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Nei, jeg har aldri vært i Norden. Ikke har jeg slekt der, og ikke har jeg noen 
offisiell, politisk, religiøs, geografisk eller genetisk tilknytning til området. Men 
takket være Terje Abusdals hypnotisk oppslukende Slash & Burn har jeg nå 
oppdaget en dyp samhørighet med denne delen av verden, en samhørighet jeg ikke 
hadde vært klar over. Du som nettopp har bladd gjennom denne boken, har kanskje 
også oppdaget en slik samhørighet? Mer konkret: Jeg tror kanskje jeg er blitt 
skogfinne. 
 
Fra gammelt av var skogfinnene en egen gruppe sjamanistiske svedjebrukere som 
utvandret fra finsk villmark til skogene i Norge og Sverige for over fire hundre år 
siden. I dag, til tross for at folkegruppen og kulturen nærmest er utradert etter 
århundrers assimilasjon, blir skogfinnene offisielt og rettslig anerkjent som en 
etnisk minoritet av norske myndigheter. Og i tråd med Europarådets 
rammekonvensjon om beskyttelse av nasjonale minoriteter kan enhver fritt velge å 
regne seg som medlem av en slik etnisk gruppe. Kort sagt, og som Abusdal selv har 
forklart: «Det eneste kriteriet for å tilhøre skogfinnene er at du føler deg som én av 
dem, samme hva ditt eget etniske opphav er.» 
 
Det er nettopp dette Abusdals Slash & Burn handler om og formidler – det er 
følelsen, snarere enn en kultur som for lengst har gått tapt, som i en viss forstand 
gjør oss alle til skogfinner. Fotografiet blir ofte oppfattet som et medium som 
bevitner, søker klarhet og skal bevare, dokumentere og bevise det som eksisterer − 
eller i hvert fall har eksistert − før det fortæres av tidens tann. Men gjenstanden for 
Abusdals fotostudie var bokstavelig talt så godt som forsvunnet lenge før han tok 
kameraet fatt og begynte på prosjektet. 
 
I Slash & Burn er ikke fotografiet alltid så klart og tydelig som vi normalt forventer, 
men ofte uskarpt og fordunklet – av røyk, tåke, damp, støv og mørke – og verden 
slik vi tror vi kjenner den, er forvandlet til noe mye mer eterisk og atmosfærisk. På 
samme tid stiger liksom alle disse tingene opp fra boksidene, treffer netthinnen og 
blir bestemmende for hvordan vi opplever og forstår den verdenen han beskriver. 
Når vi ser på fotografiene, kan vi ikke nødvendigvis se skogfinnene, men vi kan føle 
dem – den varme, fuktige ånden deres mot huden; rytmen i den urgamle sangen i en 
stjerneklar natt; røyken fra de store brannene som river i nesen. 
 
Innimellom er det som om bildene slår sprekker og gløder der Abusdals egen 
flamme bokstavelig talt har svidd og brennemerket dem. Andre steder, i portretter 
spredt ut gjennom prosjektet, stirrer høytidelige, edle ansikter – værbitt og preget 
av selve tiden og alderen – hemmelighetsfullt ut av bildene, tilsynelatende i 
utenomjordisk transe. Som seere blir vi oppslukt av disse bildene, hensatt til en 
verden som ikke er bestemt av åpenbare fakta eller entydig observasjon, men som i 



stedet er subtilt tåkelagt og omgir oss på forførende mystisk og flyktig vis – en 
verden som vi bare kan fylle med mening og virkelighet ved hjelp av vår egen 
intuisjon og forestillingsevne. 
 
I tillegg til sine egne hypnotiske fotografier låner Abusdal i Slash & Burn flittig av 
forskjellige former for arkivmateriale. Ofte er den lave kvaliteten fra originalene 
(slik de er gjengitt i forskjellige historiske dokumenter og antikvariske bøker) tatt 
vare på, eller kunstneren har fremhevet den litt løsrevne, abstrakte karakteren som 
trer frem når de tas ut av sin opprinnelige sammenheng. Gamle, medtatte 
fotografier, mikroskopbilder av blodceller, røntgenbilder av DNA, nitid tegnede 
kart, folkelivsbilder, pseudovitenskapelige forsøk på raseprofilering og etnografisk 
klassifisering, alt dette er blant innslagene som gjør studiefeltet både rikere og mer 
komplekst. Og apropos studiefeltet er Abusdals kunstneriske tilnærming i seg selv 
en form for svedjebruk, der han gjennom forskjellige former for fotografisk 
desorientering, dekonstruksjon og nedbrytning skaper et nytt, frodig lag av 
informasjon og mening – fotografisk aske med rikelige mengder av næringsstoffene 
som trengs for at nyoppdagede forestillinger om personlig forståelse og kulturell 
identitet skal spire og gro. 
 
