
Fran Alfta vid Voxne alf.
P'ot. af JOHX "WlGSTEN.

Till finnskogen.
Af Sven Lonborg.

Jag hade slagit mig ned i Helsingland under sommaren
och hade darvid ocksa for afsikt att gora atminstone en liten
titt in i finnmarkerna. Finnskogen vidtar ju alldeles in vid
bygden i Ljusnans dalgang, och jag vantade darfor att myc-
ket latt fa alia onskade upplysningar om densamma nere
i dalen.

Hari blef jag emellertid bedragen. De fiesta personer
jag traffade kunde mycket noga ha reda pa alia forhallanden
bade i den egna socknen och i grannsocknarna, savida det
gallde sjalfva bygden, men det var endast sallan, som nagon
visade sig kanna till skogsbygderna. »Finnskogen» var
visserligen ett bekant ord, men till och med betydelsen af
detsamma var vanligen okand.

Da det dessutom ofver dessa trakter ej finnes nagon
anvandbar karta, fick jag foretaga vandringen tamligen
pa mafa.

Finnbygden har i Norrland ar ganska gammal. Redan
pa i5oo-talet kommo de forsta finska invandrarne ofver
till Helsingland och Gestrikland. Den finska invandringen
till Sverige, som nu borjade att taga fart, hade till stor del
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foranledts af de stora nyodlingsforetag, som hertig Karl pa
I57o-talet satte i gang i sitt hertigdome, och till hvilka ban
med lofte om flere ars skattefrihet fran alia hall i landet
och sarskildt fran Finland lockade en mangd nybyggare.
Sa slogo sig under i58o-talet finska nybyggare nedihertig-
domet ej blott i Varmland utan afven i Sodermanland och
Nerike, dar redan i borjan af I58o-talet finska invandrare
omtalas i narmare ett tjugutal socknar.

Klubbekrigets fasor okade strommen af de finska in-
vandrarne, som nu ocksa vande sig till ofriga landskap i
Sverige, dar de i odemarkerna funno tillrackligt utrymme
for sin jakt och sitt svedjande och uppforde sina oansenliga
p6rten. I Angermanland slogo sig salunda redan i slutet
af i5oo-talet finnar ned ej blott i kustsocknarna utan afven
i det inre af landet anda upp emot gransen mot Jamtland
och Lappland. Till Medelpad torde de kommit annu tidi-
gare, och omkring 1600 traffas finnar darstades i nastan alia
socknar utefter Ljungan.

Harifran var ej vagen lang till Helsingland. Ar 1598
kom salunda en finne vid namn Per Andersson till Hassela
och bosatte sig forst pa Riihimaki eller Bast&sen, dar annu
pa Vidmarks tid funnos lamningar efter bans bostad. Han
flyttade emellertid snart till Kohlsjon, dar fyra gardar aro
grundade af honom och hans soner. Af flere kungabref fran
i6oo-talets borjan finner man, att ungefar samtidigt en mangd
finnar slagit sig ned i andra delar af Helsingland och Gestrik-
land, sarskildt i Hanebo, Jarbo, Ofvansjo och Ockelbo. In-
vandringen fortsattes under Gustaf Adolfs och forra delen
af Kristinas regering, hvarunder en hel mangd finntorp upp-
togos i odemarkerna i det vastra Helsingland och Dalarne.
I Helsingland uppgifves finnarnes antal ar 1648, da invand-
ringen torde kunna anses hafva i det narmaste upphort, en-
ligt mantalslangderna till ofver 200 personer, men det torde
i sjalfva verket hafva varit annu storre, da enligt en tionde-
langd af ar 1638 i 14 helsingesocknar funnos tillsammans
icke mindre an 72 skattefinnar, d. v. s. skattelagda finntorp,
och det var en allman klagan att det pa finnstallena for-
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utom de bofaste fanns en hel mangd losfinnar eller »dreffse-
fmnar».

