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I samarbeid med Norsk skogmuseum og Norsk 
Skogfinsk Museum har Kunstbanken produsert  
en vandreutstilling for visning på ulike steder i 
Hedmark i perioden 2019–2020. Fotografiene 
vises sammen med autentiske skogfinske never-
arbeider, samlet inn og bevart av Norsk Skogfinsk 
Museum. Gjennom vårt samarbeid med Terje 
Abusdal ønsker vi å vekke interesse og nysgjerrig-
het for den skogfinske kulturen.

Skogfinnene er én av fem historiske innvandrings-
grupper som fra 1999 har status som nasjonal 
minoritet i Norge. De innvandret på 1600-tallet 
og bosatte seg i 40 kommuner på Østlandet. I dag 
kan mer enn en halv million nordmenn ha skog-
finske gener i sin avstamning – de fleste uten å vite 
om det. 

Den skogfinske kulturen slik den var på 1600- 
tallet eksisterer naturligvis ikke lenger. Like fullt 
føler flere og flere en tilhørighet til den. Det  finnes 
ingen statistikk på antall skogfinner. Faktisk så 
er det eneste offisielle kriteriet for å tilhøre en 
 nasjonal minoritet at du, uavhengige av din  etniske 
opprinnelse eller avstamning, ganske enkelt (i 
 dette tilfellet) ønsker å regne deg som skogfinne.

SVEDJEBRUK OG UTVANDRING 

Utvandringen fra Finland til Skandinavia startet 
på slutten av 1500-tallet og var i hovedsak fra 
landskapet Savolaks i det indre av Finland, nær 
datidens grense mot Russland. Finland var fram til 
1809 en del av Sverige, og de første  bosettingene 
skjedde i barskogområder i Midt-Sverige. Det var 
først når finnene gikk over grensen til Norge  
(Danmark–Norge) at det ble formell utvandring fra 
det svenske riket. De første bosettingene i Norge 
kom langs riksgrensen i Hedmark mot Värmland, i 
det store sammenhengende barskogområdet som 
siden har hatt navnet Finnskogen. 

Finnene i Savolaks drev svedjebruk, til forskjell fra 
skandinavenes åkerbruk. Åkerbruk er årlig  pløying, 
harving, såing og høsting av åkrer på gardens  
innmark. Svedjebruk er en prosess som tar  flere  
år fram til høsting av avlingen. En svedje, slik det 
ble drevet i Finland og videre av skog finnene i 
Skandinavia, begynner med at man finner et  
gran skogområde med høy bonitet ( fruktbarhet)  
i utmarka. På våren får man med seg et stort 
mannskap og feller all skogen i det valgte 
 området. Hogsten får så ligge og tørke et år eller to. 

Slash&Burn
Slash & Burn er resultat av fire års fotografering og utforsking av  

skogfinske områder med særlig vekt på Finnskogen. Kunstneren og fotografen Terje Abusdal  
har skapt en følelse av mystikk i iscenesatte bilder, som ligger mellom fakta og fiksjon. 

 
Slash & Burn har fått bred medieomtale og har også vakt stor interesse og oppmerksomhet  

internasjonalt. Fotoprosjektet tar utgangspunkt i den skogfinske naturforståelsen.  
Abusdal ser også på hva det vil si å være skogfinne i dag, fire hundre år og dermed  

tolv generasjoner etter at de finske innvandrerne bosatte seg. I vår tid har det opprinnelige 
levesettet for lengst forsvunnet og ingen snakker lenger det finske språket. 

Tekst: Birger Nesholen og Terje Abusdal. Bearbeiding ved Inger Lise Libakken.
Alle foto: Terje Abusdal.
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Da kommer mannskapet tilbake og brenner hele 
området ned til aske. Når asken har kjølnet sås det 
svedjerug i askelaget. Rugen er toårig og vokser 
første året opp til en grastue som andre året skyter 
strå med aks. 