I en tid da migrasjon og innvandring i økende grad blir møtt med oppfordringer til 
motstand i nasjonalfølelsens navn, og økende kulturelt mangfold med krav om 
hurtig assimilasjon og innordning, er det fascinerende å se hvor flytende – og ofte 
fiktive – forestillinger om identitet, arv, nasjonalitet og tilhørighet faktisk kan være. 
Abusdals prosjekt ser nærmere på hvordan en spesiell kultur og etnisitet som nesten 
var forsvunnet for flere hundre år siden, nå blir (om)definert, rehabilitert, omfavnet 
og legitimert. Slik tvinger han oss til å reflektere over hvordan selvoppfatning, 
fortid, nåtid, hjemland og plass i verden er et spørsmål om følelser like mye som om 
fakta. Etter å ha betraktet og ikke minst kjent på denne boken kan det godt hende at 
vi alle er blitt skogfinner nå. 



Skogfinnene i Norge 
Birger Nesholen, Norsk Skogfinsk Museum. 
 
 
Skogfinnene er én av fem historiske innvandringsgrupper 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 skogfinske 
gener i sin avstamning – de fleste uten å vite om det.  
 
Utvandringen fra Finland til Skandinavia startet på slutten av 1500-tallet og var i 
hovedsak fra landskapet Savolaks i det indre av Finland. Finland var fram til 1809 
en del av Sverige, og de første tiårs bosetting 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 mot Värmland, i det store 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 skogfinnene i Skandinavia, begynner med 
at man finner et granskogområde med høy bonitet i utmarka. På våren får man med 
seg et stort mannskap og feller all skogen på området, som så får ligge og tørke et 
år eller to. Da kommer mannskapet tilbake og brenner hele området ned til aske. 
Når asken har kjølnet sås det svedjerug i askelaget. Rugen er to-årig og vokser 
første året opp til en grastue som andre året skyter strå med aks. Etter hvert som 
skogen fikk verdi som tømmer for sagbrukene, kom det forbud mot å drive 
svedjebruk i annen skog enn den man eide selv.  
 
Den hovedsakelige årsak til utvandringen var svedjebrukernes behov for å finne 
nye, gilde granskoger for å kunne fortsette denne måten å dyrke på. Bakgrunnen for 
det var at dyrking av svedjerug på denne måten ga enormt mye større avlinger enn i 
åkerbruket. I tillegg var de militære stridighetene i grenseområdet mellom Sverige-
Finland og Russland med på å øke mengden av personer som utvandret.  
 
Finner er ett av mange finsk-ugriske folk som finnes 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 savolaksdialekt helt til det døde ut i andre halvdel av 1900-tallet. Det finnes 
mye innsamlet språkmateriale 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 – i både det materielle 
og immaterielle innholdet. Det er dette som gjør at de skogfinske områdene i Norge 



har så annerledes kulturtradisjoner enn norskbygden. 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 om skogfinnene drev med trolldom, mens det i virkeligheten 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 besvergelser fra Finnskogen, og 
det finnes fremdeles en god del magiske symboler på bygninger og redskaper – som 
viser at tradisjonene for bruk av magi var høyst virkelige. Det meste av magi ble 
brukt til å bote skader og for å sette opp beskyttelse mot onde krefter.  
 
Den materielle skogfinske kulturen viser også tydelig de østlige tradisjonene. 
Oppvarming av bygningene skjedde med røykovner. Dette gjaldt både røykstua 
(bolighuset), røykbadstua og ria (tørke- og treskehuset for svedjerugen). Røykovner 
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. Her har du også 
muligheten til å bade røykbadstue – slik all badstubading foregikk i eldre tid.  
 
Av håndverk er neverhåndverket fremdeles i levende tradisjon. Det er trolig at det 
var skogfinnene som innførte teknikken å flette strimler av bjørkenever til Sør-
Norge – for å lage skor, neverkonter og andre bruksgjenstander. Gjennom de 400 år 
som har gått siden innvandringen har dette håndverket spredt seg også til områder 
utenfor de skogfinske.  
 