Storre delen af de invandrande finnarne voro fran Tavast-
land eller Savolax, isynnerhet fran Rautalampi socken. Da
de i allmanhet lefde afskilda fran svenskbygdens invanare i
sina odemarker, bibehollo de lange sitt modersmal, trots
regeringens ofta rent omanskliga atgarder for att forma dem
lara sig svenskan. Sa utfardade Karl XI ar 1682 ett pa-

Fran Alfta.
Fot. af JOHN WIGSTEN.

bud, hvari ban sager sig hafva fornummit, att finnarne i
Helsinglands skogar icke bemodade sig att lara sig
svenska, samt hotar dem, som i detta afseende tredskades,
att drifvas ur landet tillbaka till Finland. Karl gjorde dock
nagot for att skaffa finnarne undervisning, jamval pa deras
eget sprak, men under den foljande tiden blef »det arma
folket, som i odemarken bor-», sa godt som fullstandigt for-
summadt, och det var forst i vart arhundrade, som man
borjade gora nagot for att forbattra finnarnes stallning i and-
ligt och ekonomiskt afseende.
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De trakter af finnmarkerna som lago nara intill svensk-
bygden torde i allmanhet redan pa i yoo-talet hafva blifvit
forsvenskade, under det att i mera aflagsna bygder, sasom
Orsa finnmark och finnskogarna i Varmland, sprak och se-
der hafva bibehallit sig inemot vara tider. I Helsingland
hafva i det narmaste alia spar af finnarne forsvunnit, om
man undantar en del ortnamn och pa ett och annat stalle
nagra gamla byggnader.

I Arbra socken finnas gamla finnbygder pa bada sidor
om Ljusnans dalgang. I oster ligger salunda Hdllsen, be-
ryktad for den pa roding rika sjon darinvid. Men den
egentliga finnbygden ar i vaster, och det var darfor jag och
,min kamrat styrde vara steg at det hallet, oaktadt fran sak-
kunnigt hall sades oss, att det icke fanns nagot annat att
se an »ohuggen ved». Afven sadant kan ju ha sitt intresse
i skogsskoflingens tidehvarf. Vagen hade dessutom den
fortjansten, att den ej stod utprickad pa nagon karta eller

. ens i Turistforeningens resehandbok. Och jag hade ej haller
hort talas om nagon turistfard at det hallet.

Det sista.var nu ej alldeles riktigt. Jag kande verk-
ligen en turistfard genom dessa trakter, men den foretogs

o

for mer an 200 ar sedan. Ar 1685 reste namligen den
ryktbare Urban Hjarne, Karl XI:s lifmedikus och skaparen
af Sveriges forsta halsobrunn, Medevi, genom Helsingland.
Han var pa vag till de jamtlandska fjallen, for att, sorh
han sager, »bese de hoga fjallar mellan Sverige och Norge
och fa nagon forsmak af den lapplandiske landsmanen».
Hjarne var, som kandt, mycket intresserad af alia malmfyn-
digheter, och da han i Helsingland fick hora talas om en
koppargrufva, som fanns i Alfta, reste han genast dit. Da
han sedan skulle fortsatta norrut, atervande han ej till Boll-
nas, utan for i stallet med sitt ressallskap midt genom sko-
garna till Jarfso, hvarvid han fick lana hast och sadel af
kyrkoherden i Alfta. Vagen genom odemarkerna var syn-
nerligen svar och besvarlig, och hastarna, som ej voro vana
vid obanade vagar, stupade upprepade ganger omkull och
kastade ryttarne ofveranda, »sa att jag genom Guds under-
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liga forsyn bevarad vardt, da det ganska ilia utsag», berat-
tar Hjarne.

Midt pa skogen, ungefar 2 I/2 mil fran Alfta, traffade
nu de resande pa ett par finntorp, rundt omkring omgifna
af svedjeland. Har bodde tva finska familjer, hvilka talade
finska. De berattade att de hade kommit fran Rautalampi
socken i Finland. Hjarne anmarker 1 sin berattelse sarskildt,
att allt var »efter det savolaxiske maneret bebyggdt och

Fran Alfta.
Fot. af JOHN WIGSTEN.

bebodt, som ock finnarne i Ingermanland plaga bo, sadan
var ocksa deras dialectus». Finnsederna voro salunda ofor-
andrade. Af intresse ar ocksa, att vi fa veta namnet pa
en af de finska nybyggarne. Hjarne berattar namligen, att
dar fanns en »karing, som sade sig vara Coponens syster i
Nyen-Skantz». Kopunen ar ett finskt slaktnamn, som anda
in i vara dagar bevarats i mellersta Sveriges finnbygder.

