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ajan yhtä maata. Vähintään yhtä kauan Mälarinlaaksossa on ollut suomenkielistä asutusta. Vuosina 1580 –1650
Suomen metsäseuduilta muutettiin asuttamaan Ruotsin metsäseutuja.
Muuton ansiosta monet paikat saivat suomenkielisiä nimiä ja metsäsuomalaisen kulttuurin. Vuodesta 2010 ruotsinsuomalaiset ovat lain mukaan
kuuluneet Ruotsin kansallisiin vähemmistöihin. Ruotsin vähemmistöpolitiikka perustuu Euroopan neuvoston työlle, jolla suojellaan ihmis- ja
vähemmistöoikeuksia. Uppsalan suomalaisasutukset (Finnbosättningar i
Uppsala) on osa Uppsalan kunnan työtä ruotsinsuomalaisen kulttuurin
ja suomen kielen edistämiseksi. Tämä kirjanen on tuotettu valtion tuella
yhdessä Uppsalan ruotsinsuomalaisen vähemmistön neuvonpitoryhmän
kanssa.
RUOTS I J A SUOMI OLIVAT 700 VU O D E N

Mukavia lukuhetkiä!

Eva Edwardsson
Puheenjohtaja, Uppsalan kunnan kulttuurilautakunta
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M ET SÄSU OMA L A I NE N A SU T U S
1500-luvun lopulta 1600-luvun puoliväliin asuttivat kaskiviljelyä harjoittaneet suomalaiset, joiden juuret olivat Savossa, suuria osia Skandinavian
havumetsäalueista. Ruotsi ja Suomi olivat virallisesti yksi valtio yli 700
vuotta. Siksi liikkuvuus molempiin suuntiin yli Pohjanlahden on ollut
vilkasta. Koska vesi entisaikoina pikemminkin yhdisti kuin erotti, oli
helpointa kulkea meriteitse. Jo keskiaikana esiintyi työsiirtolaisuutta,
ja Kustaa Vaasan aikaan ihmisiä rohkaistiin muuttamaan, koska sekä
maanviljely että kaivokset tarvitsivat työvoimaa. Nämä suomalaiset olivat
lähinnä länsisuomalaisia, joiden kulttuuri muistutti ruotsalaista kulttuuria.
Kulttuuriero länsi- ja metsäsuomalaisten välillä oli suurempi kuin länsisuomalaisten ja ruotsalaisten välillä. Metsäsuomalaisten historialliset juuret
ovat itäsuunnassa. Vain muutamia sukupolvia ennen Ruotsiin muuttoa
nämä ihmiset muuttivat itäisestä Suomesta asuttamaan Sisä-Suomen valtavia erämaita. Savolaisten levittäytyessä syntyi Rautalammin suurpitäjä, ja
monet valtakunnassa Ruotsin puolelle muuttaneet metsäsuomalaiset olivat
peräisin juuri tältä alueelta.
Metsäsuomalaisten siirtolaisuus johtui monista samanaikaisista tekijöistä. Vanhemmassa kirjallisuudessa suurimmiksi syiksi mainitaan yleensä
sota ja katovuodet. Uudemmassa tutkimuksessa ilmenee kuitenkin paljon
monitahoisempia syitä, joista tärkeimpänä pidetään kaskiviljelyä ja uusien, koskemattomien kuusimetsäalueiden etsintää. Tutkimusten mukaan
metsäsuomalaiset olivat varsin kekseliäitä löytämään täydentäviä elinkeinoja. Tärkeä osa elannon hankintaa oli muun muassa karjanhoito.
Skandinaviassa suomalaisasutus ulottui Etelä-Ruotsin Tivedenistä
Ruotsin Lappiin ja Itä-Ruotsin Gästriklandista Norjan Telemarkiin asti.
Voidaan sanoa, että metsäsuomalaisasutus sai alkunsa Gästriklandista ja
sen lähiseuduilta 1600-luvulla. Sieltä muuttoliike eteni muuhun Norlantiin, Taalainmaalle, Värmlantiin ja Norjaan. Jo 1600-luvun puolivälissä
metsäsuomalaisia muutti myös Amerikkaan Delawareen.
Viranomaiset kannustivat metsäsuomalaisten muuttoa Ruotsiin, koska
uudet maatilkut tiesivät lisää verotuloja siihen asti asumattomilla alueilla.
Ruotsalaiset maanviljelijät suosivat peltoviljelyyn soveltuvia sedimenttimaita
jokivarsilla, suurten järvien rannoilla ja rannikkoalueilla. Läheisiä metsiä
käytettiin laiduntamiseen, metsästykseen ja kalastukseen. Metsistä noudettiin polttopuut ja rakennushirret. Muuten metsällä ei ollut suurta arvoa.
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Kaskiviljelyä, johon tarvittiin lähinnä koskematonta kuusimetsää,
harjoitettiin asumattomilla moreenialueilla. Siksi metsäsuomalaiset
asettuivat mielellään raja-seuduille; pitäjien, maakuntien tai läänien rajoille. Koska suomalaisasutukset hallinnollisesti sijoittuivat reuna-alueille,
metsäsuomalainen kulttuuri säilyi hengissä pitkään. Joillakin eristyneillä
alueilla metsäsuomalaisten rakennustapa, kieli ja ruokakulttuuri säilyivät
elävänä aina 1950-luvulle.
Jo 1600-luvulla viranomaiset panivat merkille, että metsäsuomalaiset polttivat suuria metsäalueita. Kun ruukkitalouden merkitys kasvoi,
metsäsuomalaisten ja ruukkien välille syntyi kilpailua metsistä varsinkin
Bergslagenissa. Kaskiviljelyä alettiin rajoittaa, ja 1700-luvulla suomalaiset
pakotettiin vähitellen siirtymään tavalliseen peltoviljelyyn. Se ei ollut aivan
helppoa kivisillä moreenimailla.
1800-luvulla väestö lisääntyi, ja ihmisten oli vaikeaa tulla toimeen
suomalaisseutujen hankalasti viljeltävillä pelloilla. Siksi monet muuttivat
Amerikkaan 1800-luvun jälkipuoliskon katovuosina. Muuttoliike jatkui
1900-luvulla, ja suuri osa nuoria muutti taajamiin ja meni töihin kasvaviin
teollisuuslaitoksiin.