Svedjebruket gir enormt store avlinger – opptil 
tjue ganger større enn tradisjonelt åkerbruk, men 
krever over tid store skogområder. Befolknings-
tilvekst over lengre tid hadde ført til knapphet på 
gode skogressurser for svedjing i hjemområdene  
i  Finland. Svedjebrukernes behov for å finne nye,  
gilde granskoger for å kunne fortsette  denne  
måten å dyrke på var en viktig årsak til 
 utvandringen. I tillegg var flere uår og de 
 militære stridighetene under Klubbekrigen* 
i  grenseområdet mellom Sverige-Finland og 
 Russland med på å øke antallet av utvandrere.

Mange av migrantene dro sørvestover for å prøve 
lykken i den skandinaviske villmarken. I løpet av de 
neste tiårene spredte skogfinnene seg  gjennom 
barskogbeltet i Skandinavia på leting etter den 
beste granskogen. Flytting til nye  områder var 
fra tid til annen en viktig del av tilværelsen for 
 mange, ettersom tilgang til bedre skoger gir bedre 
muligheter for fortsatt å drive svedjebruk.   Etter 
hvert som skogen fikk verdi som tømmer for 
 sagbrukene, kom det forbud mot å drive svedje-
bruk i annen skog enn den man eide selv. 

SPRÅK, KULTUR OG NATURFORSTÅELSE

Finner er ett av mange finsk-ugriske folk som 
lever i Finland, Estland, Ungarn, Russland og 
 Skandinavia. De fleste finsk-ugriske folk finnes i 
Russland. I Norge er samer, kvener og  skogfinner 
finsk- ugriske folk. Det skogfinske språket var 
1600- tallets savolaks dialekt helt til det døde ut 
i andre halvdel av 1900-tallet. Det finnes mye 
 innsamlet språk materiale fra Finnskogen i Institutet 
för de  inhemska språken i Helsingfors. 

I tillegg til å tilhøre samme språkstamme, har 
 mange finsk-ugriske folk også et større eller 
 mindre slektskap i deler av den øvrige  kulturen 
både når det gjelder det materielle og det 
 immaterielle innholdet. Det er dette som gjør at de 
skogfinske områdene i Norge har kulturtradisjoner 
som er annerledes enn i norske bygder. 

Skogfinnenes naturforståelse har røtter i finsk-
ugrisk sjamanistisk tradisjon, og har ofte blitt for-
bundet med magi og mystikk. Ritualer,  symboler 
og besvergelser ble brukt i dagliglivet; til å 
 helbrede og beskytte, eller som forsvar mot onde 
makter. Østlige finsk-ugriske kulturer har hatt den 
sjamanistiske naturoppfatningen som en viktig del 
av kulturgrunnlaget, og dette ser vi tydelig også 
i de skogfinske tradisjonene i Norge. Dette har 
ofte blitt oppfattet som at skogfinnene drev med 
trolldom, mens det i virkeligheten altså var bruk av 
magi i sjamanistisk tradisjon. I den sjamanistiske 
naturoppfatningen er alt i naturen besjelet, slik at 
man kan kommunisere med krefter i naturen. Man 
kan kommunisere gjennom ritualer (handlinger), 
muntlige besvergelser eller magiske symboler. 

Det er opptegnet flere hundre muntlige besverg-
elser fra Finnskogen, og det finnes fremdeles 
en god del magiske symboler på bygninger og 
 redskaper. Dette viser at tradisjonene for bruk av 
magi var høyst virkelige og knyttet til det praktiske 
livet. Det meste av magi ble brukt til å bote skader 
og for å sette opp beskyttelse mot onde krefter. 

