är viktig som
traditions- och kulturbärare, unik och representativ. Den
bär på årsringar efter många generationers brukande
från 1700-tal till 2000-tal och platsen, kulturlandskapet
och miljöerna som bebyggelsen ligger i har betydelse

och är en del av dess värde. Magiska tecken och symbo
ler som t ex ristats på byggnader visar skogsfinnarnas
tradition att kommunicera med osynliga krafter med
hjälp av magi.
I en kulturhistorisk värdering indelad i fyra nivåer,
som projektet gjort, är 81 karaktärsbyggnader utpekade
med högsta kulturhistoriska värde, medan 52 byggnader
befinner sig i den näst högsta nivån. Det bör tilläggas
att några byggnader befinner sig inom samma kultur
miljö. Några av dem ingår i områden som pekats ut som
kulturhistoriskt intressanta i olika kulturmiljöprogram
och skyddsformerna byggnadsminne, naturreservat och
kulturreservat finns representerade vid några få mil
jöer. Trots höga kulturvärden saknar de flesta av dessa
byggnader och bebyggelsemiljöer skydd. Det är därför
motiverat att fler miljöer ges skydd med hjälp av lag
stiftning, förslagsvis genom PBL, översiktsplaner och
områdesbestämmelser. I Åsnes kommune i Hedmarks
fylke använder man t ex lagstiftningen för att skydda den
Sammanfattning av projektet
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Torsby Finnkulturcentrum.
Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.

skogsfinska bebyggelsen genom att fastighetsägarna måste
söka bygglov för förändring av byggnad samt rivningslov.
I Torsby kommun har man som rekommendation inom
gällande Översiktsplan att upprätta områdesbestämmel
ser för två kulturmiljöer som berör finnskogsbebyggelse.
Möjligheter
• Finnskogens bebyggelse och landskap är en stark
resurs som kan utvecklas ytterligare med respekt för
kulturarvets särart
• Intresserade fastighetsägare
• Kunskap om den gemensamma historien stärker
identitet
• Magnifika kulturmiljöer där livsmiljön uppfattas
som positiv
Bland de 400 besök som gjorts på gårdar har projekt
medarbetarna mött många positiva och kunniga fastig
hetsägare och förvaltare. De allra flesta känner till den
skogsfinska kulturen och delar av dess kulturarv. His
torien om gården och personerna som bott där berät
tas av dem på ett levande och engagerat sätt. Några av
ägarna har spännande idéer om hur man kan jobba med
gården och kulturarvet som resurs, exempelvis genom
bed & breakfastverksamhet, medan andra inte funderat
så mycket över hur man skulle kunna bruka byggna
den, mer än att man tycker det är viktigt att bevara den.
Någon skulle vilja bygga om sin bastu till gäststuga för
eget bruk och så finns det förstås några få fastighetsä
gare som inte tycker att deras förfallna och ombyggda
byggnad är så intressant, men som ibland kan visa större
intresse när de får veta mer.
Det är något annorlunda för förvaltarna av hembygds
gårdar. De är väl medvetna om kulturarvet de förvaltar och
vilken betydelse och resurs byggnaderna har både som kul
turarv och kulturmiljö. Föreningarna är i grunden mycket
positivt inställda, men känslan de bär med sig är att de har
en nästan övermäktig uppgift. De utgörs ofta av en liten
kärntrupp som jobbar ideellt samtidigt som det är när
mast omöjligt att få en ekonomi som täcker behoven av
vård och underhåll av bebyggelsen. Hembygdsföreningar/
historielag är också de som i störst utsträckning arbetar
utåtriktat med den skogsfinska kulturen och deras arbete
förtjänar allt beröm och uppskattning.
I rapporten har kunskapsuppbyggnaden först och
främst varit inriktad på byggnaderna och deras egen
skaper och omfattning. Men byggnaderna är en del av
landskapet. Att arbeta tvärvetenskapligt med både land
skapsvård och byggnadsvård är därför ett måste för att
nå bästa resultat.

För att nå bärkraft och en ekonomiskt hållbar utveck
ling, som bringar inkomster till restaurering, vård och
underhåll av den kulturhistoriskt intressanta bebyggel
sen måste en företagsanda kopplas till förvaltningen. Pla
nering och framförhållning är viktig. Inkomster måste
finnas för att betala allt från el, sophämtning och större
restaureringar. Detta kan naturligtvis göras på många
sätt. Att arbeta kulturturistiskt anses av många som en
möjlighet, vilket också bekräftats i attitydundersöknin
gen. Turister och besökare är beredda att betala för att
uppleva lugn, natur och kultur. Förankrad kunskap om
ett kulturarv berättigar också till ett bevarande vilket gör
det lättare att frigöra resurser.
Hot
• Få bevarade byggnader
• Många överloppsbyggnader
• Brister i tillsyn
• Stort vårdbehov
• Avfolkning/hög medelålder
• Få hantverkare
Projektets byggnadsinventering visar tydligt att
ägoförhållanden och hur byggnader brukas har bety
delse för deras tillstånd. Flera fastigheter är öde och en
stor andel är fritidsbostäder. Här finns brister i den kon
tinuerliga tillsynen. Byggnaderna som bedömts enligt
den norska standarden för tillståndsanalys, visar att det
samlade vårdbehovet för bebyggelsen är stort. En tillst
åndsgrad på mellan 2-3 är dominerande, vilket innebär
att moderata till omfattande åtgärder krävs för att kunna
höja byggnaden till en ordinär underhållsnivå. Med det
senare menas ett skick med enbart planerat underhåll
och där inga krav på omedelbara åtgärder fordras.
Utökat lagskydd är som tidigare nämnts önskvärt och
en möjlighet till bevarande. Det är dock ingen garant för
att vård och underhåll verkligen sker. Det finns dock ett
uttryckt intresse för vård och underhåll bland fastighets
ägare och förvaltare, men resurser saknas.
Projektet kan påvisa att behov finns till stöd vid
restaurering och underhåll av bebyggelsen. Stödet gäl
ler både rådgivning, rent praktiskt med restaurering men
inte minst ekonomisk hjälp. Byggnaderna är ofta över
loppsbyggnader och det är förvisso så att byggnader som
inte är i bruk heller inte prioriteras underhållsmässigt
även om ägaren som ovan beskrivs är intresserad. Tan
karna kring val av material och metoder, restaurerin
gens omfattning liksom brist på kunniga hantverkare
kan utgöra ett hinder för att genomföra en restaurering.

Här har projektets «Vård- och underhållsplaner» blivit
ett uppskattat verktyg, men även återkopplande kontak
ter är av vikt för att nå resultat.
Inventeringen visar att bebyggelsen ibland har restau
rerats, både med positiva och med mindre lyckade resul
tat. De ursprungliga traditionsbärarna finns inte längre
bland oss och i dagsläget får vi förlita oss på arkivmate
rial och praktiska restaureringar där material och meto
der undersöks.
Det antikvariska stödet är därför viktigt för ett var
samt förhållningssätt till byggnadsbeståndet. Satsningar
på att få byggnader i bruk kan få ödesdigra konsekven
ser där ovarsamma renoveringar kan innebära att viktig
kunskap går förlorad. Exempelvis visar en genomgång av
inventeringsmaterialet en hög grad av vårdbehov bland
kvarvarande rökugnar. Samtidigt är frågan om det är
önskvärt att alla restaureras? Har man inte för avsikt att
elda i ugnen är det att föredra att ugnen finns bevarad i
det skick den är. Rökstugornas kappugnar i originalskick
är lätträknade och värdet i ugnen som sådan är större
än att få den eldningsbar. Detta är inte helt oproblema
tiskt då t ex traditionen att bada bastu och upplevelsen
att vistas i rökstugan då den eldas har betydelse för för
ståelsen och levandegörandet av kulturen.
Mer kunskap behövs
• Tvärvetenskapliga studier
• Arkiv- och fältstudier ger förnyad kunskap
• Praktiska undersökningar/restaureringar där
metoder och material undersöks
Samarbete stärker kompetensen
Genom de öppna aktiviteter som projektet har genom
fört, har vi bland annat sammanfört fastighetsägare och
hantverkare. Alla våra utåtriktade verksamheter har varit
öppna för alla och annonserats i press och på hemsidor.
Vi har nått många, men inte alla, vid dessa aktiviteter.
Många fastighetsägare kämpar med underhållet av
sina byggnader. Kostnaderna avskräcker och hantverks
kunskapen kan vara svår att få tag i. Genom de öppna
visningarna med diskussioner kring problemställningar,
har projektet visat dels att det är möjligt att restaurera en
byggnad och dels att det behövs arenor där olika kom
petenser kan mötas. Många gånger kan det vara så att
man helt enkelt inte känner till vad som finns, eller var
kompetensen finns.
En uppgift som projektet lämnar efter sig, är att
upprätta ett register över «vem gör vad på Finnskogen»
där aktuella kontaktuppgifter finns. Registret ska vara
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Abbortjernsberg.
Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.

Norsk Skogfinsk Museum, Svullrya.
Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.

t illgängligt för alla. Vi hade ambitionen att upprätta ett
sådant register under projekts gång, men det visade sig
att tiden inte räckte för att åstadkomma detta. Vi tror att
en sådan lista kan vara nyttig för många aktörer, före
ningar och inte minst för boende.
Ett av projektets mål var att verka för bevarande och
levandegörande av det skogsfinska kulturarvet. En av
vägarna för att nå dit, förutom rent förvaltningsmäs
siga, skulle kunna vara att upprätta en hantverkspool
som kan arbeta på gårdar, både offentliga och privata,
över hela Finnskogsområdet i Solør-Värmland. Här kan
allt från vaktmästare till timmermän, textilhantverkare,
skådespelare och snickare finnas.
Önskvärda satsningar som projektet har
definierat
• Fler byggnader ges skydd genom lagstiftning
• Paraplyorganisation för Finnskogen
• Särskilda satsningar inom rådgivning,
kunskapsförmedling och kulturturism
• Levandegör Finnskogen genom finnkulturen
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• Stärka museernas roll i samarbete med andra, som
t ex näringsliv och turism
• Arbeta tvärsektoriellt och internationellt
• Hantverkskompetens – nya traditionsbärare
• Antikvariskt stöd
• Ekonomiskt stöd främst till praktisk restaurering
• Stöd till fastighetsägare/entreprenörer/föreningar
som med del i finnskogen vill arbeta utåtriktat och
företagsinriktat
• Riktade medel till vård och andra insatser på
Finnskogen, liknande den som gjordes för sätrar i
Värmland i slutet av 1990-talet
• Fortsatta studier/publikationer
• Regelbundna träffar mellan förvaltande myndig
heter, kommuner och museer som har Finnskogen i
sitt ansvarsområde
• Bygga varumärket Finnskogen
• Fler projekt som sätter Finnskogen i fokus och
stärker Finnskogens ställning. Gärna projekt som
involverar fastighetsägare, föreningar, entreprenörer
och ideella krafter

Strategier for et attraktivt livsmiljø på
Finnskogen

Den skogfinske kulturarven er en viktig
del av Finnskogens historie og identitet.
Kulturlandskapet med alle sjøene og de
store skogområdene var et naturlig sted
for skogfinnene å slå seg ned. Prosjektets
geografisk hovedområde ligger i Torsby,
Sunne og Arvika på svensk side, og Grue,
Åsnes, Kongsvinger og Våler på norsk side,
og det er disse kommunene som har deltatt
i prosjektet En levande Finnskog –vårt
felles ansvar. I tillegg finnes det mange flere
kommuner som har hatt skogfinsk bosetning, og som bør se den skogfinske kulturen
som et viktig satsingsområde og en ressurs i
utviklingen.
I vår verden med globalisering og et stadig mer integrert
Europa er det behov for å trekke fram de ulike regioners
særpreg som grunnlag for næringsutvikling, turisme
og som fundament for bolyst og et attraktivt livsmiljø.
Kulturlandskapet, bygningstradisjoner, immateriell

kulturarv gjennom handlingsbåren kunnskap, musikk,
litteratur, stedsnavn, språk m.m. er viktig for en levende

kultur. Når det gjelder den skogfinske kulturen er mye
av dette i ferd med å forsvinne. Fraflytting bidrar til et
stort forfall når det gjelder bygningsmasse og kulturland
skap, og gamle håndverkstradisjoner går i glemmeboken.
Prosjektet En levande Finnskog- vårt felles ansvar har vist
at det virkelig haster å gjøre en innsats på Finnskogen
før vesentlige deler av denne internasjonale kulturarven
er borte for alltid.
Samtlige deltagere i det 3-årige interregprosjek
tet ser betydningen av å videreføre en satsing på den
skogfinske kulturarven og et videre samarbeid på ulike
arenaer, for eksempel gjennom en satsing på naturog kulturpark på Finnskogen, grenseoverskridende
skolesatsinger, styrking av museene og samarbeid innen
reiseliv og folkehelse.
Siden den skogfinske kulturarven angår mange kom
muner, er det behov for felles strategier for å møte utfor
dringene. Det er derfor startet opp et strategiarbeid som
et grunnlag for en felles plattform for videre satsinger
og samarbeid om Finnskogen også etter at prosjektet er
avsluttet.
Forslag til strategi bygger på sentrale internasjonale
konvensjoner, nasjonale, regionale og lokale planer og
dokumenter. Et av målene for Interregsamarbeidet er
nettopp å styrke regionens attraktivitet og konkurranse
kraft gjennom grenseoverskridende samarbeid. Andre
sentrale dokumenter trekker fram bærekraftig bruk
av natur- og kulturarven som grunnlag for økt verdi
skaping, lokal tilhørighet og trivsel. Det er også viktig
Strategier for et attraktivt livsmiljø på Finnskogen
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å ikke glemme kulturminnenes egenverdi og betydning
som kilder til kunnskap.
Strategien skal være et dialog- og styringsdokument
som på den ene siden gir prinsipper for arealbruk, bygge
saker og øvrig forvaltning, og som på den andre siden
gir et grunnlag for verdiskaping og utvikling av de ver
diene som den skogfinske kulturarven og Finnskogen
representerer. Når det gjelder verdiskaping legges en
bred definisjon til grunn som omfatter både økono

misk, miljømessig, kulturell og sosial verdiskaping. Det
er videre av stor betydning at det avsettes ressurser til
bevaring og utvikling på finnskogene.
Kompetanse, nettverk og «grenseløse» partnerskap
om Finnskogene vil kunne gi en stor merverdi, og bidra
til stabil bosetting, nye etableringer og flere tilreisende
som kan ta del i denne spennende delen av vår felles
historie og kulturarv.