S UO MALAI SSEUDU T NY KYÄ Ä N
Nykyään suomalaisseudut ovat enimmäkseen harvaan asuttuja, mutta
niillä yhä asuvien mielestä luonnon ja omien juurien läheisyys kohottaa
elämänlaatua. Monet vanhat tilat ovat nykyään vapaa-ajankäytössä, ja
osa niistä toimii kotiseutumuseoina. Pois muuttaneet metsäsuomalaisten
jälkeläiset palaavat silti mielellään kotiseuduilleen, ja kesäaikaan niillä järjestetään monenlaisia tapahtumia. Esimerkiksi mutti- ja savupirtti-iltoja,
suomalaismetsäteatteria, bussikiertoajeluja ja opastettuja käyntejä vanhoilla suomalaistiloilla. Tutkijaverkosto FINNSAM (Finnbygder i Samverkan) järjestää vuosittain konferensseja eri metsäsuomalaisseuduilla.
Jotkin korkeakoulut ja yliopistot ovat järjestäneet kursseja ja seminaareja
metsäsuomalaisten kulttuurista ja historiasta. Alftan metsäsuomalaismuseo, Torsbyn suomalaiskulttuurin keskus Värmlannissa ja Norjan metsäsuomalaismuseo Svullryassa järjestävät näyttelyjä. Museoista saa myös
kirjallisuutta sekä tietoa käyntikohteista.
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Metsäsuomalaisasutukset
Kartta: Maud Wedin ja Tove Johansson
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METSÄSU OMALA I NE N KU LT T U U RI J A P E R I N N E
Rakennustapa
Rakennusperinteinä metsäsuomalaiset toivat mukanaan savupiiputtomat rakennukset. Asuinrakennusta kutsuttiin savupirtiksi, ja sen yhdessä
nurkassa oli kivistä ladottu uuni. Savu kiertyi hirsikehikkoa pitkin lakeisen
eli kattoaukon kautta ulos. Kiviuuni oli hyvin tehokas lämmönlähde, koska sen kivet varastoivat lämmön. Savukanavan ansiosta savu ei haitannut,
ja savukaasut paloivat korkeassa lämpötilassa. Säilyneitä savupirttejä on
eniten jäljellä Solør-Värmlandissa.
Kutakuinkin kaikilla
suomalaistiloilla oli myös
savusauna, jonka nurkassa oli kivikiuas. Kun
kiuas oli lämmitetty ja
savu tuuletettu ulos, kiville kaadettiin vettä ja niin
saatiin löylyä. Saunoja on
yhä Bergslagenissa sekä
Solør-Värmlandissa.

Mattilan suomalaistilan kiviuunia
Östmarkin pitäjässä Värmlannissa
käytetään yhä.
Kuva: Anders Damberg

Kolmas tyypillinen metsäsuomalaisrakennus oli riihi, jossa kuivatettiin ruista. Se muistuttaa saunaa, mutta on korkeampi, koska
siinä on irralliset kannatuspuut eli
orret, joille ruislyhteet pystytettiin
kuivumaan. Riihiä on tallella Gävledalan alueella ja Bergslagenissa.

Riihen poikkileikkaus.
Piirros: Arne Östman
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Toimeentulostrategioita
Metsäsuomalaisten tärkein viljelymenetelmä oli kaskiviljely. Poltettiin
viljavia metsäalueita, mieluiten ravinteikkailla mailla viihtyviä kuusimetsiä. Pensova kaskiruis saattoi antaa 20 kertaa suuremman sadon kuin
tavallisilla peltomailla kasvavat ruislajikkeet.
Ruis oli tärkeä ravintoaine ja kauppatavara.
Sitä käsiteltiin tarkasti, ja
ruislyhteet kuivattiin huolellisesti joko nk. haasioissa tai
riihissä.
Kuva: Maria Blomberg