HÅNDVERK OG BYGGESKIKK

Det var trolig skogfinnene som innførte det å lage 
bruksgjenstander av flettede strimler av bjørke-
never til Sør-Norge. Teknikken ble brukt til å lage 
sko, neverkonter og andre  bruksgjenstander, 
mest til egen husholdning, men kanskje noe 
også for salg. Naturkunnskap var viktig også på 
dette  området. Man måtte vite at neveren  burde 
 flekkes rundt St. Hans, og man måtte kunne å 
skjære never uten å skade treet. Kunnskapen om 
 hvordan man oppbevarte og tørket neveren, og 
utpå høsten  renset og eventuelt kløvde og strimlet 
den, var  avgjørende både for selve fletteteknikken 
og for hvilken kvalitet man ville ha på de ferdige 
produktene. Av skogfinsk håndverk er neverhånd-
verket fremdeles i levende tradisjon. Gjennom de 
400 år som har gått siden innvandringen, har dette 
håndverket spredt seg også til områder utenfor de 
skogfinske. 

Den materielle skogfinske kulturen viser også 
 tydelig de østlige tradisjonene. Oppvarming av 
bygningene skjedde med røykovner. Dette gjaldt 
både røykstua (bolighuset), røykbadstua og ria 
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 (tørke- og treskehuset for svedjerugen). Røyk-
ovner er store ovner av naturstein som ikke har 
noen murpipe, noe som innebærer at all røyken 
kommer inn i rommet før den siver ut gjennom en 
luke i innertaket. Denne måten å varme opp rom 
på er noe av det mest effektive som har eksistert, 
både fordi ilden varmer opp et stort  steinmagasin 
i ovnen, og fordi røyken avsetter det meste av sin 
varme i de grove trematerialene i innertaket.  
På Finnskogen er det bevart spesielt røykstuer og 
røykbadstuer, bl.a. på Norsk Skogfinsk Museums 
friluftsmuseum Finnetunet i Svullrya, der det også 
er en liten rie. Ved Norsk Skogfinsk Museum har du 
også muligheten til å bade røykbadstue. I denne 
badstuetypen foregikk all badstubading i eldre tid. 

IDENTITET OG TILHØRIGHET

I dag er skogfinnene kanskje den mest  anonyme 
av de nasjonale minoritetene i Norge. Dette 
 skyldes delvis at språket ikke eksisterer  lenger, 
slik at skogfinnene ikke kan identifiseres  gjennom 
 dette. En annen årsak er at skogfinnenes  finske 
navn, både døpenavn og de  permanente 
slektsnavnene de hadde, ble fornorsket av 
 myndig hetene da de ble innført i offentlige 
 dokumenter på 1600-tallet. Myndighetene ga dem 
etternavn av typen patronymikon (farens navn som 
etternavn; Steffensen/ Steffensdatter) og døpe-
navnene ble fornorsket; Taneli ble til Daniel, Erkki 
ble Erik,  Heikki ble Henrik, Paavo ble Paul eller 
Pål, osv. Det er derfor vanskelig å se i eldre kilde-
materiale hvorvidt personene er skogfinner eller 
nordmenn. 

Fra slutten av 1800-tallet til midten av 1900-tallet 
var den skogfinske identiteten nede i en bølge-
dal, slik det har vært for mange andre minoriteter. 
 Mange forsøkte å skjule eller fornekte sin skog-
finske avstamning, noe som førte til at mange 
av de som vokste opp fra midten av 1900-tallet 
ikke fikk vite av foreldrene at de hadde denne 
 avstamningen. Utover 1970–80-tallet vendte den 
skogfinske identiteten tilbake. De som vokste 
opp da hadde ikke egenopplevelser med mange 
av de gamle skogfinske tradisjonene, og begynte 
å  skaffe seg kunnskap gjennom faglitteratur og 
slektsgransking. Gjennom dette oppsto en stolthet 
hos mange over å være av skogfinsk avstamning. 