STRATEGIER for et attraktivt livsmiljø på Finnskogen
Forvaltning

Aktuelle aktører

-Implementere , følge opp og bruke aktivt:
Internasjonale fora, statlig nivå, regionalt nivå,
• Unescokonvensjonen om vern av den immaterielle kommunalt nivå, museer
kulturarven (2003, ratifisert i 2007)
• Rammekonvensjonen  om beskyttelse av  etniske
minoriteter (Europarådet 1994, vedtatt i 1998)
• Faro-konvensjonen – om kulturarvens verdi for
samfunnet .(Europarådet 2005 ratifisert 2008)
• Den europeiske Landskapskonvensjonen (
Europarådet 2000, trådte i kraft 2004)
• EU- og EØS-programmer:
European Heritage Label,
Interreg prosjekter m.m
• Øvrige avtaler som:
Samarbeidsavtalen mellom Hedmark og Värmland
(2008-2013)
Andre grenseoverskridende samarbeidsprogrammer
Arbeide for å få skogskogfinske saker på dagsorden i
EU, interregionalt samarbeid, Nordisk råd o.a.

Statlig nivå, regionalt nivå, kommunalt nivå, museer

Arbeide for å få skogfinsk kulturarv inn som
riksinteresser for kulturmiljø og forankret i
miljøkvalitetsmål

Statlig nivå, regionalt nivå, kommunalt nivå, museer

- Sørge for at det årlige tap av kulturminner ikke
Alle
overskrider nasjonale mål (i Norge 0,5 % innen 2020)
på Finnskogen.
- Etterstrebe å oppnå miljøkvalitetsmålet for
kulturhistorisk verdifullt miljø (Sverige):
Bebyggelsens kulturhistoriska värden ska senast år
2010 vara identifierade och ha en långsiktigt hållbar
förvaltning.
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- Arbeide for å opprette flere kulturreservat (Sverige)
og få flere skogfinske kulturminner og kulturmiljøer
på fredningslisten (Norge)

Statlig nivå, regionalt nivå, kommunalt nivå, museer

- Tilgjengeliggjøre grunnlagsmateriale for
forvaltningen på ulike nivåer

Regionalt nivå, kommunalt nivå, museer, lag og
foreninger

- Arbeide for at Finnskogen blir et viktig tema i
regionale og kommunale planer, kulturarvsstrategier

»

- Stimulere til utarbeidelse av egne kulturminneplaner »
og kommunale kulturmiljøprogram
- Sikre at kulturminnene på Finnskogen får en sentral
rolle i nasjonal, regional og lokal planlegging og er
premisser for forvaltningen

Regionalt nivå, kommunalt nivå, museer, og aktuelle
høringsinstanser

- Innarbeide, forankre og implementere verdiene i
nasjonale og regionale planer og utviklingsprogram
(lokalsamfunnsutviklings- og bolystprogrammer,
stedsutvikling, næring i verneverdige områder m.m)

Regionalt nivå, kommunalt nivå, næringsliv, museer

- Anvende Plan- og bygningsloven,
kulturminneloven samt ulike forskrifter for å
ivareta og utvikle verdiene på Finnskogen (som bl.a.
synliggjøring i kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel, nye fredninger etter Kulturminneloven,
m.m.)

Statlig nivå (i noen tilfeller), regionalt nivå, kommunalt
nivå, museer og aktuelle høringsinstanser

- Bevare og sikre den særegne skogfinske
bygningsarven og kunnskapen om denne gjennom
byggesaksforvaltning som også inkluderer krav til
dokumentasjon ved endring/riving

Regionalt nivå, kommunalt nivå, museer

- Foreslå samt gjennomføre nye fredninger,
verneplanprosesser og skjøtselstiltak

Regionalt nivå, museer, lag og foreninger,
enkeltpersoner

- Arbeide for økte tilskudd til bevaring, utvikling,
tilrettelegging og skjøtsel

»

- Tilstrebe en tilnærmet lik forvaltning av kulturarven
i Norge og i Sverige basert på god praksis og
grenseoverskridende merverdier

Statlig nivå, regionalt nivå, kommuner, museer

- Hindre nedbygging av verdifulle kulturlandskap

Kommunalt nivå

- Dokumentere kulturarven, den materielle og den
immaterielle

Kommunalt nivå, museer, lag og foreninger, regionalt
nivå

Kompetanseutvikling og forskning
- Arbeide for at Finnskogen kommer på dagsorden og
blir tema i nordiske og nasjonale FOU programmer

UNISKA (Universitetsalliansen indre Skandinavia),
Høgskoler, Museer, Arko-samarbeidet m.fl samt
kommunalt og regionalt nivå
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- Stimulere til forskning på ulike nivåer og med ulike
temaer som bl.a. faste kulturminner, immateriell
kulturarv, musikk, litteratur, symbolbruk, stedsnavn,
navnetradisjoner, mattradisjoner osv. samt
sammenlignende kulturforskning

Statlig nivå, regionalt nivå, kommunalt nivå,
universiteter, høgskoler, museer m.fl.

- Sikre kunnskap gjennom arkivsøk, aktivt
registreringsarbeid, dokumentasjon og intervjuer

Universiteter, høgskoler, museer, regionalt nivå m.fl.

- Videreføre jevnlig arbeidet med datainnlegging i
aktuelle databaser

Statlig nivå, Regionalt nivå, kommunalt nivå, museer,
historielag o.a.

- Fortsette arbeidet med ulike workshops, seminarer
og arrangementer

Museer, lag og foreninger, kommunalt nivå, regionalt
nivå, reiselivet m.fl.

- Øke håndverkskompetansen gjennom kurs,
opplæring o.lign.

Statlig nivå, regionalt nivå, kommunalt nivå, museer,
høgskoler

- Etablere årlige program for restaurering og
vedlikehold

Museer, regionalt nivå

- Øke interessen for Finnskogen blant
kulturhistorikere, eiere, politikere, offentlig ansatte og
lokalbefolkningen

Museer, lag og foreninger, regionalt nivå m.fl.

- Stimulere lag og foreninger til å fortsette og
intensivere arbeidet med Finnskogen og skogfinsk
kulturarv

Statlig nivå, regionalt nivå, kommunalt nivå, museer

- Bygge opp kunnskap om skogfinsk kulturarv
gjennom å få Finnskogen som et eget tema i
undervisningen i grunnskolen og videregående
opplæring i kommunene på begge sider av grensen

Skoler, regionalt nivå, museer

- Etablere en ordning med faste skoleturer med
Finnskogen som tema, der norske og svenske elever
møtes

Museer, kommunalt nivå

Formidling/informasjon
- Formidle resultatet av prosjektet En levende
Finnskog – vårt felles ansvar til aktuelle
forvaltningsinstanser, forskningsmiljøer, næringsliv,
skoler og lokalbefolkning

Samtlige medfinansierer og deltagere i prosjektet

- Markedsføre og distribuere guideboken Møte med
finnskoger

»

- Spre kunnskap gjennom aktiv formidling
Museer, høgskoler, lag og foreninger, statlig, regionalt
(utstillinger, artikler, arrangementer, seminarer, møter, og kommunalt nivå
undervisning m.m.)
- Tilgjengeliggjøre/tilrettelegge og oppdatere
Regionalt nivå, museer
kulturminneregistre og gjøre dem mer brukervennlige
(databaser, nettsteder, arkiver)
- Styrke museenes rolle som formidlingsinstitusjoner

Statlig nivå, regionalt nivå, kommunalt nivå, museer
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- Satse på å bevare og utvikle håndverk, litteratur og
musikktradisjoner gjennom aktiv formidling og som
del av et attraktivt livsmiljø

Kommunalt nivå, regionalt nivå, lag og foreninger,
næringsliv

- Utarbeide gode publikasjoner og nettsider for
profilering av Finnskogen

Samtlige aktører

- Heve kompetansen og attraktiviteten gjennom
tilrettelegging og skilting av utvalgte attraksjoner på
Finnskogen

Kommunalt nivå, museer, lag og foreninger, reiseliv

- Arbeide for å få omtale i ulike blader, aviser og radio/ Samtlige aktører
TV
-Ta i bruk audioguider og legge inn informasjon,
bilde- og lydfiler i digitale media

Reiselivsnæringen, kommunalt nivå m.fl.

Regional utvikling
- Bidra til økt bolyst og et attraktivt livsmiljø på
Finnskogen gjennom å ivareta og utvikle regionens
kvaliteter som bosted og som grunnlag for å trekke til
seg tilreisende

Kommunalt nivå, regionalt nivå, næringslivs- og
reiselivsaktører

-Bevare landskap, kulturminner og kulturmiljøer som
vesentlige verdier i utviklingen

Grunneiere, kommunalt nivå, regionale nivå

-Gjøre kulturarven til en aktiv ressurs i
samfunnsutviklingen, og legge til rette for dette

Kommunalt nivå, regionalt nivå, næringslivsaktører,
museer, lag og foreninger

- Bidra med kunnskap som del av grunnlaget for en
bærekraftig kulturturisme

Museer, regionalt nivå, kommunalt nivå, lag og
foreninger

- Øke satsingen på kunnskap og opplevelse som
produkt

Næringslivs- og reiselivsaktører, museer, kommunalt
nivå, regionalt nivå

- Øke satsingen på turisme og kulturminner langs vei,
som et en viktig del av de reisendes opplevelse

»

- Medvirke aktivt i europeiske og nordiske prosjekter
som sikrer og videreutvikler verdiene på Finnskogen
(F. eks. verdiskapingsprosjekter, natur- og kulturpark
Finnskogen, m.fl.

Statlig nivå, Regionalt nivå, kommunalt nivå, museer,
lag og foreninger, næringsliv og private

- Bidra til å øke attraktiviteten gjennom aktiv bruk og
distribusjon av guideboken Møte med finnskoger samt
prosjektrapporten fra En levande Finnskog – vårt felles
ansvar

Aktører og samarbeids-partnere i
En levande Finnskog - vårt felles ansvar

- Anvende resultatene av markedsunder-søkelsen
(Attityd-undersøkelsen) som utgangspunkt for å
styrke næringslivet i regionen og ta fatt i utfordringer

Kommunalt nivå, museer, næringsliv m.fl

- Stimulere til nyetableringer basert på kulturarven

Kommunalt nivå, næringsliv

- Styrke vertskapsrollen

Næringsliv, kommunalt nivå, museer, grunneiere

- Satse på felles markedsføring og opplæring av
turoperatører

Kommunalt nivå, reiselivsnæringen
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- Tilrettelegge, skjøtte og skilte utvalgte kulturminner
og kulturmiljøer

Kommunalt nivå, museer, regionalt nivå, lag og
foreninger

- Lage flere vandringer for ulike målgrupper som
skoleklasser, helseturer, friluftsliv og rekreasjon

Kommunalt nivå, næringsliv

- Utarbeide gode kart og guidebøker for
lokalbefolkning og tilreisende

Kommunalt nivå, regionalt nivå, reiselivsnæringen, lag
og foreninger

- Dra nytte av det store potensialet som ligger i
minoritetskulturen både innen handlingsbåren
kunnskap, håndverk, musikk, matkultur,
navnetradisjoner, symbolbruk, osv.

Kommunalt nivå, regionalt nivå, statlig nivå,
næringsliv, forskningsinstitusjoner, museer, lag og
foreninger

Samarbeid/nettverk
- Ta aktivt i bruk EU/EØS programmer i utviklingen
av Finnskogen

Alle aktører i prosjektet

- Bygge opp nye og opprettholde eksisterende
samarbeidsrelasjoner og nettverk

»

- Styrke det tverrsektorielle samarbeidet på Finnskogen Statlig nivå, regionalt nivå, kommunalt nivå,
universiteter og høgskoler, museer, næringsliv, lag og
foreninger, grunneiere
- Utvikle samarbeidet om Natur- og kulturpark på
Finnskogen

Kommunalt nivå, regionalt nivå, statlig nivå,
næringsliv, grunneiere m.fl.

- Samarbeide om å oppnå betegnelsen «European
Heritage Label»

»

- Styrke samarbeidet med og mellom forsknings- og
kompetansemiljøer

Statlig nivå, regionalt nivå, kommunalt nivå, museer

- Styrke samarbeidet mellom museene, forvaltningen
og reiselivet

Museer, regionalt nivå, kommunalt nivå og reiseliv

- Utvikle et fast samarbeid med skoler på begge sider
av grensen

Kommunalt nivå, skoler, museer, regionalt nivå

- Dra nytte av det potensialet som barn og unge
representerer

Alle

- Få den skogfinske kutrarven på dagsorden i
samarbeidsavtaler mellom Hedmark, Värmland og
Dalarne

Regionalt nivå

- Utvide samarbeidet rundt den skogfinske kulturarven Statlig nivå, regionalt nivå, kommunalt nivå
til også å omfatte flere land, kommuner og fylker som
har hatt skogfinsk bosetting
Vurdere muligheter for et nytt interregprosjekt
med utgangspunkt i Finnskogen (Norge, Sverige og
Finland)
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Overstatlige
organisasjoner

Statligt
nivå

Museer

Regionalt
nivå

Grunneiere

Lag og
foreninger

Kommunalt
nivå

Skoleverk

Næringsliv

Nettverkskart
Figuren viser aktuelle aktører i et
nettverk for utvikling på Finnskogen.
Vi tar forbehold om at ikke alle
aktørlister er komplette.

