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Presentation 

I min jämförelse har jag främst utgått från Suomen Kansan Vanhat Runot (SKVR), 

publicerade av Suomen Kirjallisuuden Seura/Finska litteratursällskapet/(SKS). För det 

praktiska arbetet har i första hand nätupplagan av SKVR visat sig vara användbar genom dess 

möjligheter till jämförande sökningar. Jag har även haft tillgång till delar av originalbokverket 

(Helsingfors 1929-36; SKS) nämligen SKVR del VI:1-2 (Savolax) samt del VII: 1-5 (Gräns- 

och Norra Karelen inkl de skogsfinska uppteckningarna) via universitetsbiblioteket  Carolina  

Rediviva, Uppsala. Detta har  visat  sig  vara  av värde t ex för att få en samlad bild av 

samtliga runor från ett område samt för manuell kontroll vid t ex avvikelser i stavning som är 

vanligt förekommande. Dessutom är böckerna vackra att se på! 

 

Inledning 

Syftet har varit att undersöka om det är möjligt att kunna geografiskt belägga de värmländska 

skogsfinnarnas ursprung framför allt genom registrering av språkliga särdrag och uttryck i 

upptecknade runor och jämförelse med motsvarande material från nuvarande Finland. 

Utgångspunkten har varit att för undersökning välja runor upptecknade i min födelsesocken, 

Södra Finnskoga i Värmland och samtliga här nedan redovisade runor härrör från 

Djäkneliden/Kekliia/. 

Tanken från början var att gå igenom alla de 25 uppteckningar från Djäkneliden som finns 

upptagna i SKVR men jag har tvingats konstatera att detta arbete inte ryms inom tidsramen 

för åtagandet. Urvalet har inte följt några särskilda principer utan mera styrts av vad som 

hunnits med även om ambitionen har varit att få med exempel på olika slag av runor . Här kan 

således finnas en felkälla. 

 

Avhandling 

Redan i förordet till SKVR del VII:5 (Helsingfors 1933) anger utgivaren V. Salminen att de 

skandinaviska skogsfinnarnas runor är av närmast savolaxiskt ursprung liksom även vad 

gäller språket/..ovat lähinnä savolaisia niinkuin heidän kielensäkin/. Han anger vidare att de 

som följd av detta borde ha hört till SKVR band VI som samlar runorna från Savolax. Men då 

den 5:e och sista delen av band VII (som samlar runorna från gräns- och norra Karelen) inte 

visade sig uppnå målsättningen beträffande omfång så blev det nödvändigt att istället här 

lägga till det skogsfinska materialet som komplettering/utfyllnad/täydennykseksi/.  

Sammanlagt finns 386 publicerade skogsfinska runor i SKVR VII: V. 

Som jämförelse kan nämnas att SKVR VI: I-II (Savolax) innehåller 7639 uppteckningar och 

SKVR VII: I-V (Gräns- och norra Karelen, med undantag av de skogsfinska runorna; se ovan) 

innehåller 5246. 

Intrycket redan vid en första genomgång av det skogsfinska materialet är avsaknaden av 

längre runodikter i jämförelse med övriga områden.  Av det totala antalet skogsfinska 

uppteckningar betecknas 11 som berättande runor, 13 som lyriska och 19 som barn- och 

vaggvisor. Resterande utgörs av besvärjelser/loitsut/. Fördelningen av dessa redovisas i bilaga 

1. 

Jag har valt ut 5 runor som redovisas närmare nedan. De finskspråkiga samlingsrubrikerna har 

behållits. 

 



PUUN  VIHAT 

SKVR VII:5 161 (Salminen 615 5/7 1905) Kekliia, Värmland 

 

Fyy,puu! 

Puu puhas Jumalan luoma.  

Leht puu pahan tek, 

ni havupuu imehtel, 

kun havupuu pahan tek, 

ni lehtpuu imehtel. 