Koska kaskiviljely oli metsäsuomalaisille tärkeää, he saattoivat kasketa
myös alueilla, joilla kaskeamiseen ei ollut lupaa. Sjuhundran kihlakunnan
tuomiokirjassa vuodelta 1675 kerrotaan, että esimerkiksi Klemet Finne oli
kaatanut, polttanut ja viljellyt laitonta kaskimaata Edsmansboletin mailla.
Entisistä kaskimaista saatiin hyvää laidunmaata ja heinäniittyjä. Siksi
metsäsuomalaiset saattoivat pitää paljon karjaa. Maito- ja meijerituotteet
olivat tärkeä osa ruokataloutta. Suomalaismetsissä kävijät kertoivat, että
talon emäntä antoi vieraalle tervetuliaisiksi kannullisen kuorimatonta maitoa. Seurakuntalaisiltaan kerääminä kymmenyksinä papit ottivat mielellään vastaan suomalaistiloilla kirnuttua voita.
Metsäsuomalaiset olivat taitavia eränkävijöitä.
Monet heistä olivat jopa
kuninkaallisia metsästäjiä,
koska kruunu tarvitsi
muun muassa hirvennahkoja. Mutta myös liha
oli tärkeä lisä ruokataloudessa, ja tuomiokirjojen
mukaan metsäsuomalaiYksi metsästystapa oli hirviansa,
set salametsästivät usein
tässä Lars-Ola Norénin kuvaamana
riistaa.
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Ruoka ja käsityö
Metsäsuomalainen ruokalaji
mutti on kuivaa, ryynistä ohra- tai
kaurapuuroa. Perinne on säilynyt
monilla Ruotsin suomalaisseuduilla
1600-luvulta saakka.
Nykyään mutti kuuluu metsäsuomalaiskonferenssien, -kurssien ja
kotiseututapahtumien makunautintoihin.
Mutti sianlihan ja puolukkahillon kera
Uppsalan pohjoispuolella Gästriklandissa voi nähdä pari esimerkkiä metsäsuomalaisten käsityötaidosta.
Suorakulmainen kehräpuu, jollaisia käytettiin Itä-Suomessa ja LounaisVenäjällä, tunnetaan muodostaan. Kehrääjä istuu vaakasuoran osan eli
jalan päällä, ja pellava- tai villakuontalo kiinnitetään pystysuoraan osaan
eli lapaan.
Vasemmalla suorakulmainen kehräpuu Ockelbon
pitäjästä. Sitä säilytetään Gävleborgin lääninmuseossa.
Kuva: Kjell Söderlund

Toinen tyypillinen metsäsuomalaisten käsityötaidon näyte on
kannellinen vakka. Tämä metsäsuomalainen vakka on nähtävissä
Järbon pitäjän Botjärnissä.
Kuva: Kjell Nordqvist
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Kieli ja paikannimet
Metsäsuomalaiset puhuivat itäsuomalaista murretta. Joillakin paikoin
suomalaisseutuja se säilyi 1900-luvulle saakka.
Ihmisillä oli sukunimet, mikä oli tyypillistä itäsuomalaiselle kulttuurille. Sukunimet olivat usein -inen-päätteisiä kuten Tarvainen, Hiiroinen ja
Lehmoinen.
Nykyään metsäsuomalaisten kielestä muistuttavat lähinnä suomenkieliset paikannimet, joita metsäsuomalaisseuduilla on yhä, vaikkakin ne
ovat hieman muuntuneet vuosisatojen saatossa. Monilla soilla, lammilla
ja erilaisilla maastotyypeillä on metsäsuomalaiset nimet, kuten Kissalamp
(Kissalampi), Alaså (Alasuo) ja Mostickamäck (Mustikkamäki).
Metsäsuomalaisia sukunimiä saattaa esiintyä myös paikannimissä.
Esimerkkeinä mainittakoon Waisasen Lambi (Vaissisen/Väisäisen lampi).
Nimi esiintyy Gästriklandissa sijaitsevan Ockelbo Finnmarkin verotuskartassa vuodelta 1835.