Statlig nivå
Riksantikvaren
Riksantikvarieämbetet
Miljøverndepartementet
Utdanningsdirektoratet
Andre departement
Regionalt nivå
Hedmark fylkeskommune
Region Värmland
Region Dalarna
Fylkesmannen i Hedmark
Länsstyrelsen i Värmlands län
Länsstyrelsen i Dalarnas län
Arko

Prosjekter

Kommunalt nivå
Torsby kommun
Grue kommune
Åsnes kommune
Våler kommune
Sunne kommun
Filipstad kommun
Arvika kommun
Årjäng kommun
Orsa kommun
Kongsvinger kommune
Hagfors kommun

Skoleverk
Høgskolen i Hedmark
Karlstads universitet
Högskolan i Dalarna
NTNU
Göteborgs universitet
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Slutord

Interreg Sverige-Norgeprojektet En levande
Finnskog – vårt felles ansvar, pågick mellan
den 1 september 2008 och 31 augusti
2011. Projektet har bedrivits i Interreg inre
Skandinavien, område Attraktiv livsmiljö.
Projektets kommunikation och dialog med
allmänhet, media och kollegor har varit
god. Såväl den praktiska som den admini
strativa delen av projektet har fungerat väl.
Projektets resultat, utvärdering, uppföljning och inte
minst fortsatt förankring och strategiarbete övertas nu
av projektägarna. Medfinansiärer och målgrupper kan
tillgodoräkna sig resultaten via rapporter, attitydunder
sökning, byggnadsvårdsplaner, databaserna Askeladden
och Bebyggelseregistret, en guidebok och fördjupningar
av olika slag. Kunskapen har höjts och projektet har nått
sina mål. Vissa är väl mätbara, andra inte. Den ständiga
processen att arbeta med och kring med det skogsfinska
kulturarvets utveckling är av yttersta vikt. Nätverk och
arenor som möts runt kulturarvet är av stor betydelse.
Här förmedlas kontakter och kunskap byts, idéer kläcks
och identiteter stärks och bekräftas.
Vi är många som på ett felles vis och tillsammans ska
verka för en levande Finnskog. Projektet har visat att
kulturmiljöerna med landskapet och bebyggelsen är en

grundkärna och en verklig resurs. Inte bara som kultur
bärare för befolkningen utan som attraktiva livsmiljöer.
I de regioner som här berörs är avfolkning, sämre
samhällsservice och få arbetstillfällen faktum. I förläng
ningen blir därmed kulturarvet och dess bevarande och
förvaltning också hotat. Projektet menar att kulturarvet
i dessa sammanhang skall ses som en resurs för regional
utvecklig och arbetstillfällen. Besökta och kända kultur
miljöer bevarar sig själva. Att vara en bortglömd kultur
Kapitelnavn
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Foto: Hans Johnsson, Hedmark
Fylkeskommune.

miljö är ett större hot än graden av fysiskt slitage och
nednötning.
Stegen mot ett levandegörande är tagna. För att bli
framgångsrik är lokal förankring och tvärsektoriell
samverkan ledord. Idéerna, möjligheterna och förutsätt
ningarna finns. Ett lyckat resultat ger automatiskt också
ett gränsöverskridande mervärde.
Nu har vi en gemensam båt som behöver sjösättas.
Utmaningen ligger i att få en besättning som kan segla
den. En besättning som styr åt samma håll och med

samma mål i sikte vid horisonten. Regionernas och
kommunernas stöttning är mycket viktig här, liksom
museernas bidrag med kunskap och pedagogik.
Värmlands Museum och Hedmarks fylkeskommune
kommer att förvalta och förankra projektets resultat.
Nästa mål i arbetet är att sjösätta de önskade satsningar
och strategier som En levande Finnskog – vårt felles ansvar
har definierat och att båten ständigt flyter både i bru
sande forsar och lugnare vatten.

Torsby i juni 2011
Arbetsgrupp
Projektledning
Monica Björklund
Suzanne Palmquist
Carina Johansson
Hans Johnsson
Tore Lahn		
Birger Nesholen		
Berit Andersson		

182 | En levande Finnskog - vårt felles ansvar. Slutrapport

Styrgrupp
Åsa Hallén
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Kersti Berggren
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Kurt Eide

Vedlegg

Vedlegg

Det foreligger et omfattende skriftlig materiale
etter prosjektet En levande Finnskog – vårt
felles ansvar. I tillegg til registreringer og
registreringsrapporter, er det blant annet laget
skjøtselsplaner for en rekke bygninger og garder,
og det er laget faktablad til hjelp for eiere av
skogfinske karakterbygninger. I vedlegget vises
eksempler på ulike produkter av prosjektet:
Tabell
Tabellen knytter seg til artikkelen Inventering.
Den viser en oversikt over alle registrerte
karakterbygninger i regi av prosjektet, og den
kulturhistoriske verdivurdering av hver enkelt
bygning, i en skala fra 1 til 4.
Alle registrerte karakterbygninger i området er
også vist på kartet som følger med rapporten.
Skjøtselsplan (byggnadsvårdsplan)
Som et eksempel på en av de mange
skjøtselsplanene som er laget, gjengis planen
for finngården Rikkenberget i Torsby kommun.
Planen er laget av Carina Johansson ved
Torsby Finnkulturcentrum. Planen er her grafisk
tilrettelagt for å gjengis i denne boka.

Foto: Lars Sjöqvist, Värmlands Museum.

Faktablad
Det er foreløpig laget to faktablad, om
henholdsvis røykovner og nevertak. Det siste er
gjengitt her, også tilrettelagt for bokformatet.
De to museene Torsby Finnkulturcentrum og
Norsk Skogfinsk Museum har planer om å
utgi flere faktablad, til hjelp for håndverkere
og huseiere på Finnskogen. Faktabladet om
nevertak er laget av Monica Björklund ved Torsby
Finnkulturcentrum.
Litteraturliste
Lista er sammensatt av litteraturlister som er
oppgitt av noen av artikkelforfatterne i delen
Fordypningsartikler. De gir til sammen en
fyldig liste over aktuell litteratur om skogfinsk
bygningskultur og tilstøtende emner. Lista må
likevel ikke oppfattes som komplett, det finnes
mye annen viktig litteratur om emnet, som kan
søkes etter blant annet i museenes biblioteker.
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Byggnadsvårdsplan för finngården Rikkenberget
- Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värmlands län 2010

Projektet En levande Finnskog- vårt felles
ansvar har har upprättat åtta vård- och
underhållsplaner för bebyggelsemiljöer
med skogsfinsk anknytning och närmare
140 mindre planer för enskilda karaktärsbyggnader. Här visas ett exempel
på en plan för en hel miljö, finngården
Rikkenberget. Syftet med planen är att
underlätta förvaltning av kulturhistoriskt
intressant bebyggelse. Den ska utgöra ett
stöd för fastighetsägaren och betraktas
som ett vägledande dokument när det
gäller förändringar, akuta åtgärder och
kontinuerligt underhåll.
Inledning
Finngården Rikkenberget, eller Kallstan som den
också kallas efter en av sina brukare, ligger på typiskt
skogsfinskt vis högt beläget i en brant västsluttning vid
Nobborabergets fot, nordväst om Bjurberget. Landska
pet präglas av trånga dalgångar och skogrik moränmark
med små ytor odlingsbar mark.
I dag utgör den gamla finngården hembygdsgård för
Rikkenbergets hembygdsförening. Sommartid hålls går

den öppen under helgerna för servering och visningar
och det finns också möjlighet till övernattning. Under
de senaste fyra-fem åren har man haft fyra hästar och
tiotalet får till låns som betar marken kring bebyggelsen.
Rikkenberget är en av få kulturmiljöer som materiellt
och immateriellt kan spegla skogsfinnarnas liv och lever
ne. Gårdsbebyggelsen har kvar sin ålderdomliga karak
tär. Den för skogsfinnarna speciella rökstugan från 1852
med rökugn finns bevarad på gården. Andra byggnader
Byggnadsvårdsplan för finngården Rikkenberget
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Rikkenbergets hembygdsgård sedd
från nordväst.

Alla fotos i vårdplanen:
Carina Johansson,
Torsby Finnkulturcentrum.

Ovan: Rökstugan sedd från sydväst.
Ovan till venster: Skogsarbetarbostad,
sedd från sydost.

Skogsarbetarkoja, sedd från nordost.

åskådliggör också brukarnas arbets- och boendevillkor
i samband med skogsnäringens utveckling under 1900talet. Rökstugan togs ur bruk 1925 för ett nytt bonings
hus som skogsbolaget byggde intill. Här finns också en
skogsarbetarkoja från 1900-talets början som flyttats
till platsen.
För att underlätta förvaltning, på lång och kort sikt, har
länsstyrelsen lämnat bidrag för att upprätta en antikva
risk byggnadsvårdplan för gården. Planen har upprättats

188 | En levande Finnskog - vårt felles ansvar. Slutrapport

av Värmlands Museum inom ramen för Interreg SverigeNorge projektet ”En levande Finnskog- vårt felles ansvar”.
Byggnadsvårdsplanen är ett styrdokument när det
gäller förändringar, akuta åtgärder och kontinuerligt
underhåll. Planen klargör de kulturhistoriskt värdefulla
byggnadernas behov och förutsättningar, och kan vara
ett stöd för fastighetsägaren vid bidragsansökningar.
Byggnadsvårdsplanen är uppbyggd i två delar, en fast
och en cyklisk. Till den fasta hör en kunskapsdel som
innehåller historik om gården, de olika byggnaderna
och i den mån det går att fastställa hur de utvecklats och
förändrats. Många uppgifter finns dock att tillägga även
här, i takt med att nya fakta framkommer. Här finns
också kapitel som beskriver de kulturhistoriska värden
som gården besitter. Den cykliska delen beskriver hur
gården och dess byggnader ska vårdas samt anvisningar
om hur detta ska ske.
Besök i fält har gjorts av Carina Johansson och Monica
Björklund, antikvarier vid Värmlands Museum/Torsby
Finnkulturcentrum. Rapportsammanställning är gjord
av Carina Johansson och Suzanne Palmquist Värmlands
Museum/Torsby Finnkulturcentrum.
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1. Fastighetsuppgifter
Fastighetsbeteckning
Finngården Rikkenberget ligger på fastigheten Älgsjön
1:15 i Södra Finnskoga socken, Torsby kommun, Värm
lands län.
Situationsplan Kallstan/Rikkenberget
av Carina Johansson Värmlands
Museum 2010.

Ägoförhållande
Fastigheten med dess byggnader ägs och förvaltas av
Rikkenbergets hembygdsförening.

Nyttjande
Hembygdsföreningen erbjuder övernattning, evene
mang, visning, enklare förtäring och kaffeservering.
Håller öppet under helger sommartid.
Föreskrifter
Regionalt kulturmiljöprogram
I det regionala kulturmiljöprogrammet Ditt Värmland
från 1988-91, utarbetat av länsstyrelsen, framhålls Rik
kenberg som en kulturhistoriskt värdefull miljö med
anor från 1600-talet. Återstående byggnader är ett frag
ment från 1800-talets månghussystem, där rökstugan
från 1852 är en god representant för finnbygdens bygg
nadstradition och en av landets relativt få bevarade bygg
nader i sitt slag. Odlingslandskapet omnämns för sin
artrika flora, som bland annat har länets nordligaste
bestånd av vildväxande lind.
Kommunal översiktsplan
Den kommunala översiktsplanen från 1990 anger bland
annat att ny bebyggelse ej är tillåten inom området och
att om- och tillbyggnader skall anpassas till befintlig
bebyggelse. Särskild hänsyn skall visas till områdets
särart och skyddsintresse vid markingrepp. Täkt är inte
tillåtet. Se Översiktsplan på Torsby kommuns hemsida
www.torsby.se
Kommunen kommer under 2011 att anta en ny över
siktsplan, ÖP 2009. Planens rekommendation är att
områdesbestämmelser skall tas fram för Rikkenberget.
Odlingslandskapets natur- och kulturvärden
Länsstyrelsens Bevarandeprogram för odlingslandska
pets natur- och kulturvärden, från 1993, omfattar områ
den som hyser stora natur- och kulturmiljövärden som
är beroende av fortsatt hävd. Programmet utarbetades
bl a som ett stöd för landskapsvårdande åtgärder. Rik
kenberg anges här ha kulturmiljövärden av regionalt
intresse med särpräglad bebyggelsemiljö samt särpräglat
odlingslandskap.
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2.Värden
Skogsfinsk kultur - en identitet
De skogsfinska byggnaderna och miljöerna de ligger i, är
helt unika. De berättar om ett byggnadsskick och om en
kultur som till stora delar skiljer sig från svensk allmo
gekultur. De gårdar och enskilda byggnader som finns
kvar, har alla byggts av skogsfinska familjer, de är alltså
autentiska, vilket gör att de besitter stora kulturhistoriska
värden. De är en resurs, både för oss som bor i Värm
land och för hitresande.
I Finland finns inte många rökstugor bevarade och
de byggnader som finns här, blir därför av extra stor
betydelse även för finsk kunskapsuppbyggnad och fors
kning. Finnskogen i Värmland, östra Hedmark i Norge
och delar av Dalarna utgör ett homogent område där
den skogsfinska byggnadstraditionen kan studeras i ori
ginalskick.
Rikkenberget är en av dessa finngårdar som ligger
på ursprunglig plats. Gården har med säkerhet brukats
från 1830-talet. Nuvarande rökstuga byggdes 1852 och
ersatte en äldre som fanns på platsen, så troligen var
gården befolkad en tid innan de första kända brukarna.
Finnskogens landskap och miljö
Av tradition bosatte sig skogsfinnarna i områden som låg ovan
för den högsta marina gränsen, gärna i en sydsluttning mot
ett vattendrag. De första generationerna var beroende av stora
granskogar för sitt svedjebruk. Nackdelen med de skogsfinska
boplatserna är att marken ofta är moränrik och svår att plöja.
När skogsfinnarna snart övergick från svedjebruk till mer tra
ditionellt jordbruk med kreatur, fick de röja den stenrika mar
ken innan den kunde tas i bruk. Många odlingsrösen i anslut
ning till finngårdarna är därför vanliga.