 

Detta är exempel på en ursprungsruna mot olyckor/skador med trä(d). Det är lätt att föreställa 

sig att den har varit viktig för skogsfinnarna. En SKVR-sökning på ”puu pahan tek* ” ger 152 

träffar, (se bilaga 2). Flera av dessa innehåller uppräkningar av olika trädslag då det varit 

viktigt för botaren att känna till vilket slags träd som orsakat skadan för att läsningen skulle ha 

effekt . Ett innehållsmässigt vanligt tema är en ”växelverkan” mellan barr- och lövträd dvs. 

det anges att där barrträdet gjort skada ska lövträdet bota, lindra eller blidka och vice versa; 

eller, som i ovanstående exempel, förundras/ ”imehtel ´ ”/.  

Det finns i SKVR 8 st uppteckningar av trädrunor från Värmlands finnskogar och en från 

Dalarna och i samtliga dessa(utom en som är ofullständig) förekommer just versionen med 

verbet ”imehtel” (Savolaxdialekt för standardfinskans ”ihmetellä”).  

Söker man på ”havupuu”/barrträd/ (bilaga 2a) framkommer ytterligare några runor. Totalt sett 

är i de olika versionerna andra val av uttryck oftare förekommande än ”imehtel”, exv. 

parantamaan, kohittelo, kantuvoon, lepyttäköön, mettä keittäköhön.  

Platserna där belägg finns för versionen ”imehtel” ligger som framgår av kartbilden(bilaga 2a) 

geografiskt väl samlade i ett område motsvarande nuvarande Mellersta Finlands län och 

angränsande delar av Tavastehus län. Dessutom finns versioner med samma verbval 

dokumenterat från två platser i mellersta Ingermanland (”imettelöö”) och, som äldsta 

uppteckning, i SKVR XII:1 nr 3972 från 1700-talet (Österbotten, Kristfrid Ganander), då i 

form av standardfinskans ”ihmetteli”. Här talar således såväl språkform som geografisk 

lokalisation för ett savolaxiskt ursprung även om åtminstone två uppteckningar (SKVR XI 

1846, 1872) med versionen ”imehtelöö” härrör från Ilmajoki, Satakunta. (Se dock avslutande 

sammanfattning nedan). 

I inledningen till nr 3972 från Österbotten anges trädets tre ”skapare” på ett sätt som nära 

anknyter till en annan uppteckning från Värmland, av Gottlund 1821, SKVR VII:5 nr 154: 

Puu, puhas Jumala luoma, Vesa vanteren vetemä, Oras onnen kasvattama! Leht puu 

imehtellöö… 

Enligt kommentar av prof. Timo Leisiö (Karhun Emuu; 2001, Aschehoug, Oslo, sid 71) till nr 

154 finns beträffande dessa tre trädets ”skapare” likheter med innehållet i varianter från 

Savolax. Vid kontroll i SKVR VI:1-2 (Savolax) har jag också kunnat se att det i trä-runor från 

Savolax är vanligt att dessa inleds med att trädets tre skapare anges, dock ofta samtliga tre av 

kristet ursprung till skillnad från exemplet ovan där förutom Gud ”jorden” resp. ”lyckan” 

anges som skapare. Liknande innehåll förekommer dock också i trädrunor från andra 

geografiska områden. Frasen ”Oras onnen kasvattama” har jag förutom från Värmlands 

finnskog, samt i 1700-talsuppteckningen från Österbotten som ovan nämnts, endast funnit 

belagd i 5 närmast likalydande uppteckningar, alla från Ingermanlands stora 

traditionsbärerska Larin Paraske som lärt dem av sin mor enl. uppgift till insamlaren. (SKVR 

V:3 1258-1262) Lempaala-Sakkola.  



KIVEN VIHAT 

SKVR VII:5 89 (Salminen 614 5/7 1905)Kekliia, Värmland 

 

Kyy,Kyy,Kyllikki kiven emuu 

anna mulle kiven avaimet 

jotta minä peäsen kiven  sisään 

kiven kivut tuntemaan  

kiven pakot painamaan. 

 

Detta är ett exempel på en ursprungsruna mot skador av sten eller berg. Det finns nio 

upptecknade varianter av den från Värmlands finnskogar och en från Norge. Samtliga 

innehåller uttrycket ”kiven avaimet” /stenens nycklar/ dvs. en önskan att genom dessa nå 

stenens inre/ursprung. 