Waisasen Lambi, Ockelbon pitäjä, Gästrikland Verotuskartta vuodelta 1835.
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C AR L AXEL GOT T L U ND
Metsäsuomalaisten oloja 1800-luvun alussa kuvanneista tärkeimpiä oli
Carl Axel Gottlund (1796 –1875), joka tutkimusmatkoillaan kirjoitti yksityiskohtaisia päiväkirjoja.
Gottlund syntyi 1796 Suomessa pappisperheeseen. 1805 perhe asettui
asumaan Savossa sijaitsevalle Juvalle, josta isä sai kirkkoherran paikan. Jo
pienenä Carl Axel kiinnostui Savon murteesta ja kulttuurista. Hän suoritti
ylioppilastutkinnon Turussa 1814 ja muutti syksyllä 1816 Uppsalaan opiskelemaan yliopistossa.
Uppsalassa Gottlundilta pyydettiin arvostelua kirjasta Finnland und
Seine Bewohner, jossa kerrottiin mm. Ruotsissa ja Norjassa asuvista suomalaisista. Hänen uteliaisuutensa heräsi, ja jo seuraavana kesänä vuonna
1817 hän teki ensimmäisen tutkimusmatkansa Taalainmaan suomalaisseuduille ja Hälsinglandin rajaseuduille. 1821 hän matkusti Solør-Värmlandin suomalaismetsiin. Näiden matkojen päiväkirjat ovat sisällökkäitä
ja kuvaavat seutuja eloisasti. Hän kirjasi muistiin myös runoja, sukunimiä,
tapoja ja perinteitä, tärkeää tietoa nykytutkimukselle.
Uppsalan jokavuotisilla Distingen-markkinoilla oli Gottlundille suuri
merkitys. 1823 hän tapasi siellä Medelpadin ja Hälsinglandin metsäsuomalaisia, jotka kertoivat metsäsuomalaissuvuista ja seudun sukunimistä.
Samana vuonna Gottlund jätti
Solør-Värmlandin 13 pitäjän metsäsuomalaisten kanssa hakemuksen.
Yhdessä he pyysivät lupaa saada
perustaa Värmlannin ja Norjan rajalle
suomenkielinen kihlakunta, jolla olisi
oma kirkko. Silloisessa poliittisessa
tilanteessa, kun Ruotsi oli menettänyt
Suomen Venäjälle ja solminut unionin
Norjan kanssa, ajankohta oli huonosti
valittu, ja hakemus hylättiin.
Nuoren Carl Axel Gottlundin muotokuva
Taiteilija: Robert Wilhelm Ekman
Ateneumin taidemuseo, Helsinki

9

LÄHTEET JA K I RJ A L L I SU U S
Pääasialliset Upplannin suomalaisista kertovat lähteet löytyvät arkistoista, joiden veroluettelot, kirkonkirjat ja tuomiokirjat sisältävät tietoja nimistä, vuosiluvuista ja tapahtumista. Upplannin suomalaisasutuksesta ei ole kirjoitettu
kovin paljon, mutta jotkut tutkijat ja kirjailijat ovat perehtyneet aiheeseen.
Yhden varhaisimmista Upplannin suomalaisasutuksesta kertovista
artikkeleista kirjoitti Bengt Hesselman. Artikkeli Från Uppländska afbygder julkaisussa Svenska Turistföreningens Årsskrift år 1900 kertoo etenkin Pohjois-Upplannin Lövstan ja Filmin pitäjien suomalaisasutuksesta.
Haastateltavat kertovat, että suomalaiset osasivat taikoa ja ruokkivat maidolla käärmeitä, joita kutsuivat ”pikkukissoiksi”. Filmin pitäjän Sonbossa
suomalaisten kerrotaan kaskenneen.
Artikkelisarjassaan Ymer 1901– 02 Sven Lönborg kuvailee suurta osaa
suomalaismetsäseuduista. Hän mainitsee Upplannin lyhyesti muutaman
kerran, mutta vain ohimennen.
Erään vain Upplannin suomalaisasutuksesta kertovan artikkelin kirjoitti Gustaf Holmgren. Se julkaistiin nimellä Om finsk bosättning i Upland
Upsala Nya Tidningissä 6. helmikuuta 1946. Holmberg kuvailee lähinnä
suomalaisten 1400 –1500-luvuilla asuttamia seutuja, mutta vertailee niitä
myös muun Ruotsin metsäsuomalaisseutuihin.
Nils Sundquist julkaisi Upsala Nya Tidningin joulunumerossa 1957
artikkelin Stugan i Järlåsa, jossa hän kuvailee Lövhagenin torppaa ja sen
rakennuksia.
Richard Broberg toimi monia vuosia silloisessa Uppsalan murrearkistossa (nyk. Kielen ja kansanperinteen tutkimuslaitos). Hän oli tutkija, joka
kartoitti varsinkin Keski-Ruotsin suomalaismetsiä. Hänen Värmlantiin
painottuvia tutkimustuloksiaan on julkaistu kirjoina ja artikkeleina. Hän
teki myös arkistotutkimuksia Upplannin suomalaisasutuksesta, mutta niitä
ei julkaistu. Hänen arkistoaan ja kirjastoaan säilytetään Torsbyn suomalaiskulttuurin keskuksessa. Siellä on kaksi kansiollista aineistoa Upplannista.
Järlåsan pitäjän asusutusta ja suomalaisia on eniten kuvannut Sören
Eriksson artikkeleissaan Järlåsa Hembygdsförening och torpet Lövhagen,
Järlåsa-Bygden nr 27, 2001 ja Bebyggelsen i Järlåsas norra del – Artikel
2, Järlåsa-Bygden nr 33, 2007. Eriksson antaa hyvän kuvauksen ”suomalaisista Östforan säteritilan alaisuudessa” ja heidän elämänkohtaloistaan.
Tiedot ovat päälähteenä Järlåsan pitäjän metsäsuomalaisista kertovassa
kappaleessamme.
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UPPLANNIN JA U P P S A L A N K U NNA N S U O MA L A I S E T
Koska Ruotsi ja Suomi olivat yhtä valtakuntaa varhaisesta keskiajasta
vuoteen 1809 saakka, Upplannin sijainti oli hyvin keskeinen. Siksi muuttoliike varsinkin läntisen Suomen, Tukholman ja Uppsalan välillä oli vilkasta jo varhaisista ajoista. Ihmiset muuttivat valtakunnan puolelta toiselle
asumaan tai käymään kauppaa, mutta tavallista oli myös kausittainen
työsiirtolaisuus. Erityisen laajaa muuttoliike oli Mälarinlaakson maatiloille
sekä kaivos- ja ruukkialueille.
Siksi ensimmäiset kirjalliset todisteet asukkaista, joiden nimeen liitettiin
”Finne”, ovat Upplannissa jo 1400-luvulta. 1500-luvulla niitä esiintyy
runsaasti. Esimerkkeinä nykyisen Uppsalan kunnan alueelta löydetyistä
nimistä mainittakoon:
Greger Finne, Uppsala 1448
Mårten Finne, Uppsala 1456
Mats Finne, Krisslinge, Funbon pitäjä 1471
Olof Finne, Forkarby, Bälingen pitäjä 1480
Anna finska, Björklinge 1490
Nils Finne Altuna sekä Henrik Finne Ekeby, Lenan pitäjä 1507
Per Tavast Ovanberg, Uppsala 1539
Erik Finne, Börjen pitäjä 1540
Lasse Finne, Stymninge, Rasbon pitäjä 1540
Greger Finne, Vanha Uppsala 1540
Jöns Finne, Skuttungen pitäjä 1540
Finska Kajsa saa palkkaa Uppsala Gårdissa 1540
Jöns Finne, Österby, Ålandin pitäjä 1541
Jöns Finne, Danmarkin pitäjä 1542
Jörgen Finne, Kungsgården, Vanha Uppsala 1542
Peder Bottnekarl, Uppsala 1549
Per Finne, Hillinge, Hagbyn pitäjä 1549
Erik Finne, Orekulla, Rasbokilin pitäjä 1551
Sigfrid Finne, Uppsala 1552
Måns Finne, Sävja, Danmarkin pitäjä 1554
Nils Tavast, Rickomberga, nykyinen Uppsalan kunta, silloinen Ulleråkerin
kihlakunta 1555
Eskil Finne, Eke, Vaksalan pitäjä 1555
Mats Finne, Uppsala 1579
Vaimo Margareta, Måns Finnen vaimo, Islandet 1599
11