Gårdens inägomark hålls i dag öppen genom betande
djur vilket tillför ett stort pedagogiskt värde.
Rikkenberget ligger på typiskt skogsfinskt vis högt
beläget, 400 m ö h, i en brant västsluttning. Landskapet
präglas av trånga dalgångar, skogrik moränmark med
små ytor odlingsbar mark. Karakteristiskt är hur plat
sens betingelser avgjort byggnadernas placering. Här har
man valt att förlägga gårdsbebyggelsen mitt i sluttningen,
med hänsyn till odlingsbar jord och grundläggningslä
gen. Rökstugans och ladugårdens höga naturstensgrun
der visar hur man kunnat anpassa sin byggnadsteknik
till det besvärliga läget.
Området är också välkänt för den rika flora som
omger Kallstan. Själva berget består av hyperitdiabas,
en mörk och näringsrik bergart som när det vittrar avger

kalk och annan näring till marken, vilket gynnar ett fler
tal växter. Hyperit förekommer främst i en båge från
Vänern upp mot norska gränsen, väster om Klarälven.
Många av de värmländska finngårdarna ligger i nära
anslutning till hyperitberg. Rikkenberget stupar ganska
brant, så många växter får lä och skydd vid dess fot. All
deles ovanför rökstugan finns Värmlands nordligaste
bestånd av vildväxande lind. I området finns även väx
ter som tibast, blåsippa, fjälltolta, trolldruva, smörboll,
bergglim, skogsvicker och liljekonvalj. Många är sällsynta
och ovanliga i denna del av Värmland.
Skogsfinskt byggnadsskick
Rikkenbergets rökstuga, från 1852, är en traditionell
skogsfinsk timrad rökstuga med rökugn. En rökugn
eldas utan skorsten och röken blir kvar i rummet, där
rökgaserna avger värme under lång tid. Röken ventileras
genom en lucka i taket eller dragluckor i ytterväggen, i
nyare tid fönster. Vedens verkningsgrad är mycket hög.
Rökugnens stenar magasinerar värmen länge efter att
elden brunnit ut. Rökugnen är lämplig att baka i, men
passar sämre för matlagning. I äldre tid fanns därför ofta
separata kokhus på gårdarna.
Rökstugan på Rikkenberget är av typen sidokammar
stuga med rökstuga och ”kök” i kammaren där uppvärm
ning skedde med öppen spis och järnkamin enligt svensk
tradition.
Flera av gårdens byggnader har tak belagda med farj,
vilket är karaktäristiskt för den skogsfinska bebyggel
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Rökstugans naturstenssockel är
närmare 1,5 m hög och möjliggör det
svåra läget i sluttningen.

Vy mot gårdsbrunn och träd i
omgivningen.

sen. Farj är det värmländska ordet för rundvirke av klen
dimension, vilken läggs tätt ihop ovanpå näver för att
hålla den på plats. I dag ligger endast näver i takfallens
ytterkanter, för att dölja modernare typer av tätskikt, och
för att illustrera en tidigare traditionell läggningsteknik.
På en av logens dörrar finns en inristning i form av
en kvinnofigur. Detta spår speglar den skogsfinska kul
turens bruk av magi. På byggnader förekommer olika
slags symboler, främst på dörrar och andra öppningar,
troligen för att stänga onda och ovälkomna krafter ute.
Årsringar
Under 1800- och 1900-talen förändrades arbets- och
boendevillkoren på finnskogen i samband med jordbru
kets effektivisering och ett allt mer storskaligt skogsbruk.
Svensk byggnadstradition gjorde sig också allt mer gäl
lande i sättet att bygga sina bostäder. Rikkenbergets finn
gård åskådliggör dessa skeenden med sina byggnader.
Rökstugan, som i en ursprunglig form endast består
av ett rum, visar här en assimilering med svensk bygg
nadstradition genom införandet av spis för matlagning
i sidokammaren.
Gården är representativ för området genom att den
gått från att ha varit självägande till att bli uppköpt av
ett skogsbolag, där de boende fortsättningsvis kom att
bruka gården som arrendatorer. Rikkenbergets rökstu
ga togs ur bruk 1925 för ett nytt modernt boningshus
som Edsvalla Bruk lät bygga intill. Denna skogsarbetar
bostad är en god representant för den typ av bostäder
som skogsbolagen lät bygga utifrån olika typritningar.
Signifikant är hur gårdsbilden förändrades i och med
att jordbruket lades ned vid 1950-talets början, för ett
allt mer utbrett skogsarbete. Här, liksom på många andra
gårdar under denna tid, försvann flertalet ekonomibygg
nader.
En timrad skogsarbetarkoja, av den typ som var van
lig i trakten under 1900-talets första decennier, har flyt
tats till platsen av hembygdsföreningen och ger en god
uppfattning om skogsarbetarnas arbets- och boende
villkor.

Rökstuga uppförd 1852 och
skogsarbetarbostad uppförd 1925.

Rökugn av granitsten.
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3. Målsättning för Rikkenberget
Bevarande
Byggnaderna på Rikkenberget speglar ett skogsfinskt
kulturarv, men visar samtidigt också hur gården påver
kats av de förändringar som skett inom jord- och skogs
bruk. För framtiden är det viktigt att bevara identifierade
karaktärsdrag och kulturhistoriska värden.
Den siste bofasta på Rikkenberget, Algot Olsson
Oinoinen, föddes i rökstugan 1916. Han bodde i skogs
arbetarbostaden från 1925 fram till sin död 1998. Dock
skedde inga större moderniseringar under Algots tid.
Den gårdsbild som vi ser i dag är i stort den samma som
när hembygdsföreningen trädde in som förvaltare, och
det är den bild som bör eftersträvas vid restaureringsoch byggnadsvårdsarbeten.
Både äldre och yngre bebyggelseskeden ska respekte
ras, då de olika årsringarna åskådliggör gårdens utveck
ling.
Ett levande och brukat kulturarv är ofta den bästa
vägen till ett långsiktigt bevarande. Förändringar som
då kanske blir nödvändiga, bör genomföras med stör
sta möjliga hänsyn till gårdens kulturhistoriska värden.
I skogsarbetarbostaden har en modernisering skett
genom att ett av rummen inretts med wc och dusch.
Hembygdsföreningen fick då förbättrade möjligheter
att ta emot stora grupper av besökare och övernattan
de gäster. Smärre förändringar i skogsarbetarbostadens
interiör bör kunna accepteras då det är praktiskt moti
verat. Ändringar bör då genomföras med försiktighet
samt anpassas till befintlig planlösning och interiör.
Principiella utgångspunkter för byggnadsvårdsåtgär
der vid Rikkenberget bör vara:
• Att byggnaderna underhålls kontinuerligt
• Att byggnaderna renoveras med traditionella
tekniker och material
• Att alla byggnadsvårdsåtgärder dokumenteras
Gårdens och byggnadernas historia och markens använd
ning över tid speglar utvecklingen på en skogsfinsk gård i
kärnområdet för den skogsfinska kulturen. Att hålla går
dens marker öppna, gärna genom betande djur, tillför
ett stort pedagogiskt värde samtidigt som en upplevelse
för besökarna. Det vore därför idealiskt med djurhåll
ning vid gården även i framtiden.

Vy mot rökstugan från
skogsarbetarbostaden.

finns bland annat på Södra Finnskogas hembygdsföre
nings och Region Värmlands hemsidor på Internet, samt
i broschyrform.
Eventuella framtida anordningar för ökad tillgänglig
het bör utformas med största möjliga hänsyn till gårdens
kulturhistoriska värden.
Dokumentation
Alla åtgärder och ingrepp i byggnader och kulturland
skap ska dokumenteras. Syftet med dokumentationen är
dels att beskriva befintliga förhållanden, dels att regis
trera de förändringar som görs samt eventuella ställ
ningstaganden. När iakttagelser och förändringar doku
menteras, ger de underlag för framtida vård- och under
hållsåtgärder.

Tillgänglighet
Rikkenberget hålls öppen under helger på sommaren
och det går bilväg ända fram. Information om gården
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4. Särskilda vårdkrav

Höladans sticktak.

Material och byggnadsdelar som särskilt ska
beaktas
För att de kulturhistoriska värdena ska bevaras bör sär
skilda krav ställas på gårdens vård och underhåll. Kon
tinuerligt underhåll är en förutsättning för att byggna
derna långsiktigt ska bevaras, samtidigt kan akuta och
kostsamma renoveringsåtgärder undvikas. Rökstugan
har specifikt skogsfinsk härkomst och dess karaktärs
drag bör visas särskild hänsyn.

tak är belagda med farj. Byggnaderna har i dag andra
underliggande tätskikt istället för näver (plåt/eternit/spon
tade brädor och ytpapp). Näver ligger endast i ytterkant
för att ge intryck av ett genomgående nävertak. Farjkroks
störar ligger längs takåsarna och håller en utbordsbräda
som i sin tur håller farjen på plats. Täckjekrokar håller fast
yttersta farjen vid gaveln, på rökstugan ligger även sten.
Då det råder osäkerhet om rökstugans tak ursprungligen
varit belagt med stickor, bör det utredas vidare av kunnig

Exteriörer
Gårdens timrade fasader har i vissa fall behandlats med
tjära. Fortsättningsvis föreslås att timret bibehålls utan
ytbehandling. Timmer byts restriktivt, endast skadade
delar byts, halvsulas osv. Samma dimensioner, knuttyper
och träslag används som i befintligt utförande. Offersk
ikt t ex i form av panel kan vara ett alternativ till större
timmerbyten. Arbetet skall utföras av timmerman med
erfarenhet av liknande arbeten.
Vid ommålning av skogsarbetarbostadens fasad skall
Falu Rödfärg användas. Vindskivor och foder till dörrar
målas med linolja i kulör som befintligt.
Fönster
Byggnadernas fönster är till båge och karm tillverkade
av trä. Behandla torrt trä med s.k. halvoljeblandning.
Linolja och terpentin blandas i lika delar och påföres
tills trät känns mättat.
Fönster och foder på rökstuga och ladugård/loge bör
inte behandlas med några färgpigment.
Skogsarbetarbostadens, Dunderbackskojans och undan
tagsstugans fönster målas i befintlig kulör med linoljefärg.
Beslag rengörs vid behov från eventuell rost och färgres
ter och behandlas med rostskyddsmedel. Fönsterglas kit
tas om med linoljekitt. Tas rutorna ur bågen kan med för
del träytan under fönsterglaset behandlas med schellack.
Schellackeringen hindrar fönsterträt att suga upp linolje
kittets linolja. Trasiga fönsterrutor eller glas ersätts med
glas som överensstämmer med fönstrets karaktär.
Dörrar
Rökstugans dörr bör fortsatt inte behandlas med färg
pigment.

Rökstugans farjtak.

Tak
Rökstugan, undantagsstugan och sommar-ladugårdens
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hantverkare i det fall rökstugans tak ska genomgå en mer
genom-gripande omläggning. I annat fall återläggs farj.
Farj i lika dimension och underlagstak bytes vid behov.
Dunderbackskojan och höladan har sticktak. Sticktak
läggs om vid behov och med samma typ av stickor och
läggningssätt. Tjärning av sticktak behöver inte göras.
Saknas ekonomisk möjlighet att lägga om sticktaken kan
pannplåt vara ett alternativ. Plåt bör i så fall läggas över
befintliga sticktak så att de bevaras som en dokumen
tation inför framtiden. Skogsarbetarbostadens tegeltak
kompletteras vid behov med lertegel.
Takavvattning
Skogsarbetarbostaden har galvaniserade hängrännor och
stuprör som uppsattes 2002-2003. Måla in takavvatt
ningen med linoljefärg så att den smälter in i stugans
bakomliggande kulör.
Ladugård/loge har galvaniserade hängrännor. Vid
komplettering av stuprör bör utformning med skarpa
krökar väljas. Lämnas i omålat skick.

Interiörer
Golv
Obehandlade trägolv, främst i rökstuga, skuras när behov
finns med kallt vatten och en fet golvsåpa. Skura i gol
vets längdriktning och skölj med kallt vatten. Skurgolv
tvättade med varmt vatten blir grå och går aldrig att få
ljusa igen.
För övriga byggnader räcker det att sopa/rensa en
gång om året eller vid behov. I ladan där djur vistas krävs
tät rensning för att förhindra att rötskador uppkommer
på timmerstommen.
Väggar, tak, fönster och dörrar
Omålade foder och dörrar lämnas omålade. Tvätta var
samt med såpvatten då behov finns. Torka torrt efteråt.
I Skogsarbetarbostaden är befintliga kulörer utgångs
punkt vid eventuell ommålning.
Dunderbackskojans klottrade väggar tillför ett doku
mentvärde från tidigare besökare och bör bevaras.

Fönster
Interiört är befintlig kulör utgångspunkt vid eventuell
ommålning. Rökstugans fönster bör inte pigmenteras.
Tak
Rökstugans sotsvarta tak skall hanteras med stor var
samhet. Endast hängande spindelväv tas bort. Damning
eller dylikt får inte ske direkt mot ytan.
Eldstäder
Eldstäder finns i rökstugan, i skogsarbetarbostaden samt
i Dunderbackskojan. Eldning ska ske med stor varsam
het. Genomför regelbunden sotning och besiktning.
Underhåll och restaurering av eldstäderna ska ske med
varsamhet, med kända material och av hantverkare med
erfarenhet av liknande arbeten.
Rökstugans kappugn är en unik ugn som finns i få
exemplar. Den bör visas särskild hänsyn vid underhå
ll och restaurering så att dess karaktärsdrag vad gäller
utformning, material och hantverk bevaras. Vid restau
rering av kappugnen bör typ av murbruk utredas innan
åtgärd.
Rökstugans fönster och svärtade
väggar.

Till venster: Skogsarbetarbostadens kök och hall med tidstypiska
blå kulörer på väggar och dörrar.
Nedan till venster: Dunderbackskojans klottrade väggar.
Nedan: Rökstugans kappugn.
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5. Historik
De första kända brukarna, Elias Andersson och hans
hustru Kerstin Mattsdotter Sikainen flyttade till gården
1832, tillsammans med sina fem barn. Sonen Jan, född
1830, övertog senare gården. Det är inte känt vilket år
den ursprungliga rökstugan byggdes, men den nuvaran
de uppfördes 1852. Båda makarna var födda i Norge men
kom till Rikkenberget från gården Andinaho i Kindsjön.
När den finske studenten Carl Axel Gottlund besökte det
området 1821, träffade han Kerstin Mattsdotter Sikain
en. I sin dagbok skrev han: ”hon kunde läsa litet finska,
kunde trolläsningar och fick även därföre framdeles vid
tillfälle en finsk bibel av mig till skänks.”
Förteckning över Rikkenbergets kända brukare, se
bilaga 2.
Rikkenberget såldes 1872 till norrmannen Ole
Kjöstelsen Kalstad, född 1838. Han kallades för Kallstan
och gården fick därefter namnet Kallstan efter honom.
Kallstan och nuvarande Rikkenbergets
rökstuga motsvarar den bebyggelse
som ses näst längst ned i
kartutsnittet, som benämns som ”T”.
Häradsekonomiska kartan 1883-95.
ãLantmäteriet.