Vid sökning i SKVR på ”kiven avaimet” fås ytterligare 10 träffar (varav 6 st lämpligt nog från 

Kivijärvi), samtliga inom ett geografiskt begränsat område beläget i motsvarande nuvarande 

Mellersta Finlands län resp. norra Österbotten. Se bilaga 3. För kontroll har jag också sökt på 

”kiven avain/stenens nyckel/ ”och då kommer ytterligare en träff från Kivijärvi samt tre till 

från i stort samma område. 

En mera allmän sökning efter ”stenrunor” ger ett flertal ytterligare träffar med en mera 

utspridd geografisk fördelning av ursprungsrunor mot stenskador som inte redovisas här . 

 

 

TIIRUN LIIRUN LINTU PIENI 

SKVR VII:5 nr 36 (Salminen 545  -05) Kekliia, Värmland 

 

Tyssilyllil lintu pien 

kyllä tiijän pesäis paikan: 

Mään alla männiköllä, 

kuivan kuusen juurella. 

Tuules on tupais, 

korves on kotis, 

kalliol´on kartanois. 

 

 

Denna vaggvisa får stå som representant för de lyriska sångerna som är jämförelsevis 

sparsamt förekommande i det skogsfinska materialet. Där saknas i princip helt längre episka 

runor liksom t ex bröllopssånger vid jämförelse med övriga uppteckningar. Ytterligare 

uppteckningar finns i SKVR från Östmark och då med begynnelseorden ”Tirun lirun…”. 

SKVR-sökning på t(i)irun l(i)irun ger främst ett flertal träffar på vall/herdevisor från 

Tavastlandområdet (tirun, lirun, likkapaimen, resp. poikapaimen) som inte redovisas i bilagan.  

För att kunna avgränsa sökningen på denna säkert mycket gamla och delvis månganvända text 

har som huvudkriterium här satts att det gäller en vaggvisa. Dessutom ska den handla om en 

liten fågel och dess bo och första raden ska ha ”i” som dominerande vokal. 

Då får man vid sökning på ”missä sinun” fortfarande flera träffar i sydvästra Finland(bilaga 4) 

och i en uppteckning (SKVR VIII 1960) kallas den för ”vaggvisa från Yläne” (men det gör f ö 



7 st helt andra samtidigt där upptecknade vaggvisor också..), samt i  norra Karelen. Återgår 

man sedan till ursprungstexten och söker på ”kuivan kuusen” så tillkommer några 

träffar(bilaga 4a). Av dessa skiljer två uppteckningar, SKVR IX:2 236 (Rautalampi) och 

SKVR IX:2 234 (Hankasalmi) ut sig de från övriga genom att, i likhet med texten ovan samt 

de övriga två varianter som finns upptecknade från Värmland, klart deklarera att ”tiijän mä 

sun pesäs!”/ nog vet jag var ditt bo finns!/ I övriga uppteckningar ställs istället  en fråga: 

”missä sull´ on pesä?” /var har du ditt bo?/. 

 

 

RAUDAN SANAT JA VEREN SULKU 

 

 

SKVR nr 187  

(Salminen 627. 7/7-05) Kekliia. 

                                                                                                                                                                                                                           

Veren ehkäiseminen.                                                                                   

                                                                                                     

Tässä pitää veren seisoa,                                                             

ikää ves´Jurtanan joissa,                                                              

kuin Jeesus Jomfru Marjoa kanto yltö; 

voan kun ei se sillä seiso, 

niin se pitää seisoa kuin seinän,                                                  

asua kuin aijan,    

istua kun Helvetin portin naulat.                                                    

Kun ei se sillä seiso, 

minä lainoan Hiiestä patoa,                                                      

helvetistä kattiloa,                                                                     

sillä sen pitä olla keitetty,                                                          

ikäm maksa meressä.  

                                                                                       

 

 

                                                                                                                                                                       

 

 

SKVR nr 173 

(Salminen 609. 5/7 – 05) Kekliia. 

 

Rauan jälgeä. 

 

Rauta poika vuoluvainen 

tuonen tyttären tekemä, 

ett ollut kovin suuri 

eikä kovin koree, 

kun sinä suosta sotkettiin, 

vetelästä vellottiin. 