Skogfinnene driver ikke lenger svedjebruk, de 
snakker ikke finsk og de bor heller ikke i røyk-
stuer. Derfor tror mange at det ikke eksisterer 
noen skogfinner lenger. Dette er et tanke messig 
 fenomen som ofte oppstår i en majoritets-
befolkning. Det er en tendens til at man forventer 
minoriteters kultur som statiske og uforanderlige; 
det vil si at de forventes å ha det innhold de er 
kjent for fra gammelt av for at de skal regnes som 
eksisterende. Mens man samtidig mener at stor-
samfunnets kultur beviser sin styrke nettopp ved 
at den er dynamisk og utvikler seg; nordmenn er 
fremdeles nordmenn selv om de ikke lenger bor 
og skaffer seg føde på samme måte som de gjorde 
på 1600-tallet. 

I tråd med Europarådets Rammekonvensjon om 
beskyttelse av nasjonale minoriteter er det i dag 
opp til hver person å bestemme hvorvidt han eller 
hun ønsker å regne seg til noen etnisk gruppe. 
Skogfinnene er nordmenn i betydningen norske 
statsborgere, men mange av de som blir bevisst 
sin skogfinske avstamning utvikler i tillegg en sterk 
identitet til også å være noe annet enn «bare» 
nordmenn. 

* Klubbekrigen (på finsk Nuijasota) er en samlebenevnelse 
på en rekke bondeopprør som pågikk fra 25. november 1596 
til 24. februar 1597, med start i finske Österbotten. Navnet 
kommer av at klubber (nuija) forekom blant våpnene som 
bøndene brukte. Bondeopprøret ble støttet og oppmuntret av 
hertug Karl av Värmland, og rettet seg mot stattholderen på 
Åbo slott; Clas Fleming. 

I Savolaks spredte opprøret seg fra Stor-Rautalampi, og man 
fikk med seg bønder fra Stor-Savolaks og Juva samt fra store 
deler av Pieksämäki, Joroinen og Rantasalmi.  En dramatisk 
trefning fant sted ved Kenkävero utenfor Mikkeli 23. januar 
1597, der flere hundre finske bønder ble slaktet ned. Der står 
ett av flere minnesmerker over Klubbekrigen. 

Kilde: https://no.wikipedia.org/wiki/Klubbekrigen
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Kjenner du til hvilke folkegrupper som er nasjonale minoriteter i Norge? 
Dette er folkegrupper som innvandret til Norge for mer enn 100 år siden. 

  

Hvilke av de nasjonale minoritetene har størst utbredelse  
i befolkningen i Hedmark? 

 

Hvor i Norge ligger det største området som ble bosatt av skogfinner?

Hvilke kommuner strekker dette største området seg over?

Da skogfinnene innvandret til Norge hadde de finske etternavn,  
som f.eks. Mullikka, Kettunen, Savolainen, Honkainen, Lehmoinen,  
Ampiainen, Piesainen, Liitiäinen, Räisäinen og mange flere. 
Hvorfor er det ingen av etterkommerne som har disse etternavnene i dag?

Hvilke av disse fem personnavnene kan tenkes å stamme fra  
skogfinnene som innvandret til Norge? 
1: Mona Berg.    2: Trygve Hansen.    3: Hanna Sandhagen.     
4: Matti Storlund.    5: Grethe Rybråten.

På detaljerte kart over Finnskogen kan du finne mange hundre finske stedsnavn.  
Hvilke av disse sju stedsnavnene tror du er finske, eller kommer fra finsk språk?
1: Sannabeldo. 2: Kalneset. 3: Gaddiska 4: Rya. 5: Likkolamp.  
6: Hytjanstorpet. 7: Mordosomyra.

Hva heter det materialet som alle de flettede sakene i utstillingen  
er laget av, og hvor finner man det? 

Spørsmål for elevarbeid         i tilknytning til Slash & Burn

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
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Hvordan er det mulig å lage veldig lange remser av dette materialet? 

Om vinteren er det nødvendig å varme opp de husene vi bor i. 
Hva er den store forskjellen mellom å varme opp et rom med en peis  
og en røykovn? 

Det er tre forskjellige måter å varme opp en badstue på;  
med elektrisk ovn, vedovn eller røykovn.
Hvilken badstu-type tror du gir den mest behagelige varmen å bade  
i av elektrisk badstue, vedfyrt badstue eller røykbadstue? 