Ole Kjöstelsen var gift med Eline Embretsdotter,
född 1850 i Norge och de fick fyra barn. Under deras
tid lades ett brädgolv in ovanpå det ursprungliga gol
vet som bestod av kluvna stockar, vilket bör ha gjort
rökstugan trevligare att bo i. De sålde senare gården till
det norska skogsbolaget Gravbergsskovens AS och den
övergick till Edsvalla Bruk 1920, som lät bygga ett nytt
boningshus 1925, på grunden till den äldre rökstugan.
Kjöstelsens dotter Johanna och hennes man Olof Ols
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son Oinoinen bodde på gården och brukade den som
arrendatorer. De flyttade in det nya huset 1925. Deras
åtta barn var alla födda i rökstugan. Sonen Algot, född
1916, bodde kvar på Kallstan – från 1925 i det nya huset –
fram till sin död 1998. Algot Olsson Oinoinen var således
en av de sista på Finnskogen som var född i en rökstuga.
Han arbetade i skogen under hela sitt vuxna liv.
Rökstugan med rökugn var i bruk till 1925. Huset
är av typen sidokammarstuga och kammaren fungerar
som kök. Man hade kor och bedrev jordbruk fram till
början av 1950-talet, men därefter tog skogsarbetet över
helt och hållet. Rökstugan och ekonomibyggnaderna
förföll. Rökstugan användes under en tid som snic
karverkstad.
I slutet av 1950-talet var det skogsbolagets mening
att riva den fallfärdiga rökstugan. Dåvarande chefen för
Värmlands Museum, Gösta von Schoultz lyckades, till
sammans med ledamöter ur landstingets finnbygdskom
mitté, förhindra en rivning och även att få skogsbolaget
att lägga nytt tak på rökstugan. Flera personer, med jäg
mästare Olof Kolpe i spetsen, gick samman och bildade
en hembygdsförening 1958, med syfte att bevara och
sköta Kallstan. Södra Finnskoga södra hembygdsföre
ning, numera Rikkenbergets hembygdsförening, övertog
rökstugan 1959 och de köpte hela fastigheten av Stora
Enso 1998.
Det finns många bevarade föremål och husgeråd från
främst Johanna och Olof Olsson Oinoinens tid, varav
flera kommer från Johannas föräldrar.
Bostadshuset från 1925, ”Algots stuga”, är iordning
gjord för övernattning för mindre grupper och enskilda.
Hembygdsföreningen har nyligen installerat moderna
toalett- och tvättmöjligheter samt varmt vatten. Över
nattningsmöjligheter under enklare förhållanden finns
också i undantagsstugan och skogsarbetarkojan.
Under 1800-talet fanns det närmare 10-talet bygg
nader på gården, som fähus, kokhus, bodar, lador och
lillstuga. Flera av dem syns på fotografier och uppmät
ningar som gjordes kring 1920 av Nils Keyland och Lud
vig Mattsson.
Nu är de flesta av de mindre byggnaderna borta. Mel
lan Ilmar Talves besök 1950 och Värmlands Museums
inventering 1999 har tre kända byggnader försvunnit:
en visthusbod, ett vedskjul och en hölada.
I dag finns här, tillsammans med rökstuga och skogar
betarbostad: ladugård med loge, jordkällare, undantags
stuga, lada/fårhus och en sommarladugård. Det är okänt
vilka byggnader som är ursprungliga. Några kan vara
ditflyttade eller uppförda under 1900-talets andra hälft.

Rökstugan sedd från söder. Stickor ligger på taket, fönster och
dörr har annan utformning. Knutar är inklädda. Foto: TFC arkiv
okänt årtal.

Rökstugan sedd från sydost. Här skymtar en taket på en numera
försvunnen ekonomibyggnad. Foto: TFC arkiv okänt årtal.

Rökstugan och undantagsstugan sedda från sydost. Okänt årtal., möjligen 1960-tal efter att eternit och farj
lagts på sticktaket. Foto: TFC arkiv

En timmerkoja från 1920-talet, Dunderbackskojan,
flyttades från Falltorp till Rikkenberget 1964.
Rikkenbergets hembygdsförening genomförde restau
reringsarbeten på rökstugan och skogsarbetarbostaden
med stöd av Värmlands Hembygdsförbunds EU-pro
jekt ”Kulturturismens hembygdsgårdar i Värmland”
under åren 2002-2003. Gallring av träd har också skett
på fastigheten under senare år.

Rikkenberget sett från väster. Foto: Nils Keyland 1920, Nordiska Museets byundersökningar, Värmlands
Museums arkiv.

Rökstugan sedd från nordväst. Foto: TFC arkiv okänt årtal.
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6. Byggnadsbeskrivningar med
historik och vårdbehov
Rökstuga
Byggnadshistorik
1852: Rökstugan uppfördes.
1960-tal: Sinuskorrugerade eternitplattor lades på
rökstugans sticktak. Troligen lades nu också farj ovan
på eterniten.
1985: Underhåll av farjtak, farjstörar byttes ut.
2002: Restaurering med stöd av projektet ”Kulturturis
mens hembygdsgårdar i Värmland”. Omläggning av far
jtak. Rötskadade delar i takkonstruktionen åtgärdades.
Pannplåt ersatte eternit som underlag. Taket läktades upp
något. Näver lades i takets kanter. Några farjkrokar byttes
ut liksom stödbrädorna för farjen vid takfallets nedre del.
Ny farj lades. Skorsten och spis i sidokammaren lagades
upp av murare Paul Berndtson, Bograngen. Ny eldragning
för kontakter och belysning i köksdel utfördes.

stickor av okänd ålder. De är inte svärtade av rök, så de
har lagts efter att rökugnen togs ur bruk. Det är okänt
om taket ursprungligen varit lagt med stickor eller farj.
På stickorna ligger masonit, läkt och galvaniserad pann
plåt. Där ovan ligger farjen bestående av halvklovor, som
hålls på plats av farjkrokar och stödbrädor. I ytterkan
terna hålls farjen nere av täckjekrokar och stenar. Näver
har lagts vid takets nedre kant för att dölja plåten och
för att ge intryck av ett genomgående nävertak. I norra
takfallet finns en rökhuv av trä samt en oputsad skorsten.
Framför entrédörren i söder ligger en stor stenhäll.
Dörren, som är målad svart, är utvändigt klädd med lig
gande spontad profilerad panel och har invändigt stå
ende spontad profilerad panel. På östra fasaden finns en
lucka som leder in till vinden. Mot väster kan man se de
grova stockarna som bär rökstugans innertak löpa ut i
fasaden. Fönstren i stugan är av nyare slag med två lufter
och spröjs. Bågarna är målade i en mörkbrun kulör och
omfattas av enkla foder som målats i en ljusare brun kulör.

Aktuell beskrivning

Interiör
Rökstugan består av två rum: rökstuga samt en sidokam
mare med köksdel.

Rökstugan är av typen sidokammarstuga och står på
en grund som utgörs av hörnstenar med natursten där
emellan. Marken sluttar mot väster och här är grunden
väsentligt högre, ca 1,5 meter. Stommen är på östra och
södra fasaden av bilat timmer medan västra och norra
sidan är av rundtimmer. Timret hålls samman av en sned
underhaksknut. Timret är tätat med mossa. Ett antal fyr
skäringar har satts upp för att för att ge stadga åt kon
struktionen. Fasaderna är tjärstrukna.
Taket är en åstakkonstruktion med mittås och fem
sidoåsar i varje takfall. Under befintligt farjtak ligger

Rökstuga
Rökstugans golv består av brädor. I rökstugans golv mot
väster finns en lucka till en liten källargrop, där mjölk och
andra färskvaror kunde förvaras. Liknande källargropar
förekommer på andra gårdar på Finnskogen.
Väggarna är av bilat timmer men i gaveln är det
rundtimmer. Över fönsterhöjd är väggarna svärtade.
Innertaket är tredelat och består av bilade halvstockar
samt mot söder av sågade brädor. I taket finns en rök
lucka. Flera stänger finns i rökstugan.
Fönster och foder är profilerade och oljade. Mellan

Rökstugan sedd från sydost.
Rökhuv i norra takfallet
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rökstuga och sidokammare sitter en spegeldörr som är
bemålad i två bruna kulörer. Dörromfattningen är pro
filerad. Intill dörren finns ett lönnfack där några bränn
vinsflaskor med glas förvaras.
Rökugnen är placerad i stugans nordvästra hörn.
Ugnens granitsten är troligen sammanfogad med
cementbruk och är oputsad.

Ovan:
Till venster: Rökstugans fönster är av
senare datum och har omfattningar
som målats bruna. Lönnfack i
rökstugan.

Sidokammare
Golv är av brädor. Timmerväggarna är bilade och inner
taket består av klent rundtimmer som vilar på tvärs
gående bjälkar. Södra delen av rummet är inredd med
arbetsbänk. Direkt till höger om dörren finns en murad
spis med två öppna härdar vända åt varsitt håll. I den
ena finns en senare installerad järnspis.

Til höger: Lönnfack i rökstugan.

I midten: Skorsten i södra takfallet.

Bildet till venster: Rökstugans fönster
är gjorda i senare tid.

Nederst till venster: Rökstugan har en
mängd bruksföremål utställda och är
möblerad med moderna fällbord.
Nederst till höger: Rökugnen har
synliga granitstenar som troligen
sammanfogats med cementbruk.
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Ovan till venster: I sidokammarens
södra del finns köksdelen med en
senare byggd arbetsbänk.
Ovan till höger: Intill dörren står
sidokammarens spis med dubbla
härdar.

Nedan till venster: Mot köksdelen har
den öppna härden försetts med en
järnspis.
Nedan till höger: Interiör bild av
sidokammarens norra del.

Skadeanalys och förslag till åtgärder
Grund: Syllen har markkontakt under södra fasadens
östra fönster. Gräv undan jord i sydost samt på norra
sidan.
Stomme/Fasad: På norra sidan uppvisar syllstocken
fuktskador. Fyllnadsstock behöver bytas på sikt under
kåvens fönster samt en bit mot rökstugerummet. Nord
västra knuten har ytliga rötskador. Skräd timret för från
fall av vatten. På östra sidan noteras mossa på timret
som förmodligen beror på för lite sol. Borsta bort mossa.
På södra timmerväggen noteras att väggen svackar
inåt vid en följare. Denna är monterad längre tillbaka i
tiden. Kan det vara så att gåtarna vid fönstret gett vika?
Bevaka om timret flyttar på sig.

Flera timmerstockar har rötskador, främst väster om
ingångsdörren. Vid västra fönstrets högra sida får man
in hela handen i en stor glipa. På flera ställen har brä
dor spikats över skadade delar. Än så länge är skadorna
ett estetiskt problem. En timmerman bör se över vad
som ska åtgärdas.
Tak: Farjen är på väg att rasa ned. På norra takfallet är
2-3 farjkrokar trasiga vilket gör att utbordsbrädan inte
håller farjen på plats. Byt farjkrokarna.
Interiört: I rökstugerummets timmerväggar finns
glipor i timret, främst i sydvästra knuten samt kring
fönstret i södra väggen. Täta med mossa.
I sidokammaren är timmerväggarna tätade med tra
sor, tidningspapper, små pinnar och mineralull. Ta bort
det och täta med mossa. Täta övriga glipor, främst runt
fönster och i knutar, med mossa.
Skogsarbetarbostad/Algots stuga
Byggnadshistorik
1925: Uppfördes av Edsvalla bruk.
2002-2003: Restaurering med stöd av projektet ”Kultur
turismens hembygdsgårdar i Värmland”.
Omläggning av tegeltak. Stugans underliggande stick
tak plockades bort. Eternit togs ned från verandans tak.
Nytt lertegel från Vittinge lades på råspont och papp. Tak
försågs med fotplåtar och galvaniserade hängrännor och
stuprör. Skorsten åtgärdades med ny krona. Rötskadad
fönsterbåge mot söder åtgärdades. Samtliga locklister
byttes och mot söder byttes några underbrädor. Vissa
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justeringar gjordes på västra fasaden. Stugan målades
med Falu Rödfärg. Bland interiöra arbeten kan nämnas;
installation av HWC med dusch. Installation av varm
vatten och avlopp med trekammarbrunn. Nya ellednin
gar. Nytt kakel i köket. Värmekamin i hall på nedre plan.
Pappspända tak togs ned. Fasspontpaneler i tak liksom
väggar målades. Masonit avlägsnades från spegeldörrar
och linoleummattor togs bort från trägolv.
Aktuell beskrivning
Skogsarbetarbostaden representerar den sorts byggna
der som skogsbolagen lät uppföra enligt olika typhusrit
ningar. Timmerstommen står på en grund av natursten.
Fasaderna är klädda med faluröd locklistpanel. Fönster
bågar och snickerier är målade vita. Vid förstukvisten är
panelen målad vit. Stuga och veranda är försedda med
hängrännor och stuprör.
Interiör
Stugan består av fyra rum och kök. Ett av rummen i
nedre plan inrymmer numera toalett och dusch. På övre
plan finns en hall och ett sovrum samt kattvindar. Stu
gans interiörer har ett äldre bevarat utseende med många
fina detaljer, exempelvis trägolv, takpaneler och lister,
beslag och köksinredning. Köket har kompletterats med
diskmaskin och fristående elspis och kyl/frys.

Skadeanalys och förslag till åtgärder
Skogsarbetarbostaden har nyligen restaurerats och några
direkta skador kunde inte noteras.
De galvaniserade hängrännorna som sattes upp 20022003 bör nu målas in med linoljefärg i bakomliggande
kulör.

Skogsarbetarbostaden och jordkällaren
sedda från sydväst.