I dag er skogfinnene kanskje den mest anonyme av de nasjonale minoritetene. Dette 
skyldes delvis at språket ikke eksisterer lenger, slik at skogfinnene ikke kan 
identifiseres på det. En annen årsak er at skogfinnenes finske navn, både døpenavn 
og de permanente slektsnavnene de hadde, ble fornorsket av myndighetene da de 
ble innført i offentlige dokumenter på 1600-tallet. Myndighetene ga dem etternavn 
av typen patronymikon (farens navn som etternavn; Steffensen / Steffensdatter) og 
døpenavnene 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 
kildemateriale hvorvidt personene er skogfinner eller nordmenn.  
 
Fra slutten av 1800-tallet til midten av 1900-tallet var den skogfinske identiteten 
nede i en bølgedal, slik det har vært for mange andre minoriteter. Mange forsøkte å 
skjule eller fornekte sin skogfinske avstamning, noe som førte til at mange personer 
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. Dette utviklet stolthet over å være av skogfinsk avstamning.  
 
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. 
 
I dag driver ikke skogfinnene svedjebruk lenger, de snakker ikke finsk og de bor 
heller ikke i røykstuer. Derfor har mange den tanke at det ikke eksisterer noen 
skogfinner lenger. Dette er et tankemessig fenomen som ofte oppstår i en 
majoritetsbefolkning. 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 alltid har hatt 
for at de skal regnes som eksisterende. Mens man samtidig mener at storsamfunnets 
kultur beviser sin styrke nettopp ved at den er dynamisk og utvikler seg; man er 
fremdeles nordmann selv om man ikke lenger bor og skaffer seg føde på samme 
måten som man gjorde på 1600-tallet.  
 
 



 

 

Bildetekster til Slash & Burn  
 

1. Illustrasjon fra Emigrantane (1925). Journalist, forfatter og fotograf Haakon 
Garaasen (1887–1957) kom fra Finnskogen og var en ivrig lokalhistoriker. 
Fotoarkivene hans forvaltes i dag av hjemkommunen Trysil. 

2. Røntgenbilde av DNA i B-form, tatt av Rosalind Franklin i 1952. Foreningen 
«Skogfinsk Genalogi» bruker DNA-testing for å finne ut hvilken av de første 
immigrantfamiliene man stammer fra, og hvor mye skogfinneblod man har i 
årene. 

3. * Kvinne med sjamantromme. Svullrya 2015. 
4. * Portrett av Lars Oddvar Holen, pensjonert tømmerhogger oppvokst på 

Finnskogen. Han er av skogfinneslekt, men har ikke undersøkt hvilken gren han 
tilhører. Stort sett er han ikke så opptatt av denne delen av forhistorien, men av 
og til funderer han over at han også på sett og vis er innvandrer. Svullrya 2016. 

5. * Portrett av Ivar Hansen, som kommer fra Valkonen-slekten. Ivar er en 
pensjonert tømmerhogger som arbeidet på Finnskogen. Nå lager han hatter, sko 
og ryggsekker av bjørkenever, en gammel håndverkstradisjon som kom til 
området med innvandrede skogfinner. Hokkåsen 2016. 

6. * Bremsespor i Savolax-regionen, tyngdepunktet for skogfinnemigrasjonen på 
1600-tallet. Finland 2015. 

7. * Klarälven i Värmland, som utgjør Finnskogens østgrense. Sverige 2016. 
8. * Innsjø i Tiveden nasjonalpark, et av de sørligste områdene der skogfinnene 

holdt til. Sverige 2016. 
9. Illustrasjon fra Emigrantane (1925) av Haakon Garaasen. «Gamle-Erik» er et 

folkelig navn på djevelen. 
10. * Reinsdyr. Finland 2015. 
11. Fotografi fra Trysilmalm (1923) av Haakon Garaasen. 
12. Blodceller. Originalkilde ukjent. 2017.  
13. Utbredelsen av svedjebruket: innenfor ringen år 1500, innenfor den heltrukne 

linjen år 1600, innenfor den stiplede linjen år 1700. Illustrasjon fra Svedjebruk 
(2010) av Per Martin Tvengsberg. 