1550-luvulta peräisin olevassa kymmenysluettelossa noin 120 henkilön
nimeen on liitetty epiteetti ”Finne”. Useimmat heistä asuivat maakunnan
keskuksissa kuten Uppsala, Enköping, Sigtuna ja Tukholma.
Työläisten ja kauppiaiden lisäksi oli myös talonpoikia. Yksistään Trögdin kihlakunnassa oli 1540 jopa 25 suomalaista perhettä, jotka oli merkitty
itsenäisiksi talonpojiksi tai lampuodeiksi eli vuokratilallisiksi. Nykyisenkin
Uppsalan kunnan veroluetteloista löytää talonpoikia, joilla oli suomalaiset sukujuuret. Bälingen pitäjässä muun muassa Mårten Finne Högbystä,
Mickel Finne Uggelstasta, Anders Finne Sundbrosta sekä Peder Finne
Rörbystä on merkitty lampuodeiksi.
1600-luvulta on lukemattomia mainintoja Upplannin suomalaisista.
Esimerkkeinä nykyisestä Uppsalan kunnasta voidaan mainita Sigfrid
Finne, Simon Finne ja Påvel Finne, jotka mainitaan 1627 Almungen pitäjän karjaluettelossa. Tuomiokirjassa 1639 Erik Matsson ja Lars Staffansson mainitaan Skuttungen pitäjän Finnbon asukkaiksi. On vaikeaa saada
tietoa siitä, olivatko he aiemmin tulleiden suomalaisten jälkeläisiä vai
kuuluivatko he metsäsuomalaisiin. Kylsmossanin Staffan Sigfridsson sitä
vastoin oli luultavasti metsäsuomalainen. Bälingen kihlakunnanoikeuden
päätöksellä hän sai 1645 luvan rakentaa uudisrakennuksensa Fagerskedin
(Fagersten), Skuttungen ja Mångelbon karjamajojen väliselle yhteismaalle.