I finntorpet radde tydligen ett visst valstand. Hjarne
fick bar i stallet for sin forra hast, som ban lamnade kvar,
lana en annan, som var van att ga i odemarkerna. Mot
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aftonen hunno de frara ur skogarna till Jarfso, och Hjarne
uttalar i sin dagbok sin fortjusning ofver den »ofvermattan
Ijufliga utsikt som motte dem, da de fran de hoga bergen
fingo sikte pa slattbygden, och han finner den »foga ringare*
an den utsikt han manga ar forut en gang sett fran de boh-
miska bergen ofver Teplitz, Dux och Brix.

Det finntorp som Hjarne traffade pa var Hastberget,
och han synes salunda fran Alfta sannolikt hafva tagit va-
gen forbi Galfven, dar annu i dag den basta vagen ofver
skogarna gar fram till Svedasen och Jarfso.

Hjarnes reseberattelse var nastan allt hvad jag kande
om Helsinglands finnskogar da jag en dag i juli tog ranseln
pa rygg och vandrade i vag med sjon Galfven som nar-
maste mal. Vagen dit ar hela vagen korbar. Den gar
genom skog och man har forsta tiden Asen pa hoger hand.
Efter en stund nar man en vidstrackt myr, som det tar
omkring 20 minuter att vandra ofver, och som sannolikt om
nagra ar kommer att vara forvandlad till ett sadesfalt, da
efter hvad jag horde, man fatt anslag till dess uppodling.
Pa andra sidan rastade vi i en fabod, som var en typ for
de fiesta fabodar jag sett i Helsingland. Husen voro ny-
byggda. Ofverallt var omsorgsfullt rengjordt och skuradt,
till och med i ladugarden, dit korna, som under de varma
dagarna hallas inne for att skyddas for flugorna, f§. stiga
uppfor trappor. Under ladugarden var namligen inrattadt
rum for getter, hvilka emellertid nu voro forsvunna. Syn-
nerligen fin var mjolkboden, dar de fran en fabodvall oskilj-
aktiga mjolktragen visserligen funnos kvar, men utan an-
vandning. De hade ersatts af en separator, ty i Helsing-
land foljer man med sin tid. Oststugan kunde skryta med
en vattenledning, sa att nog syntes det att fabodjantan har
hade det ovanligt bekvamt. Men sa var det ocksa hennes
egen vail, och i det natta boningshuset med sina tva rum
hade hon inrattat det mycket prydligt och hemtrefligt. De
ofriga fabodvallarna vi besokte voro ej fullt sa forstklassiga.

Ett stycke narmare Galfsjon motte vi ett akdon, hvars
passagerare besvarade var halsning med mycket misstank-
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samma blickar. Anledningen hartill fingo vi senare hflra.
Da de motande kommit ned till bygden, hade de namligen
blifvit tillfragade, om de mott nagra turister. »Ah, var
det sadana!» blef svaret. »Vi tankte att det var ryska sag-
filare.» — Det ar verkligen otroligt, huru vidstrackt inva-
sionen af ryssar var under forliden vinter. Knappt en enda
torpstuga i landet har blifvit utan besok. Afven i Galfven
blefvo vi mottagna som sagfilare, och i den forsta gard vi
besokte var det darfor omojligt att fa nagra upplysningar
om vagen.

I Galfven tar korvagen slut, och man ar nu inne i finn-
skogen. Numera finnas har inga finnar, men sadana ha bott
pa flere stallen omkring sjon, och annu i mannaminne skola
sadana bott pa ett stalle soder om sjon. Det var nagra
fruntimmer och karlar, konstiga och folkskygga. Stallets
namn, Sorums, sades vara af finskt ursprung.