Hvor ofte tror du skogfinnene badet badstue i gamle dager? 

Skogfinnene drev svedjebruk i eldre tid, der de fikk store avlinger med rug.  
Hvordan drev de svedjebruk, sammenlignet med det åkerbruket  
som vi driver i dag? 

Skogfinnene er kjent for at de drev med magi. Blant nordmenn som ikke kjente  
skogfinnenes kultur ble dette ofte tolket som at de drev med trolldom.  
Hvilken grunnleggende forskjell var det mellom norsk og skogfinsk kultur  
som skapte denne misforståelsen om magi og trolldom? 

I dag bor det omtrent 5 millioner mennesker i Norge.
Hvor mange av disse 5 millionene tror du kan ha avstamning i større eller  
mindre grad fra de skogfinnene som innvandret til Norge for 400 år siden? 

Hva skal til for at en person skal kunne regne seg som skogfinne  
(eller til en av de andre nasjonale minoritetene)?

Spørsmål for elevarbeid         i tilknytning til Slash & Burn

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
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Slash&Burn
Fotografier av Terje Abusdal og autentiske skogfinske neverarbeider

Utstillingen arrangeres av Kunstbanken Hedmark Kunstsenter  

i samarbeid med Norsk Skogfinsk Museum og Norsk skogmuseum

kunstbanken.no skogmus.no skogfinskmuseum.no



1 – SVAR: Tatere/romani, rom (tidligere kalt sigøynere),  
kvener/norskfinner, jøder og skogfinner.

2 – SVAR: Skogfinner og tatere/romani.

3 – SVAR: Finnskogen i Hedmark. 

4 – SVAR: Trysil, Elverum, Våler, Åsnes, Grue, Kongsvinger 
og Eidskog. 

5 – SVAR: Fordi norske myndigheter på 1600-tallet ikke 
skjønte prinsippet med arvelige, permanente slektsnavn 
som gikk i arv til neste generasjon. Myndighetene gjorde 
derfor om skogfinnenes etternavn til navnetypen patrony-
mikon; etternavn som viser hvem man var sønn eller datter 
til: Andersen/Andersdatter, Steffensen/Steffensdatter.

6 – SVAR: Alle fem kan tenkes å stamme fra skogfinner, eller 
ingen av dem. Ettersom de opprinnelige skogfinske etter-
navnene ble endret av myndighetene, kan ikke skogfinner 
kjennes igjen på sine personnavn. MEN: Man kan mistenke 
at navnene Hanna og Matti kanskje kan være tradisjon i en 
skogfinsk familie, ettersom det er vanlige navn i Finland.  
Og etternavnet Rybråten kan godt stamme fra Finnskogen, 
der første del av navnet kommer fra rie (tørke- og treske-
hus for svedjerug) og bråten som er det norske navnet for 
 svedjer. Derfor er det veldig mange gardsnavn som slutter 
på -bråten i skogfinske områder. Men bråten-navn finnes 
også i norske områder, så sikker kan man ikke være. 

7 – SVAR: Alle disse sju navnene kommer fra finsk. De 
 navnene som du ikke forstår er det lett å tenke seg at er 
finske. Kalneset kan man tro er norsk, og har å gjøre med at 
det er kaldt der. Men Kal-delen av navnet kommer fra det 
finske kala som betyr fisk; altså Fiskeneset. Hytjanstorpet 
kommer av det finske slektsnavnet Hyytiainen som ryddet 
garden. 

8 – SVAR: Never, som er den ytterste hvite barken på bjørk. 