Kartta Upplannin paikoista, joissa
suomalaiset on merkitty veroluetteloihin. Merkki + tarkoitta mahdollisia metsäsuomalaisia asutuksia.
Kartta: Richard Broberg
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UPPLANNI N ME T SÄ SU OM A L A I SE T
Keskiajalla ja varhaisella uudella ajalla Uppsalan maakunnassa oli paljon
suomalaisia. Mutta Upplannin 1600-luvun suomalaisväestöä tarkasteltaessa on vaikea erottaa, ketkä kuuluivat varhaiseen ”länsisuomalaiseen” väestöön ja ketkä ovat metsäsuomalaisia. Perinteisiä metsäsuomalaisseutuja
ovat muun muassa Gästrikland, Taalainmaa, Medelpad, Ångermanland,
Värmlanti ja Tiveden. Niiden metsäsuomalaiset on suhteellisen helppo
erottaa, koska he asuttivat lähinnä yhteisiä metsämaita ja kaskesivat muita
enemmän. Bergslagenissa ongelma on sama kuin Upplannissa. Sielläkin
oli jo entuudestaan ollut ruukeilla suomalaisia. Bergslagenissa sitä vastoin
on melko selviä suomalaisseutuja, eikä epävarmoja tapauksia ole monta,
koska suomalaismetsien tutkijat ovat tarkkaan kartoittaneet metsäsuomalaiset ja heidän asutuksensa.
1400 –1500-luvuilla Upplannin suomalaiset asuivat yleensä taajamissa,
mutta metsäsuomalaisia on etsittävä Upplannin metsäseuduilta. Orsan suomalaismetsistä (Orsa Finnmark) 1636 mainitaan esimerkiksi, että suomalaiset
Henrik ja Johan Henrikssöner olivat syntyneet Tierpin pitäjässä. 1600-luvun
alkupuoliskon tuomiokirjojen ja veroluettelojen mukaan suomalaisia oli
mm. Bäcklösenissä, Finnebodassa, Mungassa ja Skogsbossa. Gästriklandin
Ovansjön pitäjän tuomiokirjassa vuodelta 1641 mainitaan, että Lars Eriksson
Bäcklösenistä löi vaimoaan Karinia Järbon Kungsbergin suomalaisseudulla
niin, että tämä sai keskenmenon. Toinen saman pitäjän tuomiokirja vuodelta
1609 kuvailee, miten itsellinen Måns Månsson muuttaa Järbon Finnäsistä
Harbon pitäjään.
Västlandin pitäjästä löytyy samalta ajalta useita mainintoja mahdollisista
metsäsuomalaisista kylissä kuten Erlandsbo, Finnänget, Gällbo(da), Hofsänge, Mal(a)n, Sandby, Sätra, Valla ja Östergällbo. Valön pitäjän tuomiokirjassa 1634 mainitaan, että Mats Jöransson pyysi kuuden vuoden verovapautta
ja lupaa rakentaa uudisrakennus Pålsmoran ja Prästboletin välisen raja-alueen
”erämaahan”. Uudisrakennusten rakentaminen muutaman vuoden verovapautta vastaan oli tavallista metsäsuomalaisten keskuudessa.
Österlövstasta löytyy merkintöjä mahdollisista metsäsuomalaisista. Nymdenissä Filmin pitäjän rajalla asui Henrik Finne seudulla, jollaiset olivat
tyypillisiä metsäsuomalaisasutukselle. Taalainmaan Husbyn pitäjän tuomiokirjassa 1632 mainitaan, että suomalainen Tomas Larsson oli myynyt Österlövstan Källmyrassa sijaitsevan torppansa Per Perssonille, joka luultavasti
myös oli suomalainen.
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JÄRLÅSAN PI TÄ J Ä N M E T S Ä SU OMA L A I S E T
Järlåsan pitäjä on osa Uppsalan kuntaa. Tuntemiemme lähteiden perusteella se näyttäisi olevan kiinnostavinta seutua metsäsuomalaisasutusta
tutkittaessa. Lähinnä jotkin Östforan säteritilaan kuuluneet tilat ovat
todennäköisesti metsäsuomalaista perua. Seuraavassa luettelo tiloista ja
sukulaisuussuhteista.
Envallen
Envallenin rakensi vuoden 1640 paikkeilla Tomas Pålsson perheineen, lähteissä ”Östforan suomalaisiksi” kutsutut.
Kerstin Persdotter		 Syntynyt luultavasti Suomessa. Poika: Tomas Pålsson
Tomas Pålsson		 Vaimo tuntematon. Molemmat kuolleet 1676.
		 Lapset: Per, Erik, Mats, nimetön lapsi syntynyt 1651.
Per Tomasson		 Ottaa haltuunsa Envallenin tilan. Syntynyt
		 noin 1634, kuollut 1720.
Granhammar
Erik Tomasson
Kasvanut Envallenissa. Otti haltuunsa Granhammarin
noin 1663. Kuollut 1697. Useita lapsia.
Rörbo
Mats Tomasson
Kasvanut Envallenissa. Otti haltuunsa
Rörbon noin 1666. Kuollut 1673.
Lövhammar/Nybygget/Lövhagen
Anna Eriksdotter
Syntynyt Granhammarissa noin 1663. Tomas Pålsonin
tyttärentytär. Naimisissa Nils Olofssonin kanssa.
Maininta Lövhammarista vuodelta 1694.
Kasvattitytär: Brita Eriksdotter
Svarvarbo/Bolandet
Sigfrid Persson
Kutsuttu myös Sigfrid Svarvareksi (Sorvari). Otti
Järlåsan ja Jumkilin pitäjien rajalla sijaitsevan torpan
haltuunsa noin 1640. Viljeli torpan maita vuoteen 1645.
Luultavasti metsäsuomalainen. Äiti: Cecilia.
Envallenissa asunutta Tomas Pålssonia ja hänen jälkeläisiään ei arkistoissa juuri mainita. Kirkonkirjoissa on kuitenkin joitakin merkintöjä.
Ruotuluettelossa vuodelta 1653 Tomasta kutsutaan “Tomas Laggareksi”
(Tiinuntekijä). Se on kiinnostavaa, koska sellaiset liikanimet olivat tavalli14