14. * Portrett av Jan Oddvar Storberget fra Karhinen-slekten. Jan bor på 
Hytjanstorpet dypt inni skogen og melker fortsatt kyrne for hånd hver morgen. 
DNA-testen viser at han er hundre prosent skogfinne, den eneste vi vet om i 
Norge. Grue Finnskog 2016. 

15. * Lindalstorpet ved Skasensjøen, et av de første brukene som ble ryddet på 
Finnskogen. Grue Finnskog 2016. 

16. * Portrett av Sissel Borg, som tidligere bodde på Lindalstorpet sammen med 
partneren Bent Terje. Her holdt de blant annet sjamanisttreff for tilreisende fra 
fjern og nær. Ingen av dem er fra området, men de føler en sterk tilknytning til 
skogfinnene og mener at de har sine åndelige røtter her. Åsnes Finnskog 2016. 

17. * Storfugl ved Røgden. Grue Finnskog 2014. 
18. Bjørnedans i Flendalen, Trysil 1969. Bjørnedansen er en av de eldste 

tradisjonsdansene Trysil og ble danset når jegerne hadde felt en bjørn. Journalist 
og forfatter Dagfinn Grønoset (1920–2008) arbeidet hele livet med å 
dokumentere levesettet til menneskene som bodde i de store skogene mot 
svenskegrensen. Foto utlånt av Glomdalsmuseet. 

19. * Rød busk ved Lindalstorpet. Grue Finnskog 2016. 
20. * Hus i Svullrya nær grensen mot Sverige. Tettstedet med 280 mennesker regnes 

som Finnskogens hovedstad. Svullrya 2016. 



 

 

21. Saunabad i Bjurbäcken, Värmland 1912. Fotograf er Nils Keyland (1867–1924), 
en skogfinne som arbeidet ved Nordiska museet i Stockholm. Keyland brukte 
mye av karrieren på å fotografere skogfinnene i Värmland, der han kom fra. 
Bildene er ofte rekonstruksjoner av tradisjoner som allerede da hørte fortiden til. 

22. Foto fra samlingen til Haakon Garaasen, utlånt fra Trysil kommunes fotoarkiv. 
23. Foto fra Trysilmalm (1923) av Haakon Garaasen. 
24. * Jakttrofeer. Svullrya 2014. 
25. * Portrett av Heiki Kulblik fra Lehmoinen-slekten. Heiki ble døpt Henrik i 1949 

fordi presten nektet å bruke finske navn. Han sier at han ikke føler seg som 
skogfinne, selv om bestemoren hadde mye finsk blod i årene. Heiki bor på 
gården Kalneset, som ble ryddet i 1689. Sønnen er ellevte generasjons bruker. 
Svullrya 2018. 

26. * Vårild. Svullrya 2014. 
27. * Lindalstorpet. Grue Finnskog 2016. 
28. Kart over skogfinnegård. Illustrasjon fra Ethnicity, migration and materiality. Forest 

Finn archaeology (2015) av Stig Welinder. 
29. Årelating, 1922. Originalfoto Nils Keyland. 
30. * Jaktblink. Svullrya 2016. 
31. Foto fra Fra Finnskogene i Solør og Vermland (1942) av Olaf Lindtorp.  
32. * Grensen mellom Sverige (til venstre) og Norge (til høyre) ved Moldusen. En 

cirka 20 meter bred gate i skogen skiller landene fra hverandre og deler 
Finnskogen i to. Grue Finnskog 2016. 

33. * Portrett av Frank Rismoen (1952–2016). Svullrya 2014. 
34. Julebukk. Juleskikk der unge menn kledte seg ut og gikk fra hus til hus og 

fremførte spill og gjorde fantestreker. Gruppen omfattet ofte julebukken, en 
bøllete og noen ganger skremmende figur som forlangte gaver. Foto fra 
samlingen til Haakon Garaasen, utlånt fra Trysil kommunes fotoarkiv. 

35. * Portrett av Øyvind Røsdærn med langorv. Øyvind er pensjonist, og i sine yngre 
år var han sjømann. Selv med DNA-test har han ikke klart å finne ut nøyaktig 
hvilken slekt han stammer fra. Øyvind har tatt navnet Mattis etter en historisk 
skogfinne som bodde nær barndomshjemmet hans. Finnemarka 2017. 

36. * Portrett av Rahilii, en synsk healer bosatt i den svenske delen av Finnskogen. 
Sunne 2016. 