Ett besvarligt regn, som hela resan forfoljde oss,
hindrade oss att bestiga Galfsberget, som brant hojer sig
ofver den lilla vackra sjon, hvilken med sina sandiga stran-
der lifligt paminner om Hennan. Vi gingo darigenom miste
om att fa se en ganska vidstrackt utsikt ofver finnskogen.
Regnet hade ocksa betagit oss lusten till langre vandringar
genom skogarna, sa att vi besloto oss for att anvanda oss
af rodd genom den langa farled, som bildas af sjoarna Galf-
ven, Lillrosten och Langrosten till denna senare sjos norra
anda. I Galfsbo fingo vi till roddare en gammal soldat,
som forst rodde oss ofver Galfsjons norra anda, hvarefter
han lanade bat for att ro oss ofver Lillrosten. Rossan,
som rinner genom sjoarna, ar namligen om sommaren ej
garna farbar for batar.

Oster om Lillrosten var ett ganska hogt berg, som
sades innehalla jarnmalm; man hade for afsikt att dar an-
lagga grufvor. Trakten skulle hafva undersokts af en
ingenior, som funnit att jarnmalmsfaltet skulle stracka sig
under hela sjon. »Han tyckte val han kunde saga det, for
han visste val, att ingen kunde undersoka sjobottnen», an-
markte var roddare.
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Vid Rostabo mellan Lill- och Langrosten blef det ater-
igen batombyte. Byn var ej stor, bara ett par abor; men
nere vid stranden lag en hel mangd sraa graa sjobodar,
hvilka tillhorde en mangd gardar och fabodar i trakten och
som at stallet gafvo intryck af ett fisklage.

Den mer an milslanga Langrosten ar en typisk finn-
skogssjo med tamligen laga, af dyster granskog bevuxna

Aldre bondgUrd fran Galfyens by i Arbra.
Fot. af A. LILJEDAHL.

strander och sa smal, att man endast i dess langdriktning
ser en skymt af de omgifvande hojderna, som at andra hall
skymmas af skogen.

Det var redan sent, da vi kommo fram till Langbo vid
sjons norra anda, men vi ville hinna annu ett stycke fore
natten, atminstone till narmaste ort, Rygge, som lag unge-
far l/2 mil vasterut i skogen. Tyvarr togo vi en vagvisare
som forde oss langa och, som vi sedan fmgo hora, fullstan-
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digt onodiga krokvagar genom den allra olandigaste mark
som jag i mitt lif gatt, ofver sanka myrar, moras och den
mest snariga skog man kan tanka sig, sa att vi forst midt
i natten fran en bergas fingo se Ryggesjons dimholjda yta
blanka mellan traden. Hundskall underrattade oss at hvilket
hall skogstorpet var belaget, och efter annu en stunds be-
svarlig vandring voro vi framme och fingo befria oss fran
vara genomblota klader och hvila ut.

Rygge var ej nagot gammalt stalle. Det hade blifvit
uppbyggdt af en jamte fran Sunne, som med sina soner
flyttat dit. Han sjalf var dod, men hos sonerna bodde hans
gamla enka, en vacker gumma pa 75 ar, som hade mycket
att fortalja om forna tider. Hon mindes salunda sin mor-
far, som hade deltagit i 1788 ars krig. Han hade dar slitit
forfarligt ondt af svalt och sjukdom, hade fatt logera i ut-
hus m. m., och en natt hade hans bada sidokamrater dott
och han var sjalf sa sjuk, att han ej form&dde rora sig ur
stallet. Gumman lefde tydligen i sina minnen, och det
var nog ocksa det lyckligaste for en som fatt utbyta utsik-
ten ofver Storsjon mot den ofver en liten mork tjarn i den
ode finnskogen.

De bada broderna daremot hade vaxt upp i finnskogen.
Det var mycket vanliga, tillgangliga och intelligenta manni-
skor, mycket olika helsingarne for ofrigt. En af dem hade
tydligen utpraglade mekaniska anlag. Han hade salunda
aldrig sett nagon sltg, men hade anda konstruerat en myc-
ket enkel och sinnrik sadan till husbehof. Den drefs af en
forbiflytande back. Det var en riktig hvila att samman-
traffa med dessa odemarksmanniskor, pa hvilka ensamheten
satt en sarskild pragel af sjalfstandigt lif, infor hvilken kul-
turmanniskan kanner sig sa fattig.