9 – SVAR: Hvis man er så dyktig at man kan skjære remser i 
spiral nedover stammen, kan man få remser som er mange 
meter lange; så lange som det er fin bark på treet. Men  dette 
krever lang erfaring. Og det er viktig ikke å skjære dypere i 
barken enn akkurat gjennom det hvite neverlaget. Skjærer 
man for dypt i barken (gjennom det grønne laget under 
 nevera) kuttes de rørene som transporterer vann og næring 
til hele treet, og da dør det. Men treet overlever hvis man 
bare skjærer akkurat gjennom never-laget. Og treet lager til 
og med ny never, selv om den ikke blir like fin i overflaten 
som den opprinnelige nevera. 

10 – SVAR: Peisen har murpipe som leder røyken fra peisen 
og rett ut av rommet. Mens en røykovn har ingen murpipe, 
noe som gjør at all røyken kommer inn i rommet og legger 
seg som et røykteppe oppunder taket. Fra rommet siver  
røyken ut gjennom en trekanal midt i innertaket. 

11 – SVAR: Røykbadstua har den mest behagelige varmen.
Det opplever alle som har badet røykbadstue. Man bader 
ikke i røykbadstua mens det er røyk der. I røykbadstua må 
man gjøre unna all fyringen før man kan begynne å bade. 
Mens man i elektrisk badstue og vedfyrt badstue med 
vedovn med murpipe kan fyre samtidig som man sitter i 
badstua. Det å bade betydde fra gammelt av å bade i bad-
stue, mens det å bade i vann slik vi gjør i dag, het å lauge 
seg. Laugardagen var dagen man lauget seg – det er derfor 
dagen fremdeles heter lørdag. 

12 – SVAR: I eldre tid var det fast bading i badstua hver 
lørdag. Skogfinnene var derfor kjent for å ha stor renslighet 
og hygiene. I perioder med mye hardt arbeid (bl.a. i høy-
onna) kunne man varme opp badstua og bade også midt i 
uka. Skogfinnenes badstuer var røykbadstuer, og det finnes 
fremdeles noen slike som er i bruk. 

13 – SVAR: I svedjebruket fant man fram til et område 
med gammel granskog. All skogen på dette området ble 
 hogget ned og lå og tørket et par år for å bli helt tørt. Da 
kom man tilbake dit med mye mannskap og satte fyr på 
hele  området og brente alt sammen til et askelag på marka. 
Etter  brenningen sådde man svedjerug i aska. Denne rugen 
er to-årig og vokser første året opp til ei grastue som neste 
år skyter strå med aks på, som så skjæres/høstes i august/ 
september. En svedje tar altså nesten fire år fra man hogger 
og til man høster. I våre dagers åkerbruk er det vanligst at 
man sår på våren og høster på høsten samme året. Men 
svedjer ga veldig mye større avlinger med denne måten å 
dyrke denne rugtypen på. 

14 – SVAR: I Norge hadde man en naturoppfatning som i 
stor grad baserte seg på den kristne naturopptenkningen, 
at mennesket står over alle andre skapninger i naturen. 
Mens skogfinnene hadde den finsk-ugriske,  sjamanistiske 
naturoppfatningen der dyr, planter, stein, vind og alt 
annet i naturen også har sjel eller bevissthet, og at man 
kan  kommunisere med alt i naturen. Magi var måten å 
 kommunisere med slike krefter i naturen, for å få hjelp eller 
beskyttelse. 

15 – SVAR: Slektsgranskere har regnet ut at så mye som 13% 
av Norges befolkning kan ha større eller mindre avstamning 
fra de skogfinnene som innvandret på 1600-tallet. Dette 
betyr at mer enn en halv million av innbyggerne i Norge kan 
ha skogfinsk DNA i seg – de fleste uten å vite det. 

16 – SVAR: Det eneste som skal til er at personen selv 
 velger å regne seg som skogfinne, eller til en annen 
 minoritet. I vår tid er det opp til hver enkelt person å 
 bestemme om han eller hun vil regne seg til en minoritet, 
helt uavhengig av hvilken avstamning han eller hun har.  
Den biologiske avstamningen er derfor ikke avgjørende for 
hva personer velger å regne seg som. 

Fasit til spørsmålene i Slash & Burn arbeidshefte 