37. Illustrasjon av blodceller fra Genetikk (1964) av Håkon Wexelsen. 
38. Illustrasjon av tverrsnitt av nordiske og alpine hodeskaller fra Hedmarks historie – 

Første fellesbind (1957) av R.W. Halvorsen et al. 
39. Bilder som viser undertyper den nordiske rase, fra Hedmarks historie – Første 

fellesbind (1957) av R.W. Halvorsen et al. Plansjen er én av mange utarbeidet av 
den svenske legen Herman Bernhard Lundborg (1868–1943). I 1922 opprettet 
svenske myndigheter Statens institut för rasbiologi, som Lundborg ble utnevnt til 
leder for. Under hans ledelse begynte instituttet å samle inn omfattende statistisk 
materiale og fotografier for å kartlegge rasesammensetningen blant rundt 100 000 
svensker. 

40. Bilder som viser undertyper av den alpine rasen, fra Hedmarks historie – Første 
fellesbind (1957) av R.W. Halvorsen et al. 

41. Illustrasjon av forskjellige hanekammer, fra Genetikk (1964) av Håkon Wexelsen. 
42. Bilder som viser undertyper av den finske rasen, fra Hedmarks historie – Første 

fellesbind (1957) av R.W. Halvorsen et al. 
43. Illustrasjoner av dyrefeller fra Segerstedts samling: skogsfinnarna i Skandinavien (2006) 

av FINNSAM. Albrekt Segerstedt (1844–1894) var en svensk lærer og forfatter 
som dokumenterte skogfinnene i Skandinavia på en tid da kulturen deres fortsatt 



 

 

var høyst levende. Manuskriptet hans ble utarbeidet i 1888–90 og består av 
1000 sider håndskrevet tekst og 49 plansjer med foto og illustrasjoner. 

44. Bilde som viser en undertype av den finske rasen, fra Hedmarks historie – Første 
fellesbind (1957) av R.W. Halvorsen et al. 

45. Bilder av skogfinner fra Segerstedts samling: skogsfinnarna i Skandinavien (2006) av 
FINNSAM. 

46. Bilder av skogfinner fra Segerstedts samling: skogsfinnarna i Skandinavien (2006) av 
FINNSAM. 

47. Illustrasjoner av veggornamenter som markerer grensen mellom rene og sotede 
deler av vegger i røykstuer, fra Segerstedts samling: skogsfinnarna i Skandinavien (2006) 
av FINNSAM. 

48. Bilder av skogfinner fra Segerstedts samling: skogsfinnarna i Skandinavien (2006) av 
FINNSAM. 

49. Soldat fra Grue Finnskog (1879) fotografert av Severin Worm-Petersen (1857–
1933) på oppdrag fra Carl Oscar Eugen Arbo (1837–1906), en norsk militærlege 
fra Drammen. Arbos hovedinteresse var den norske befolkningens opprinnelse. 
Utlånt av Norsk Teknisk Museum. 

50. Røntgenbilde av DNA i A-form, fotografert av Rosalind Franklin i 1952. 
51. * Høystakk. Finland 2015. 
52. * Hogstfelt. Finland 2015. 
53. Foto fra Magre vilkår (1924) av Haakon Garaasen. 
54. Rugkorn på et portrett funnet i et forlatt våningshus. Svedjebruk kunne gi opptil 

tjue ganger så stor avling som tradisjonelt jordbruk. Grue Finnskog 2016. 
55. Foto fra Magre vilkår (1924) av Haakon Garaasen. 
56. * Portrett av Leif Henriksson fra Hartikainen-slekten. Leif er direkte 

etterkommer etter de opprinnelige innvandrerne fra Savolax, og DNA-tester har 
vist at han er den personen i Sverige som har mest skogfinneblod i årene. 2016. 

57. * Hogstfelt. Grue Finnskog 2016. 
58. * Skog i Tiveden nasjonalpark. Sverige 2016. 
59. * Jordkjeller ved den gamle ferdselsveien mellom Finnskogen og Kirkenær. Det 

er litt under en dagsmarsj fra Svullrya til kirken i Kirkenær, og den døde ble 
plassert i jordkjelleren under overnattingen på veien til begravelsen. Grue 
Finnskog 2016. 

60. Foto fra I Dalaskog (1929) av Haakon Garaasen. 
61. * En markering av uavhengighetserklæringen for Republikken Finnskogen har 
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