Vi gafvo 2 kr. tillsammans for nattlogis och kaffe, men
detta ansags sa mycket, att det knappt var mojligt att fa
dem att taga emot det. Och anda foljde jamten — hvars
namn jag dessvarre ej tog reda pa — oss ett langt stycke
pa vag. Vadret hade blifvit alltmer hotande och vi ville
darfor skynda for att sa snart som mojligt hinna till Ojungs
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kapell, da vi hade beslutit att foljande dags afton ater vara
hemma. Det narmaste malet blef darfor Skraddrabo, en-
ligt uppgift ett af de aldsta finntorpen i Helsingland.

Var vanlige jamte foljde oss hela vagen dit och vi
fingo af honom en liten inblick i odemarksbons lif. Det ar
som om for honom funnes blott en arstid, den langa vintern,
da han med sin hast ar ute pa arbetsfortjanst med timmer-
korning i skogarna anda uppat Orsa finnmark. Vill man
hafva nagon reda pa skogsfOrhallandena i Norrland, kan
man af honom fa sakkunniga upplysningar.

I Skraddrabo traffade vi ocksa sardeles vanligt folk.
Vi rastade dar en stund och drucko en ansenlig mangd ut-
markt praktig fmnmjolk gratis, ty forslaget att betala upp-
togs som en forolampning. Under tiden fingo vi hora nagot
om stallets historia af en gammal gumma, som holl oss
sallskap. Forst hade det bebotts af finnar, och det maste,
menade gumman, ha varit pa i6oo-talet, ty svenskar hade
nu bott dar i manga slaktled. Ett minne daraf kvarlefde
an i namnet pa en 8.ng, Badstumyren. Dar skulle namligen
finnen forst hafva uppbyggt en badstu och dar hade han
ocksa begraft sin karing. Nagra andra minnen fran finnar-
nes tid funnos ej. En mycket gammal lada ansags vara fran
svensktiden. Svenskarne hade, som namndt, bott dar i
manga slaktled. De hade kommit fran Alfta, dit denna
finnskog an i dag hor. Det ar en l&ng kyrkovag och i syn-
nerhet besvarlig, da man skall fora ett lik till kyrkan att
begrafvas. Det finnes ej nigot annat satt an att bara eller
klofja det pa hastryggen miltals ofver stiglosa skogar. Nu
har dock vagen nagot forkortats darigenom att man fatt en
begrafningsplats vid Ojungs kapell.

De aldsta finntorpen forutom Skraddrabo sades vara
Karsbo, Vantjarn och Stugubacken. Har hade de 3 forsta
finnarne slagit sig ned. Det fanns en sagen om att de blifvit
fiender pa grund af fisket i sjoarna och den ene af dem
hade af de tva andra blifvit ihjalslagen.

Fruktan att af ovader alldeles bli instangda i finnskogen
formadde oss att snart bege oss i vag. Vi gjorde emellertid
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sakerligen en stor forlust, ty i Skraddrabo fanns en mycket
gammal sagenrik gubbe, af hvilken vi skulle kunnat fa hora
en mangd »gammalt och fornt», om vi hade stannat. De
gamla i fmnskogarna bli allt sallsyntare, och man bor skynda
sig att radda de gamla sagnerna.

Vi fullgjorde emellertid ej var plikt utan fortsatte var
vag. Stigen gick allt fortfarande genom skog, myrar och
forbi svarta tjarnar under gra himmel och standigt regn,

Fran Katrinebergs finnskog.
Fot. af JOHN WIGSTEN,

timme efter timme, och odemarkens valdiga dystra stamning
riktigt nitade sig in i sjalen. Vi gingo under vagen forbi
tva finntorp, Morttjaraberg och Gardsjomyrbacken, dar vi
fingo en vagvisare med oss, och sedan fortsatte vi annu en
besvarlig vag, delvis i en timmerranna, till Karsbosjon, som
vi rodde Ofver i en eka, hvilken trots standigt osande nastan
var vattenfylld, innan vi kommp fram till Karsbo. Pa det
sattet blef emellertid var vag betydligt forkortad, och vi
ville garna hafva lamnat nagon ersattning for hjalpen, men



TILL FINNSKOGEN. 239

den vackre ynglingen, som var var roddare, kunde ej formas
att taga emot nagot. Och sa underligt var det ej, ty han var
tydligen stadd i ett vackert arende. Han hade, innan han foljde
oss, med stor omsorg kladt om sig och trots hallregnet tagit
en rosig sidenduk om halsen. Och det berodde tydligen pa
att abon i Karsbo bland Here vackra barn hade en giftas-
vuxen flicka. Vi ville ej stora det vackra paret utan fort-
satte i regnet, atfoljda af den unge mannens blifvande sva-
ger, en praktig 10 ars pojke, som foljde oss till sjon Kalf-
ven och rodde oss ofver.