Längst till venster:
Nordvästra kammaren.
Till venster:
Kök med äldre köksinredning.
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väster, under ladugården, finns en hög naturstenssockel.
Byggnadsdelarnas timmer består både av rundtimmer
och bilat timmer. Ladugårdsdelen har laxade knutar. På
en dörr till logen och på timret finns flera inskriptio
ner med årtal.
Ingång till ladugården sker via ett utrymme med bräd
väggar mellan byggnadskropparna. En dörr finns också
i ladugårdens södra vägg. Mot norr sitter två spröjsade
tvåluftsfönster och mot väster ett spröjsat enluftsfönster.
Fönster och foder bär spår av vit kulör.
Taken är belagda med sinuskorrugerad plåt och för
sedda med hängrännor, dock saknas stuprör.
Interiör
Logdelen består av tre rum som nås utifrån via varsin
bräddörr. Längst österut består golvet av rundstockar, i
övrigt finns brädgolv.
Ladugården har gjutet golv. Fönster är försedda med
innanfönster. Här finns bur för höns och kättar för
djuren.
Jordkällaren sedd från nordväst.

Jordkällarens förrum.

Jordkällare
Byggnadshistorik
Uppförd i senare tid.
Aktuell beskrivning
Jordkällaren är belägen i sluttningen öster om skogsar
betarbostaden med ingång i öster. Källaren är gjuten i
betong och är överbyggd med jord. En bräddörr leder
in till ett förrum, där ytterligare en dörr finns till själva
källarrummet.
Skadeanalys och förslag till åtgärder
Jordkällaren används inte och hålls låst.
Ingen åtgärd föreslås i dagsläget.

På södra sidan finns det vidbyggda dasset. Sett från sydost.

Ladugård/Loge
Byggnadshistorik
Delar av byggnaden kan möjligen stå på ursprunglig
plats eller har flyttats inom fastigheten. Se den högt
grundlagda byggnaden på Ludvig Mattssons fotogra
fi från 1920-talet. Plåttaket härrör från tiden då Algot
bodde i skogsarbetarbostaden. Hängrännor är uppsat
ta i senare tid.
Aktuell beskrivning
Ekonomibyggnaden är förlagd i en brant västsluttning
och består av loge högst upp i öster och ladugårdsdel i
väster. Mot söder finns ett vidbyggt dass.
Grund utgörs av hörnstenar med utfyllnadssten och i
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Ladugård och loge är två byggnadskroppar med vidbyggt dass
som ligger i en brant västsluttning.

Logen sedd från nordväst.

Nedan till venster: Mellan ladugård
och loge finns ett utrymme med
brädväggar. Sett från nordväst.
Nedan: Ladugårdsdelen har en hög
naturstenssockel.
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Interiör ladugård.

Skadeanalys och förslag till åtgärder
Grund: Logens timmerstomme har markkontakt på
grund av förhöjda marknivåer i norr och öster. Schak
ta undan jord och dränera så att ytvatten leds bort från
grunden. Lägg rätt grundstenar samt utfyllnadsstenar
som nu förskjutits utanför stommen.
Stomme/Fasad: Åtgärd av flera syllstockar är aktuellt.
På logens östra gavel har syll markkontakt och är mörk
av fukt. En plåt har ställts upp som väderskydd. Löv och
skräp blåser in bakom och fukt hålls kvar i skuggan. Ta
bort plåten. I nordöstra hörnet har en mindre plåtbit
spikats fast som skydd för skvättande regnvatten. Ta bort
plåtbit och ordna stuprör till hängrännan.
På logens norra sida är syllen längst mot öster i mark.
Under dubbeldörren har timmerstocken ytliga rötska
dor. Troligen för att vatten skvätter från trampstenen

Inskription på logdörr «PIS 1869».

framför ingången. Skräd stocken för vattenfrånfall.
Ersätt utfyllnadstimmer under dörren som har ruttnat
sönder. Utfyllnadsstocken i nordväst har ytliga rötska
dor och behöver åtgärdas alternativt bytas.
På logens södra sida är knutskallarna väderbitna och
fåriga. Möjligen har de sett ut så en längre tid och att
fortsatt förfall stannat upp i och med de uppsatta hän
grännorna. Bevaka om vatten samlas i virket. En lösning
kan vara att klä in knutarna med panel som skydd. Flera
stockar mot söder har djupa fickor i virket. Skräd timret
för vattenfrånfall.
På ladugårdens södra sida i anslutning till det mellan
liggande utrymmets brädvägg finns en stor stenbumling
som också utgör hörnsten till logen. Här skvätter vatten
upp mot brädväggen. Byt/laga ruttna brädor.
Vid ladugårdens norra vägg ligger ett virkesupplag.
Flytta undan för god luftning vid timmerväggen.
Takavvattning: Komplettera hängrännorna med stu
prör. Välj stuprör av galvaniserad plåt som är utformade
med skarpa krökar. Lämnas omålade för att bäst smälta
in mot det omålade timret.
Fönster: Ladugårdens vänstra fönster har ett trasigt
glas. Ersätt med motsvarande gammalt glas, s k kultur
glas. Behandla uttorkat fönsterträ med s k halvoljebland
ning. Fönsterglas kittas om med linoljekitt. Fönstren bör
inte behandlas med några färgpigment.
Dörr: Justera hängning av logens östra bräddörr.
Spika till kläpp.
Interiör: I anslutning till ladugårdens fönster finns

Rötskadad utfyllnadsstock i logens nordvästra del. Utfyllnadssten
ligger utanför grunden.

stora springor mellan några stockar. Täta med mossa.
En ventilglugg i norra väggen står öppen, täck med
insektsnät, alternativt med ventil av äldre modell.

Ladugårdens vänstra fönster med
trasigt glas.
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Undantagsstuga
Byggnadshistorik
Okänd
Aktuell beskrivning
Undantagsstugan har en stomme av bilat timmer med
sned knut som står på hörnstenar med utfyllnadssten
där emellan. Flyttmärken noteras. På taket ligger farj
som hålls på plats med farjkrokar och utbordsbräda och
i ytterkant av täckjekrokar. Ett eternittak utgör underlag
för farjen och har lagts ovan ett tidigare sticktak. Näver
ligger vid takfoten för att dölja eterniten. På undertaket
syns sot på virket. Har det brunnit i stugan? Är det en
f d tvättstuga?
Vid ingången finns en enkel bräddörr. På motsatt
gavel finns en liten vindslucka. Stugan har två enlufts
fönster med spröjs som omfattas av enkla brädfoder. Ett
vetter mot söder och ett mot väster.
Interiört ligger ett brädgolv. Väggarna är bilade och
bär spår av tidigare uppsatt tidningspapper. I springan
mellan vissa stockar är det svart. Har en eldstad fun
nits i byggnaden? Kring fönstren sitter profilerade foder.
Undertak utgörs av slät lockpanel. Stugan är möblerad
med bord, sittbänk och våningssäng.
Skadeanalys och förslag till åtgärder
Grund: Marknivån är hög mot öster och söder. Gräv bort
jord. Lyft undan virkesupplag från södra timmerväggen
för att förhindra att fukt hålls kvar.

Interiör med våningssäng.

Undantagsstugan sedd från nordväst.

Stomme/Fasad:
På södra sidan har stocken under fönstret ytliga rötska
dor. Skräd timret för vattenfrånfall.
Tak: Farjstörarna är ruttna. En farjkrok är av. Mot
norr är utbordsbrädan rutten och delvis nedrasad. Lägg
om farjtaket och laga rötskadade delar. Sanera taket från
eternit när det är aktuellt att byta underlag.
Interiör: Det noteras att en innertaksbjälke är mjuk i
virket efter en gammal vattenskada då taket läckte.

Undantagsstugan sedd från nordost.

Till venster:
På stickor ligger eternit och där ovan
ligger farjstörar.
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Till höger:
Hölada sedd från sydost. Sticktaket är
belagt med mossa.
Höladans norra timmervägg.

Hölada
Byggnadshistorik
Under de senaste fem åren har ladan använts som fårhus
för de inlånade får som betar marken.
Aktuell beskrivning
Ladan har en stomme av rundtimmer som står på
hörnstenar. Taket är belagt med stickor och vid ingån
gen finns en bräddörr. Interiört finns ett brädgolv. Grovt
huggna flyttmärken noteras på stock invändigt.
Skadeanalys och förslag till åtgärder
Grund: Håll undan växtlighet kring grunden.
Stomme/Fasad: Mot söder är knutarna väderbitna och
nötta. Skräd timret vid vattensamlande fickor för vatten
bortfall. Som ett alternativ till allt för stora timmerbyten
kan ett offerskikt i form av enkel panel övervägas. I norr
har syllen kalvat ur och gått i två bitar, byt syll.
Tak: Sticktaket är belagt med mossa. Träd står nära

Norra väggens syll har gått i två bitar.

och behöver tas bort. Lägg om sticktaket, alternativt täck
sticktak med plåt, se kap 4 Särskilda vårdkrav.
Interiör: Interiört luktar träck. I nordvästra hörnet
noteras bitmärken efter djuren.

Invändigt har djur gnagt på
timmerstommens nordvästra hörn.
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Sommarladugård
Byggnadshistorik
Okänd
Aktuell beskrivning
Sommarladugården har en stomme av rundtimmer
som står på hörnstenar. Ingången är försedd med en
bräddörr. Taket är en åstakskonstruktion som är belagt
med farj. Spontade brädor med papp utgör underlag
för farjstörarna. Farjkrok och utbordsbräda häller far
jen på plats. Vid gavelsidorna ligger täckjekrok över far
jen. Längs med takets ytterkanter ligger näver. Invändigt
finns jordgolv.
Skadeanalys och förslag till åtgärder
Grund: Gräv bort jord som ligger mot stommen i öster
och vid nord östra hörnet. Håll undan sly.
Stomme/Fasad: I södra långväggen är syllstock borta
och stock 2 ligger mot jord. Östra gavelns syll är helt
Sommarladugård sedd från sydväst.
Vägen upp mot Rikkenberget skymtar
bakom byggnaden.

Till venster: På norra takfallet har en
mindre skog med mossa och granar
växt upp.

borta och stora rötskador finns på stock 2 och 3. Byt syl
lar och be en timmerman se över skadat timmer.
Tak: En farjkrok saknas och en annan är på väg ned.
Utbordsbrädor svackar. Farjtaket är i behov av omlägg
ning. Inget läckage kunde dock ses från insidan.
Dörr: Justera ev dörren i västra gaveln.

Sommarladugården har jordgolv. Här förvaras virke. Misstänkt
fuktskada syns i anslutning till taksparre och underlagstak.
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Nedan: Farjkrok och utbordsbräda
håller farjen på plats. Vid gavlarna
ligger täckjekrok och längs takets
ytterkant har näver lagts för att ge
illusion av ett genomgående nävertak.

Ovan: Kojan står i en skuggig
skogsglänta vid vägen, här sedd från
nordost.
Ovan till venster: Kojan sedd från
nordväst.

Dunderbackskojan
Byggnadshistorik
1920-talet: uppfördes i Falltorp som skogsarbetarkoja.
1964: Kojan flyttades till Rikkenberget.
Står öppen för övernattande besökare.
Aktuell beskrivning
Skogsarbetarkojan har en stomme av bilat timmer som
står på hörnstenar med utfyllnadssten där emellan. I
östra gaveln finns ett mindre förrum vars väggar utgörs
av timmerbakar. Dörr är av brädor. I det här utrym
met brukade man ställa sin häst, men det är okänt
om så har skett här. Kojans tak är belagt med stickor.
Ett skorstensrör av plåt finns i norra takfallet i anslut
ning till nock. Kojan har två enluftsfönster vars bågar
bär spår av gul kulör. Mot norr har fönstret sexdelad
spröjs och omålade foder. Mot väster är fönstret fyr
delat och här verkar foder och även vindskiva vara
bestruket med olja?

Eldstad med plåthuv i rummets mitt.
Liggbrits längs södra väggen.

Interiör
Invändigt finns jordgolv. Väggar är bilade och bär spår
av tidigare besökare i form av klotter. Liggbrits av halv
stockar finns längs hela södra väggen samt i rummets
nordvästra hörn. I rummets mitt finns en timrad träkista
med en eldstad och plåthuv ovan. Innertaket är tredelat
och består av rundstockar. De två fönstren är försedda
med innanfönster.
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Skadeanalys och förslag till åtgärder
Grund: Gräv bort jord mot väster och öster. Kojan står
i en skogsglänta.

Stomme/Fasad: Syllar har markkontakt i väster och
öster. Begynnande rötskador noteras i västra syllen. Röt
skada noteras under fönster mot norr. Skräd timret för
vattenfrånfall. Ta bort mineralull i norra väggen då den
binder fukt. Täta med mossa. Borsta bort mossa på östra
gaveln.
Tak: Mossa har fått fäste på sticktaket. Borsta bort
mossan. Ta bort skuggande träd och sly kring byggna
den som bidrar till att fukt hålls kvar.
Dass
Byggnadshistorik
Okänd
Aktuell beskrivning
Dasset är beläget på andra sidan vägen öster om Dun
derbackskojan. Dasset står på hörnstenar och brädstom
men är klädd med stående slät panel som målats i grå
kulör. Dörren är försedd med ett rött hjärta. På pulpet
taket ligger pannplåt.
Dörrens röda hjärta.

Skadeanalys och förslag till åtgärder
Dasset står i en skuggig och fuktig skogsmiljö. Har inga
behov av åtgärder i dag.

Venster:
Dass i skogsglänta.
Dass invändigt.
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7. Åtgärdsförslag med prioriteringar
Vid åtgärder se även kapitlet för särskilda vårdanvisnin
gar. Där ges vägledning om material- och metodval. Vid
restaureringar av detta slag bör endast traditionella och
beprövade metoder användas. Av vikt är också att de
hantverkare som anlitas har stor erfarenhet av liknande
arbeten. Allmänt gäller att man inte ska göra fler åtgärder
än nödvändigt, men alltid tillräckligt för att bevara och
skydda byggnaden. Nedan finns en lista över åtgärder
som bör göras på byggnaderna vid Rikkenberget, samt
en prioriteringsgrad som kan vägleda i viken ordning
åtgärderna bör göras. Observera att prioriteringsgrad 1
innebär att åtgärden bör åtgärdas snarast, men efter en
hantverkares/fackmans besiktning behöver kanske inte
tillståndet betecknas som akut.
Som ett led i det kontinuerliga underhållet bör går
dens byggnader ses över varje år. Detta för att förebygga

omfattande restaureringar. I bilaga 1 finns checklistor för
vad som behöver ses över. Gör anteckningar om åtgär
der, ändrade förhållanden, uppkomna skador eller annat.
Dessa noteringar är viktiga för att kunna läsa av husen.
Periodiska arbeten vart femte eller tionde år bör ligga
med i förvaltningen av gården. Vid dessa tillfällen kan
större underhållsinsatser som t ex målning genomföras.