sia muillakin metsäsuomalaisseuduilla. Joissakin tuomiokirjoissa mainitaan Östforan suomalaiset. Järlåsan Bredsjön säterin omistaja Gustaf
Rosenhane haastoi Envallenissa asuneet Per ja Mats Tomassonin käräjille
1664, mutta nämä jäivät saapumatta. Seuraaville käräjille Rosenhane haastoi “Östforan suomalaiset”, mutta silloinkaan kukaan ei tullut. Haasteiden
sisältö ei valitettavasti käy selville. Seuraava tuomiokirja-asia on vuodelta
1685. Siinä Envallenissa asunut Per Tomasson oli rakentanut yhteismaalle
tai hakannut sen metsiä.
Luultavasti myös Svarvarbo/Bolandetissa asunut Sigfrid Persson oli
metsäsuomalainen. Sigfridin äiti, jonka syntymävuodeksi on merkitty
1645, oli nimeltään Cecilia. Se oli harvinainen nimi Järlåsan seudun
ruotsalaisten keskuudessa. Muilla suomalaismetsäseuduilla sitä kylläkin
esiintyi. Sigfrid ja Tomas tulivat Järlåsaan luultavasti samaan aikaan,
koska vanhin heistä löytynyt merkintä on vuoden 1640 karja- ja manttaaliluettelossa.

Bolandetissa

Envallenin ja sen lähiseutujen suomalaiset eivät juurikaan näytä sulautuneen ympäröivään ruotsalaisasutukseen. Ketään Tomas Pålssonin lähimmistä jälkeläisistä ei ole merkitty kastetodistajaksi syntyneiden kirjoihin,
joita on säilynyt vuodesta 1690.
Järlåsassa 1600-luvulla kutsutaan vielä muutamia henkilöitä “suomalaisiksi”, mutta he asuivat “ruotsalaistiloilla”.
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Lövhagen
Alkuun Lövhammariksi kutsutun Lövhagenin tilan rakensivat Tomas Pålssonin lapsenlapsi Anna Eriksdotter ja hänen miehensä Nils Olofsson vuoden 1694 paikkeilla. Anna ja Nils kuolivat lapsettomina, mutta heillä oli
kasvattitytär Brita Eriksdotter, joka otti tilan haltuunsa yhdessä miehensä
Anders Erikssonin kanssa 1725. Viiden sukupolven ajan tilalla asuivat Tomas Pålssonin jälkeläiset, kunnes lopulta Maria Margareta Eriksdotter ja
hänen miehensä jättivät tilan 1840. Nykyään Lövhagenin omistaa Järlåsan
kotiseutuyhdistys. Tila on hyvin kiinnostava historiansa ja vanhojen rakennustensa ansiosta.
Kartta vuodelta 1787 näyttää silloisten rakennusten sijainnin. Nykyiset rakennukset, vanha talo, päärakennus ja porttivaja, ovat kutakuinkin
samoilla paikoilla kuin 1787, mutta luultavasti vain vanhin talo on siltä
ajalta. Päärakennus ja porttivaja on korvattu uusilla rakennuksilla. Vuosien kuluessa rakennuksia on korjattu ja lisärakennuksia rakennettu.

Lövhagen 1787

Vasemmalla karttaluonnos pihamaasta, silloiset rakennukset merkittyinä.
Harmaalla merkityt suorakaiteet osoittavat, että asuinrakennuksia oli
vanhan talon ja päärakennuksen nykyisillä paikoilla. Musta suorakaide
osoittaa porttivajan nykyisen paikan.
Karttaluonnos: Sören Eriksson
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Lövhagen

Lövhagenin vanha talo 2011, etualalla kellari.
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Vanha talo
Vanhan talon ikää on ollut vaikea arvioida. Vanhemmissa julkaisuissa
arvellaan, että se on alkuperäisrakennus 1690-luvulta, mutta on harvinaista, että tämän tyyppinen asuinrakennus voisi säilyä niin kauan. Talo on
nykyisellään osittain vailla kattoa, eikä säiden kuluttamien hirsien ikää ole
ollut helppo määrittää.
Vuodelta 1787 peräisin olevasta kartasta näkee, että rakennuksen
paikalla on aikaisemminkin ollut asuinrakennus. 1740-luvulla paikasta
puhutaan nimellä Uudisrakennus (Nybygget), ja voi kuvitella, että tilan
rakennuskantaa uudistettiin tuolloin ja seuraavien vuosikymmenien aikana
varsinkin, kun tilalla 1759 tapahtui sukupolvenvaihdos. Dendrokronologinen tutkimus (vuosirengasajoitus) osoittaa todellakin, että vanhimman
rakennuksen pääosa pystytettiin joskus vuosien 1757 ja 1760 välillä.
”Vanhan talon” koillispäädyssä on luultavasti ollut lisärakennus, koska vuoden 1787 kartassa näkyy nykyistä pitempi rakennus. Tuo osa on
myöhemmin joko purettu tai siirretty. On vaikeaa arvioida, onko nykyinen rakennus ollut osa vanhaa savupirttirakennusta. Uunin paikalla on
nykyään muutamia kiviä, mutta on mahdotonta sanoa, millainen aikaisempi uuni on ollut. Sisäkatosta ei ole jäljellä minkäänlaisia merkkejä,
mutta rakennusta on uusittu useita kertoja, ja hirsiä on todennäköisesti
piiluttu myöhemmin. Rakennuksen alla on suuri kellari, jonka ovi on
päädyssä. Monissa sen ajan metsäsuomalaisissa asuinrakennuksissa mm.
Hälsinglandissa oli kellari, mutta kellarit olivat tavallisia myös upplantilaisilla tiloilla.