Efter annu en stunds vandring i regnet fingo vi sikte
pa Ojungens vida yta med sina 52 holmar, och efter ytter-
ligare en promenad utefter denna sjos norra strand voro vi
framme vid Ojungs kapell. Har var riktig bygd i jam-
forelse med de odemarker vi forut genomvandrat. Tva val-
byggda gardar, ett skolhus for en ambulatorisk skola och
dar bredvid begrafningsplatsen och kapellet med sitt lilla
vackra nybyggda torn. Vi fingo praktigt kvarter hos Strands
Pelles Brita och torkade och varmde oss vid en stor bjork-
vedsbrasa, mer an val behoflig, ty temperaturen var nara
nollpunkten och regnet oste ned.

Foljande morgon voro vi tidigt uppe. Vi hade nam-
ligen tankt att ga upp pa den statliga Ojungsklitten, som ;
pa sjons sodra sida hojer sig omkring 150 meter ofver dess
yta (520 ofver hafvet). Vi hade dessutom for afsikt att
darifran ga upp pa den nagot soder darom belagna Raka-
klitten, som visserligen ar nagot lagre, men fran hvilken
man har en ytterst vidstrackt utsikt ofver finnskogen. Har
finnes uppfordt ett vakttorn, med telefon forbundet med
Voxna, fran hvilket underrattelse gifves sa snart en skogs-
eld upptackes. Bada dessa planer maste emellertid upp-
gifvas pa grund af den fortfarande ogynnsamma vaderleken
och vi hade ingenting annat att gora an att packa vara
ranslar och bege oss af. Vi fingo rodd ofver Ojungen till
dess vastra sida och sedan bar det ater af efter tydliga
men ofta besvarliga vagar mot Voxna. Myrarna voro dock
i allmanhet broade och det marktes att vagarna oftare an-
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vandes. Forst vid Svensbo borjade karrvag, men derma
var ocksa allt fran borjan af utmarkt beskaffenhet. Det
gick nu genom vackra tallmoar och lafhedar, en riktig
profkarta pa olika skogstyper, ut till landsvagen Voxna—Los,
och sa utefter den till Voxna station.

Den, som vill besoka Helsinglands fmnmarker, torde
emellertid gora klokare i att valja en annan vag, eller at-
minstone en annan utgangspunkt an bar ofvan omtalats. Bast
torde vara att stiga af taget vid Simea station. Man gar
harifran upp till landsvagen, som man foljer till hoger. Har
man tid, kan man garna gora en liten afstickare upp pa
Asberget, for att bese den mycket vackra utsikten, isynner-
het som bestigningen, fran landsvagen raknadt, ej krafver
mer an en kvart. Sedan fortsatter man ofver Simean genom
Simea by, dar vagen gar upp till vanster och foljer utefter
Simeans vanstra strand — ett litet stycke pa dess hogra —
forbi en del gardar och fabodvallar ofver val broade myrar,
ibland med kanning af Simean.

Vid den fiskrika Simsjon, som man har till vanster,
ligga flere gardar. Man fortsatter emellertid och kommer
efter 10 minuter till Byvallen, dar invid hvarandra ligga om-
kring 15 fabodvallar, hvilka emellertid nu till storsta delen
aro ofvergifna och forfallna. Ett par anvandas dock och
man kan i den trefiiga Eliasvallen pa.ra.kna ett godt mot-
tagande.

Vid Byvallen, som ligger en dryg mil fran Simea, upp-
hor korvagen, och man far nu fortsatta uppfor Byvallens stora
gata, en klofjevag med stark stigning. Efter en knapp fjarde-
dels mil delar sig vagen och man foljer den som gar till
hoger. Efter ytterligare en stunds vandring ar man framme
vid Svedasen, enligt Widmark den hogst belagna garden i
Helsingland.