Byggnad

Vårdåtgärd

Byggnadsdel

Prioriteringsgrad
1= högsta prioritet, åtgärdas snarast
2= hög prioritet, men ej akut vårdbehov
3= åtgärd som vidtas när behov och möjlighet finns
4= byte när nuvarande byggnadsdel är uttjänt eller
motsvarande
Normalt underhåll och årlig översyn av byggnaderna,
se rubrik Särskilda vårdkrav.
Prioritet

Rökstuga
Grund
		
Stomme
Stomme
Stomme
Tak
		
Rökstuga interiör
Stomme
Stomme

Bortgrävning av jord i norr
och sydost.
Byt fyllnadsstock norra väggen.
Borsta bort mossa i öster.
Timmerman se över skador.
Byt farjkrokar mot norr.

1
3
2
2
2

Täta glipor med mossa, ta bort
övrigt tätningsmaterial.

3

Skogsarbetarbostad
Takavvattning
		

Målas in i bakomliggande färg
med linoljefärg.

3

Ladugård/Loge

Grund
Schakta undan jord, dränera.
Justering av grundstenar.		
Stomme
Åtgärda syllar.
Stomme
Ersätt utfyllnadstimmer.
Stomme
Se över övrigt skadat timmer,
		
skräd timret vid vattensamlande
		
fickor för vattenavrinning.
Stomme
Byt/laga brädor mot söder.
Stomme
Flytta virkesupplag i norr.
Stomme
Ta bort plåtar.
Takavvattning
Förse hängrännor med stuprör.
Fönster
Ersätt trasigt glas.
		
Oljning, kittning.
Dörr
Justera hängning östra dörren.
		
Spika till kläpp.
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1
2
2
2
1
3
2
2
2
2
2
3
3

Byggnad

Byggnadsdel

Vårdåtgärd

Ladugård/Loge Interiör

Stomme
Stomme

Täta glipor med mossa.
Täck väggventil.

3
2

Grund
Stomme
		
		
Stomme
Tak
Hölada
Stomme
		
		
		
Tak
Tak

Gräv bort jord i öster och söder.
Se över övrigt skadat timmer,
skräd timret vid vattensamlande
fickor för vattenavrinning, söder.
Flytta virkesupplag söder.
Lägg om farjtak.
Byt syll i norr.
Se över övrigt skadat timmer,
skräd timret vid vattensamlande
fickor för vattenavrinning.
Lägg om sticktak.
Ta bort träd

1

Sommarlada
Grund
		
Stomme
		
		
Dörr
Tak

Gräv bort jord i söder, öster,
nordöstra hörnet.
Byt syll i söder, öster.
Ev. åtgärd av stock 2, 3 i
söder och öster.
Ev. justering.
Lägg om farjtak.

Dunderbackskojan

Grund
Stomme
		
		
Stomme
Tak
Tak

Gräv bort jord i väster, öster.
Se över övrigt skadat timmer,
skräd timret vid vattensamlande
fickor för vattenavrinning.
Borsta bort mossa i öster.
Borsta bort mossa.
Ta bort träd.

1
2
1
3

Dunderbackskojan interiör Stomme
		
				

Ta bort mineralull,
täta med mossa

3

Undantagsstuga

Prioritet
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8. Källförteckning

9. Ritningsförteckning

Arkiv
Torsby Finnkulturcentrums arkiv, Torsby
Specifik litteratur, ägarlängder m.m.

Torsby Finnkulturcentrum:
1922, Uppmätningsritningar av Ludvig Mattsson.
• Rökstuga sektion och plan, skala 1:100, samt
situationsplan och detalj av innertak samt röklucka.

Kartor
Häradsekonomiska kartan 1883-1895, ãLantmäteriet.
Lantmäteriets historiska kartor, Älgsjön J112-94-19.
Ritningar
Torsby Finnkulturcentrums arkiv:
1999, uppmätningsritningar av Monica Björklund.
Litteratur
Finnskogens bebyggelsehistoriska arv, ett inventeringsoch dokumentationsprojekt inom Torsby kommun
1999. Torsby Finnkulturcentrum.
Hämäläinen, Albert, Bostads och byggnadsskick hos
skogsfinnarna i Mellan-Skandinavien, Nordiska muse
ets handlingar: 23, Stockholm 1945.
Bilder
Samtliga färgfotografier där inget annat anges är tagna
under sommaren 2010 av Monica Björklund och Cari
na Johansson, Torsby Finnkulturcentrum/Värmlands
Museum.
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1950, Uppmätningsritningar utritade av E. Ole efter
Ilmar Talves besök 1949.
• Situationsplan med tillhörande beskrivning, skala
1:1000.
• Rökstuga plan och sektion med tillhörande
beskrivning, skala 1:100, samt detalj av knut.
• Visthusbod med tillhörande beskrivning, skala 1:50.
1954, Uppmätningsritningar av J. Cirulis efter besök
1953.
• Rökstuga fasader och plan, skala 1:100.
• Detalj av knuttimring.
1999, Uppmätningsskisser av Hans Johnsson och Moni
ca Björklund.
• Rökstuga plan och sektion.
• Rökugn.
2001, Arkitekt SAR Anita Björcke
• Situationsplan, skala 1:1000.

© Alla rättigheter rörand program och data förbehålls Torsby Finnkulturcentrum

Torsby Finnkulturcentrum / Forna Brukare
Torsby kommun / Södra Finnskoga / Älgsjön 1:15
Kommun - Socken - Fastighet - Del. 1737-7-Älgsjön 1:15-Ä1

Gårdens namn
Rikkenberget, Kallstan

Område
Rikkenberget

Känt Folkligt namn

Födelseår:

Elias Andersson
1780
Familj
Hustru: Kerstin Mattsdotter Sikainen f 1789 i Norge d 16/1 1861
Barn: Anna f 24/8 1812, Ingrid f 26/4 1818, Helinde f 10/6 1824, Olof f 3/6 1827, Jan f 18/5
Anteckningar
Från Norge. Flyttar hit från Andinaho, Kindsjön 1832. Hustrun kunde läsa lite finska och fick en finsk bibel av
Gottlund. Död 22/11 1868.
Jan Eliasson
1830
Familj
Hustru: Karin Henriksdotter f 13/9 1835 i Rotberget, Norge
Anteckningar
Ole Kjöstelsen, Kalstad
1838, Kallstan
Familj
Hustru: Eline Embretsdotter f 30/10 1850 i Peistorp, Åsnes
Barn: Olea f 3/4 1872, Ener f 7/2 1874, Karl f 30/8 1876, Johanna f 16/10 1879.
Anteckningar
Från Grue, Norge. Flyttar hit 1872.
Olof Olsson, Oinoinen
1873
Familj
Hustru: Johanna Olsdotter Kalstad f 16/10 1879
Barn: Ester Olivia f 1899, Ida Ottilia f 1902, Enar f 1904, Oskar f 1906, Jenny f 1910, Helga Judit f 1913,
Karl Algot f 1916, Johan Sigurd f 1919.
Anteckningar
Från Vitsand. Gift 6/1 1899.
Oskar Olsson, Oinoinen
Familj
Anteckningar
Arrendator 1949.

1906

Algot Olsson, Oinoinen
Familj
Anteckningar
Död 1998.

1916
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Checklistor för vård och underhåll
Checklista för årlig kontroll
EXTERIÖRER- samtliga hus
Objektsdel
Grund/
yttertrappor

Väggar

Att kolla
Marknivå och
växtlighet mot
grunden. Grundstenars
position. Trappors
kondition.
Sprickor skador
väggpaneler, timmer.

Tak

Farjtak..
Rökhuv och skorsten.
Plåttak..
Sticktak..
Tegeltak..

Takavvattning

Hängrännor och
stuprör.

Fönster

Status på virket, måleri
och kitt. Trasiga rutor.

Dörrar

Status på virket, ev
måleri, beslag och lås.

Att göra
Klipp gräs och annan växtlighet, kratta
och för undan. Vidta åtgärder om stora
sättningar av grundstenar skett.

Brister åtgärdas snarast möjligt. Byt
eventuellt skadade delar. Bevaka
och dokumentera ev. utbredning av
insektsangrepp. Måla om vid behov på
fasader som förut målats.
Inspektera tak från marken. Ta en kikare
till hjälp! Inspektera även från insidan
där det är möjligt. Ersätt och laga vid
behov.

Inspektera att hängrännor är hela.
Åtgärda skador och läckage. Rensa från
löv och annat.
Se över kitt och stryk ev. med
halvoljeblandning. Trasigt glas ersätts
med motsvarande glas. Putsa fönster
vid behov.
Se över hängning, justera, behandla
ev. utsatta delar med halvoljeblanding.
Borsta bort skräp och smuts.

Periodiska arbeten, var femte år eller vid behov:
Underhåll av ytterst utsatta delar, t ex rödfärgning av fasader eller bättrings
målning av fönstersnickerier. Fönster och dörrar stryks med halvolja om
färgytan ser torr ut.
Halvolja består av hälften kokt linolja och hälften balsamterpentin.
Regelbunden kontroll av de eldstäder som är i bruk. Se även anvisningar
under kapitlet ”särskilda vårdkrav”.

Att tänka på
Det är vanligt att syllstockarna
rötskadas eftersom marken lätt höjer
sig upp mot trävirket bl a beroende på
många års ansamling av växtavfall och
sättningar i marken.
Syns en ökning av insektsangrepp
måste professionella konsulter anlitas
som kan föreslå och vidta åtgärder.

Ok/anmärkning

De flesta läckagen uppstår vid nock,
takfot och vid olika genomföringar av
yttertaket.
Leta efter fukt- och mögelfläckar eller
fuktränder på takets insida och på
vinden.
Trasiga hängrännor kan snabbt
ge fasaderna och socklarna svåra
fuktskador.
Fönstren fordrar särskild
uppmärksamhet. Fönsterbågens och
karmens understycken hör till de delar
som först angrips av röta.

Periodiska arbeten, var tionde år eller vid behov:
Reparation, åtspikning och målning av tidigare målade paneler.
Översyn och målningsbehandling av dörrar, fönster, fönstersnickerier o
d som tidigare har varit målade. Grundlig översyn av sticktak och byte av
takstickor, liksom översyn av farjtak och byte av farj om det är motiverat.
Använd föreskrivna färger och anvisningar under kapitlet «särskilda
vårdkrav».

216 | En levande Finnskog - vårt felles ansvar. Slutrapport

Checklista för årlig kontroll
INTERIÖR, Rökstuga samt
Skogsarbetarbostaden
Objektsdel

Att kolla

Att göra

Att tänka på

Golv

Nedsmutsning.

Såpskura en gång om året.
Sopning vid behov under
resten av året.

Obehandlade golv ska skuras med kallt vatten och en fet
golvsåpa. Skurning en gång om året räcker i vanliga fall. Skura
i golvets längdriktning och skölj med kallt vatten- skurgolv
tvättade med varmt vatten blir grå och går aldrig att få ljusa
igen.

Väggar

Spindelväv och
nedsmutsning.

Damma.

Försiktighet i anslutning till rökstugans väggar, där sotet är
karaktäristiskt! Gå varsamt fram, damma av med mjuk borste,
natur- eller nylonborst.

Snickerier

Nedsmutsning.

Damma.

Målade snickerier som paneler, dörrar, fönsterkarmar
och lister kan dammas av med mjuk borste eller trasa.
Vattentvättning kan göra en yta matt och bör göras
sparsamt. Hårt smutsade ytor kan tvättas försiktigt med
vatten blandat med milt handdiskmedel. Eftertorka med rent
vatten och torka torrt.

Fönster

Status på virket,
måleri och kitt.
Trasiga rutor.
Nedsmutsning.

Se över och stryk ev. med
halvoljeblandning.
Trasigt glas ersätts med
motsvarande gammalt glas.
Ta bort skräp och smuts.

Använd milt rengöringsmedel, rengöring av snickerierna se
ovan.

Tak

Spindelväv och
nedsmutsning.
Nya fuktrosor.

Damma vid behov.

Försiktighet vid rökstugans tak, där sotet är karaktäristiskt!
Gå varsamt fram, ta bort hängande spindelnät så lång som
möjligt utan att vidröra taket. Använd endast mjuk borste
eller annat mjukt material.
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Checklista för årlig kontroll
INTERIÖR, uthusbyggnader såsom
undantagsstuga, sommarladugård, hölada,
Dunderbackskojan, jordkällare och dass.
Objektsdel

Att kolla

Att göra

Att tänka på

Golv

Nedsmutsning.
Rosor av fukt,
insektsangrepp

Se om jord ligger an mot
syllar.
Sopa och mocka
regelbundet. Skura med
vatten om behov finns.
Extra noga på golv som
utsätts för djurträck.
Notera insektsangrepp,
fotografera för
dokumentaton.

Sopa med lagom grov sopkvast. Obehandlade golv ska
skuras med kallt vatten och en fet golvsåpa. Skura i golvets
längdriktning och skölj med kallt vatten- skurgolv tvättade
med varmt vatten blir grå och går aldrig att få ljusa igen.

Väggar

Spindelväv och
nedsmutsning.

Damma/torka av vid behov
och de ytor där det är
motiverat.

Snickerier

Nedsmutsning.

Damma/torka av vid behov
och där det är motiverat.

Snickerier, dörrar, fönsterkarmar och lister kan dammas av
med mjuk borste eller trasa. Hårt smutsade ytor kan tvättas
försiktigt med vatten blandat med milt handdiskmedel.
Eftertorka med rent vatten och torka torrt.