Lövhagenin Vanha talo sisältä. Vasemmalla kuva Järlåsabygdenin nrosta 30 vuodelta 2004, kun katto
oli vielä tallella. Oikealla kuva talon sisältä 2011, kun puolet katosta on poissa.
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Päärakennus
Kuten jo mainittiin, myös päärakennus sijaitsee paikalla, jolla 1787 oli
asuinrakennus. Tämänkin rakennuksen ikää on ollut vaikea arvioida,
koska sen lähes kaikki hirret ovat lautaverhouksen tai sisäseinien takana,
mikä on vaikeuttanut porausnäytteiden ottamista. Dendrokronologisen
analyysin perusteella ainakin osia talosta voi olla rakennettu vuoden 1802
paikkeilla. Ajallisesti se voi täsmätä, koska sukupolvenvaihdos tapahtui
noin vuonna 1800.
Mahdollisesti tähän aikaan rakennettiin uusi pirtti, mutta kysymyksessä
voi olla myös lisärakennus. Saattaa olla niinkin, että kaksi rakennusta on
liitetty toisiinsa, mihin viittaavat eteisen hirsiliitokset. Ulkokaton alla on
vielä nytkin vanhan lautakaton jäänteitä. Laudoissa on säilynyt vieläpä
”vesirännejä” (pitkittäisiä uria, joita pitkin sadevesi ja muu kosteus pääsee valumaan pois). Lautakatto oli tyypillinen muun muassa 1800-luvun
alkupuoliskolla.

Lövhagenin päärakennus 2011.
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Lövhagenin porttivaja 2011.

Porttivaja
Vaikka Lövhagenin porttivaja on samalla paikalla kuin rakennus vuoden
1787 kartassa, se ei silti ole sama ulkorakennus. Rakennustekniikka viittaa
1800-luvun alkupuoliskoon, ja dendrokronologisen tutkimuksen mukaan
vaja todellakin rakennettiin noin 1812 –13.

Porttivajan oikeanpuoleisessa ovessa on kukkakuvioinen kaiverrus, joka on luultavasti kaiverrettu
harpilla tai vastaavanlaisella työkalulla. Sama kuvio on nähtävissä läheisen Ljusbrunnin tilan
pellava-lihdassa. Tilaa ovat asuttaneet Envallenin tilan Tomas Pålssonin jälkeläiset.
Kuva: Lennart Källgren
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ihmisistä löydät sivustoltamme
http://kulturellaspar.se/kulttuurijaljet. Olemme valinneet sinne muutamia sekä
historiallisia että nyt eläviä henkilöitä, joiden juuret ovat Suomessa ja jotka
ovat jättäneet jälkensä Uppsalan kulttuurielämään. Suomalaiset jäljet (Finska
spår) on osa tietokampanjaamme Uppsalan kulttuurijäljet (Kulturella spår i
Uppsala).
Laki Ruotsin kansallisista vähemmistöistä ja vähemmistökielistä astui
voimaan 2010. Sen tarkoituksena on suojella Ruotsin kansallisia vähemmistöjä, vahvistaa niihin kuuluvien vaikutusmahdollisuuksia ja tukea vähemmistökielten säilymistä elävinä kielinä. Siitä pitäen Uppsalan kunta on myös
kuulunut suomen kielen hallintoalueeseen. Se lisää ruotsinsuomalaisten
oikeuksia kunnassa, koska suomea puhuvilla on nyt oikeus saada suomenkielistä esikoulutoimintaa ja vanhustenhuoltoa. Suomenkielisillä on oikeus
kommunikoida viranomaisten kanssa suullisesti ja kirjallisesti suomeksi.
Ruotsinsuomalaisesta kulttuurista tehdään näkyvää, ja lasten kulttuurisen ja
oman vähemmistökielisen identiteetin kehitystä edistetään. Kunta tiedottaa
myös niistä mahdollisuuksista ja laillisista oikeuksista, joita ruotsinsuomalaisilla hallintoaluekunta Uppsalassa on.
Täältä löydät tietoa Uppsalan suomenkielisestä toiminnasta ja näet
minne voi esittää kysymyksiä: http://www.uppsala.se/sv/Uppsalase/Suomeksi/
tai 018-727 18 32.
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• Paikka jolla nimellä ”Finne” kutsuttu henkilö
on asunut 1400- ja 1500-luvuilla
• Metsäsuomalaista asutusta 1600-luvulla
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