Svedasen gOr ej mycket intryck af finnbygd. Valodlade
sadesfalt med vacker rag omgifva statliga nybyggda hus,
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och af gamla bus finnes ej kvar mer an en lada med lat.
artal. P& Svedasen finnas numera tva gardar, den ena till-
horig en alftabo, Olof Sjo, gift med en kusin till den fran
Skansen kanda »delsbostintan», den andra, aldre garden, till-
horig Anders Persson. Dennes far, som annu lefver, hade
icke nagon' annan kannedom om finnarne, an att de for
hundratals ar sedan flytt hit fran Finland. Svenskar hade
emellertid i manga slaktled bott bar. Af gamla handlingar
agde man ett skatteinstrument fran lyoo-talet. En annan
handling fran 1500- eller i6oo-talet hade funnits, men den
hade tyvarr for ej lang tid sedan forkommit. Hvad den
inneholl visste man ej, da man ej kunnat lasa annat an artal.

Af minnesmarken fran aldre tider kande man emellertid
flere. Sa hade man vid rodjningar flerstades traffat spisel-
murar af grasten och ibland dessutom marken af timmer-
vaggarna. Vidare hade man funnit en mangd gropar, af-
sedda for forvaring af rofvor, hvilket synes hafva varit den
vaxt som man forr bar allramest hade odlat.

Pa Olof Sjos gard har man vid grafning patraffat en
stensatt kallare af hog alder. Langre bort, vid en liten a,
har man vidare funnit, ofvervaxta af stor skog, langa mu-
rade ugnar, hvilka tydligen anvandts for malmsmaltning, da
bar funnos stora massor af slagg. Den malm, som anvandts,
har sakerligen varit myrmalm, da bar inga grufhal antraffats.
Pa andra hall har man dock afven antraffat sadana, men de
troddes ej tillhora den finska, utan den svenska tiden. Att
afven de aro mycket gamla synes emellertid daraf, att af-
ven i dem vaxa trad af ansenlig storlek.

Af aldre seder och bruk stod naturligtvis ej att upp-
tacka mycket. Fran och med de statliga helsingehusen
liknar allt den ofriga helsingebygden. Ett minne fran finn-
tiden torde man dock kunna se i de jattehoga hassjor, som
har, sa lange man kunde minnas, hade anvandts och som
man eljest ej patraffar i helsingebygderna.

Svenska Turistforeningens Arsskrift, 190f. 16
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Svedasen ar, som namndt, mahanda den hogst belagna
garden i Helsingland. Den ar salunda betydligt hogre an
sjalfva Blacksas. Man har ocksa fran den en praktig utsikt
ofver stora omraden af finnbygden. Soderut ser man langt
forbi Galfsberget anda till Alftabygden. Langre mot vaster
ser man Flurntjarn och den i Hjarnes ofvan omtalade rese-
beskrifning namnda Hastbergets by, som med sina rodma-
lade hus ligger idylliskt vackert pi den sodra utloparen af
Hastberget, samt i fjarran Ojungsklitten och Rakaklitten.
Mot norr och oster ar daremot utsikten mindre fri.

»Habbre» i Arbra socken.
Fot. af A. LITJEDAHL.

Annu vidare blir utsikten fran ett berg nagot langre i
vaster, som ar betydligt hogre an Svedasen, fastan det ej
finnes pa kartan utsatt, namligen Sodervallsasen, men afven
har ser man just ingenting mot norr.

Som utgangspunkt for farder i fmnmarken ar det vackra
Svedasen synnerligen lampligt, at hvilket hall man an vill
vanda sig. I allmanhet ar det ej haller svart att hitta har-
ifran, och finntorpen ligga har vanligen ej langt ifran hvar-
andra, isynnerhet i trakterna vasterut och nordvast. At
detta hall kan man om sommaren vara saker att traffa af
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manniskor bebodda stallen nastan for hvar fjardedels mil.
Trakten ar ej utsliten af turister och erbjuder inga storre
svarigheter for vandraren. Men den som beger sig i vag
till finnskogarna bor hafva tid att hora sagner, och ban bor
ej haller glomma kameran, ty i manga af byarna, t. ex.
Vantjarn, finns an mycket gammalt kvar, och afven det
nya ar sadant, att det fortjanar att komma med pa nagra
platar.