Fönster

Status på virket,
måleri och kitt.
Trasiga rutor.
Nedsmutsning.

Se över och stryk ev. med
halvoljeblandning.
Trasigt glas ersätts med
motsvarande gammalt glas.
Ta bort skräp och smuts.

Använd milt rengöringsmedel, rengöring av snickerierna se
ovan.

Tak

Spindelväv och
nedsmutsning.
Fuktrosor.

Damma vid behov.

Ta bort spindelnät med en mjuk borste.

Jordkällare

Nedsmutsning.
Fukt.
Sly.

Städa ur och vädra några
veckor för att torka upp
(tidig vår alt. sensommar).
Röj undan sly på sommaren.

Håll stängt på sommaren för att undvika s.k. sommarkondens,
när varm fuktig luft kondenserar i den kalla källaren.
Jordkällaren ska vara torr. Se över dränering om vatten söker
sig in i källaren.
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Ok/anmärkning

Faktablad om nävertak
Av Monica Björklund

Faktablad om nävertak |

Innledning:
Den skogsfinska kulturen
är mångfacetterad.
Det blir många ämnes
områden: migrationen,
svedjningen, byggnader
na, folktro och hantverk
bara för att nämna några.
Det finns något som berör
alla och som kan sättas i
relation till det samhälle
vi lever i idag.
Källorna är många
och glädjande nog
inte uttömda. Torsby
Finnkulturcentrum och
Norsk Skogfinsk Museum
är två bland flera som
arbetar med förmedling
och kunskapsuppbyggnad
kring den skogsfinska kul
turen. Vi får också frågor.
De är inte sällan inriktade
på ett visst ämnesområde
och mycket detaljerade.
Inom projektet En
levande Finnskog - vårt
felles ansvar har vi fått
mycket kunskap om den
skogsfinska bebyggelsen
och dessutom lite mer
djuplodande studerat
rökugnar och nävertak.
För att på ett bredare plan
förmedla den kunskap
som byggts upp och inte
minst för att behoven
finns växte idén fram om
att göra specifika fakta
blad. Här intill presente
ras ett av två faktablad
producerade inom projek
tet «En levande Finnskog
vårt felles ansvar». Det
andra beskriver rökugnar.
Tanken är att dessa skall
byggas på och bli fler uti
från den utarbetade mal
len. Många källor kan
sammanfattas och vidare
föras på detta sätt. Tors
by Finnkulturcentrum och
Norsk Skogfinsk Museum
ansvarar tillsammans för
produktionen liksom för
spridningen av fakta
bladen.
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Kärt barn har
många namn:
Nävertaken på
Värmlands och
Hedmarks Finnskogar
kallas ofta farjtak. Farjen
refererar till takens
täckved av störar av
gran och inte till själva
nävern. För att bevara
dialekten använder vi
benämningen farj. På
norska kan farved
användas.
Utbordskrok, raftkrok,
droppbordskrok är
samma benämning
på den krok av gran
som håller upp den
bräda som gör att
undertak och farj ligger
kvar på taket. Brädan
i sig har namn såsom
utbordsplank /täckja/
droppbord.
Här används
benämningen
utbordskrok och
utbordsplank.

Nävertak
«Nävertak äro allmänna bland allmogen i skogsprovinserna.
Näfern tages av björkar lägges på ett underlag af sparrar eller
bräder, betäckas med torf, takved eller bräder, samt halm på
slättbygder. Till näfertak af torf fodras 18 lisp Näfer för 100
kvadratalnar.»
Så skriver J M Bergman om nävertak i Handlexion från 1838
(Ur: Lars Bäckvalls Älvdalsarkiv, Volym 35, Torsby
Finnkulturcentrums arkiv).
Nävern var under första hälften av 1800-talet det i Skandinaviens skogsbygder vanligaste tätningsskiket på taken. Näver var lättillgängligt och om det
sköra men täta materialet lades på ett stabilt underlag och med bra täckning
hade husen fullgoda tak. Nävertaken kom successivt att ersättas med t ex
sticktak. De sistnämnda fick en stor uppgång i hela Sverige och största delen
av Norge vid 1800-talets mitt då industrin började tillverka spik i stor skala
samtidigt som stickhyveln rationaliserade sticktillverkningen.
På Finnskogen finns nävertaken, eller farjtaken som de kallas dialektalt,
kvar på gårdarna långt in på 1900-talet, även om de också här börjat ersättas med stickor, plåt eller tegel. Att skogsfinnarna behöll farjtaken längre
kan förklaras genom ekonomiska och sociala förhållanden, men också i att
hantverkskunnandet, samt tradition och möjlighet att använda näver som
naturresurs höll i sig längre än i andra bygder. Tillgången på björk samt rätten att ta näver är onekligen av största betydelse. Det gällde oavsett om man
behövde näver till tak, kontar, skor eller korgar.
Idag finns något enstaka gammalt tak kvar under skyddande moderna
plåtar. Vid de bevarade finngårdarna finner vi oftast plåt istället för näver
under farjen. Idag byggs ett hantverkskunnande upp igen, och på några få
objekt läggs nya tak med de gamla ursprungliga nävertaken som förlaga.

Nävertak eller farjtak som de
kallas i Värmlands och Hedmarks
finnskogar. Här på rökstugan vid
Ylladobba, Hollandstorp i Östmark
sn, Värmland. Uthuset bredvid fick
dock ett tak av stickor. Foto: Torsby
Finnkulturcentrums arkiv.
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Ett farjtak har bevarats som ett
tidsdokument under den nya
korrugerade plåten..
Foto: Monica Björklund, Värmlands
Museum, 2009.

Tak med mångåssystem: Bastun
på Nedre Øyeren, Brandval
Finnskog.
Foto: Tore Lahn, Hedmark
fylkeskommune.
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Takens konstruktion
De byggnader vars tak ska kläs är i regel knuttimrade. Deras tak består av
åsar i timmer vilka löper från gavel till gavel. Åsarnas antal varierar beroende
på byggnadens konstruktion. Takvinkeln är relativt brant, kanske används
den så vanliga proportionen att gavelröstets höjd motsvarar en tredjedel av
husets bredd.
Finnskogens nävertak har två varianter vad gäller det understa lagret. Den
ena består av tätt lagda granstörar av mindre dimension och den andra av
kluvna, något grövre stockar, halvklovor. Det senare var vanligt på hus med
högre status, såsom bostadshus, som kostades på materialmässigt.
Undertaket läggs från nock ned mot ett hammarband utmed hela takfallet. För att undertaket inte ska hasa ned, fästs utbordskrokar och utbordsplank vid takfallets nedre kant.
Utbordskrokarna läggs med jämna mellanrum mot takåsarna, mellan
undertaksstörarna, längs med hela takfallet. Krokarna hämtas gärna från en
naturligt vinklad rotdel av granen. Ibland monteras krokarna mot takåsarna
med hjälp av vidjor. I krokarna, vinkelrätt mot takfallet läggs utbordsplanket. Planket förhindrar undertak och taktäckning att rasa från taket. Deras
ändar ligger an mot planket.
De grövre halvklovorna i undertaket fasas av och vilar på så vis mot de
befintliga takåsarna utan fäste, men de mindre granslanorna måste dock
hållas på plats med hjälp av ett stödjande utbordsplank.
Läggningen av näver börjar från takets nedre del upp mot nock, och för att
nävern inte ska rulla ihop sig eller blåsa bort måste den läggas ända upp till
Farj
Näver
Undertak: Störar och utbords
krokar med utbordsbräda
Åsar.
Skiss av Birger Nesholen, Norsk
Skogfinsk Museum, 2011

Ett nytt farjtak läggs med papp
som tätningsskikt. På bilden till
vänster syns utbordskrokar och
utbordsbräda. Näver har lagts
runt kanten, här för att dölja
takpappen. På bilden till höger
syns hur farjstörarna vilar mot
utbordsbrädan. En vidja med en
sten förhindrar farjen att glida ned
vid gaveln.
Foto: Monica Björklund, Värmlands
Museum 2010.
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nock tillsammans med farjstörarna. Nävern läggs omlott, i flera
lager så att det till sist ligger 4-7
skikt på varandra. Nävern rullar
sig kring takkanterna och skyddar
även dem. Över taknocken läggs
noggrant flera lager av näver.
På Finnskogen består täckveden oftast av runda granslanor,
farj, men halvklovor förekommer. Täckveden är viktig då det är
den som ligger som en tyngd på
nävern och förhindrar att den förflyttas. Den skyddar också nävern
från mekanisk påverkan och från
solens strålar. Dimensionen på
farjen varierar från tak till tak.
Den läggs tätt och bör vara ganska jämngrov, annars får topp/rotläggning tillämpas. Det sätt som
farjen läggs på vid nock varierar. I
något fall har de fästs mot varandra med dymlingar. Vanligast är
dock att de läggs topp mot topp,
eller att ena takfallets topp läggs
någon decimeter över den andra.
På finnskogen kan flera sätt dokumenteras.

Bilden visar ett undertak.
Vidjans funktion är att hålla fast
utbordskroken vid takåsen. Foto:
Monica Björklund, Värmlands
Museum 2009.

Skiss av farjtakets konstruktion
sett från ovan. Skiss av Birger
Nesholen, Norsk Skogfinsk
Museum, 2011.

Exempel på taknock med
halvkluvningar. Foto: Lars Sjöquist,
Värmlands museum

Faktablad om nävertak |

5Fatablad om nävertak

| 223

Detalj av täckjekrok på bastun vid
Ritamäki. Bastuns innertak löper
ut i gavelfasaden.
Bastun är under restaurering.
Foto: Monica Björklund, Torsby
Finnkulturcentrum.

För att hålla farjen på plats i sidled fästs smala vidjor på gavelns takåsar. De
viks sedan över takkanten mot takfallet och hålls fast med en sten. Vissa tak
har även hela tvärslåar som ligger över takfallen, även de hålls fast med sten.
Historiska bilder av nävertak visar att täckveden eller farjen kan bestå
av lite av varje. Man tog vad som fanns tillgängligt, det viktiga var att hålla
nävern på plats.
Anmärkningsvärt är att taken inte innehåller en enda spik!
Näver som material
Nävern, som är uppbyggd av många tunna skikt, innehåller hartsliknande
ämnen som gör den vattenavvisande och hållbar mot röta. Näver revs ofta
från yngre björkar, då äldre har grövre och osmidig näver. Insamling skedde
om sommaren, vid midsommartid då björken savar. Styckena skars så att
grenhål undveks. Arken buntades och lades i press för att undvika att nävern
rullade ihop sig. Inför läggningen blötlades arken, och blev smidiga igen.
1950-60-talens restaureringsideologi.
Under 1950- och 1960-talet och tiden därefter kom flera finngårdar att
restaureras. De befintliga taken var farjtak med näver. Förvaltarna hade säkert
då, som nu, många diskussioner inför val av material, tillgång till material
och kunniga hantverkare. Detta i en vågskål tillsammans med kostnader.
De ställde sig också säkert frågan hur man lägger tak som långsiktigt skyddar en värdefull bebyggelse.
Vägvalet som gjordes var att försöka efterlikna de befintliga nävertaken så
långt som möjligt. Men istället för näver som tätskikt valdes plåt eller papp.
I likhet med nävern fick plåten vila på klovor eller störar av smal dimension samt med överliggande farj. Kanterna täcktes med näver för att dölja
den underliggande plåten/pappen. Det avgörande i valet att använda plåt/
papp var med all sannolikhet en begränsad tillgång på näver. Idag restaureras dessa tak, och fortfarande är det en önskan om ett långsiktigt bevarande
och kostnader som styr materialvalet.
aktablad
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Nya farjtak
Det är positivt att farjtak åter läggs på vissa byggnader. Ett hantverkskunnande byggs upp och en äldre typ av taktäckning, gamla material- och hantverkstekniker visualiseras. Genom att lägga farjtak upprätthålls en lång tradition
av materialanvändning och hantverk. Kan det dessutom bli mer ekologiskt?
Vill du ta näver själv måste tillstånd från markägaren finnas. Har man inte
tillstånd eller är ovarsam kan både grannsämjan och naturen ta skada. Näver
kan idag köpas i färdiga buntar. Den importeras till Sverige och Norge från
Ryssland. Vill du satsa på ett traditionellt tak baserat på gamla tekniker är
kostnaderna överkomliga.

Ett nytt nävertak läggs på en
rökstuga på den värmländska
Finnskogen.
Foto: Monica Björklund, Värmlands
Museum 2009.

Har du ett gammalt farjtak?
Var rädd om ditt farjtak! På din gård finns ett stycke unik hantverks- och
materialhistoria. Underhåll taket eller bevara det som ett tidsdokument
under den nya täckningen. Hör gärna av dig till Norsk Skogfinsk Museum
eller Torsby Finnkulturcentrum för mer information, eller läs mer i några
av våra litteraturtips.
Restaurering
Nävertakens svaga länk är utbordskroken och utbordsplanken. De påverkas starkt av regn och snö. Nävern eller den underliggande plåten kan i de
flesta fall bibehållas medan de svaga länkarna byts ut. Farjen behöver också
bytas med jämna mellanrum, då den ruttnar. Vanligt är också att barr och
löv lägger sig mellan farjen och förmultnar.
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Litteratur att läsa vidare i:
Werne, Finn: Böndernas bygge, 1993.
Bostads- och byggnadsskick hos skogsfinnarna i Mellan-Skandinavien,
Hämäläinen Albert, 1945.
Det skogsfinska kulturarvet, red Wedin Maud, 2001.
En levande Finnskog- vårt felles ansvar. Slutrapport.
Torsby Finnkulturcentrum, 2011.
Finnskogens bebyggelsehistoriska arv.
Ett inventerings- och dokumentationsprojekt inom Torsby kommun
1999, Arbetsrapport Torsby Finnkulturcentrum, 2000.
Har du frågor kring nävertak?
Kontakt gärna oss:
Torsby Finnkulturcentrum
97. Torsby Kommun
685 00 Torsby
(+46) (0)560- 16293
www.varmlandsmuseum.se
Norsk Skogfinsk Museum
Svullrya gamle skole.
2256 Grue Finnskog.
(+47) 62 94 56 90.
Fax: (+47) 62 94 56 90
www.skogfinskmuseum.no
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