Et ollut kovin suur,eikä kovin koree, 

kun sinut kalliosta kaivettiin 

eikä ollu kovin suur 

eikä kovin korea, 

kun sinä maitona makasit 

nuoren neitosen nississä. 

Suspa sinusta suosta sotk, 

karhu kaho kankaal. 

Rauta poika ruostuon, 

teräs pehmitköön! 

 

Blodstämningsrunor och järnets ursprungsrunor har i SKVR VII:5 sammanförts under 

gemensam rubrik och deras innehåll sammanfaller av naturliga skäl ofta.  Finnskogens 

berömda traditionsbärerska Kaisa Vilhuinen avböjde vid sin kontakt med intervjuare L 

Kettunen 1926 att läsa sina blodstämningsrunor annat än när de verkligen behövdes . Det är 

dock ingen brist på denna typ av runor generellt i det tillgängliga materialet. Enbart från 

Savolax(SKVR VI: I-II) finns 119 sådana uppteckningar; en notering som endast överträffas 

av antalet ormrunor(203 st). Till detta kan då även läggas 73 st järnrunor. Möjligen skulle 

detta ändå kunna antyda en viss ”underrapportering” med tanke på blodstämningens rimligtvis 

centrala roll. 

Ambitionen i detta arbete är ju som tidigare nämnts att försöka påvisa geografiska 

ursprungssamband/likheter. 



Det har påpekats (T. Leisiö, i Karhun Emuu 2001, sid 86) likheter mellan de två första raderna 

i andra blodstämningsrunor från finnskogen, t ex SKVR VII:5 nr 184; Seiso kuin seinä, asu 

kuin aita! och uppteckningar från Savolax och storsocknen Rautalampi. (I den ovan återgivna 

uppteckningen förekommer uttrycket i modifierad form.)  Se bilaga 5 för sökresultatet av 

”seiso (niin) kuin seinä/asu (niin) kuin aita” som visar sig vara allmänt mycket vanligt 

förekommande även om frasen inte enbart förekommer i samband med blodstämning utan 

även t ex i bröllopssånger (ex Larin Paraske, Lempaala-Sakkola, Ingermanland SKVR V:3 

792 resp. 886); i syfte att få kreatur att stå stilla vid båttransporter (SKVR I:4 nr 1558 etc.) 

Vidare finns ett flertal uppteckningar med denna fras, avsedda att användas i samband med 

kastreringsingrepp av hingstar och tamrenar, exv. SKVR VI:2 Mäntyharju nr 5269-70, som 

möjligen får ses som en mera sentida utvidgning/anpassning av användningsområdet.  

Vid den här sökningen får man alltså upp även varianter som t ex ”seiso niinkuin seinä” 

varför jag har gjort en manuell genomgång för att få fram den mera ”avskalade” varianten 

”seiso kuin seinä” som redovisas separat i bilaga 5a och som kan sägas bekräfta eller i varje 

fall inte motsäga ovanstående hypotes om ursprunget vad gäller den varianten. Dock finner 

man här också uppteckningar med denna form från andra områden, främst Satakunta. 

Då flertalet av dessa uppteckningar är gjorda kring förra sekelskiftet är tidsfaktorn här 

svårbedömd. 

I detta sammanhang kan nämnas första raden i ursprungsrunan för järn ovan, ”Rauta poika 

vuoluvainen” som jag fastnat för i min jakt på potentiellt användbara sökord. Ett liknande 

uttryck ingår också i SKVR VII:5 164, även det från Värmland (Gottlund, 1821); Rauta poika 

Vuolangoinen (rättat i fotnot till Vuolamoinen). 

Uttrycket återfinns i Kristfrid Ganander, ”Nytt finskt lexikon”1786 (SKVR XV 236) samt i 

hans Myth Fenn 1789 (SKVR XII:1 4081). Dessutom i SKVR XII:1 4085 som innehåller 

utdrag ur ett manuskript av en FM Topelius från år1800 med rubriken ”Till Vuolainen 

smedguden” och som inleds ”Rauta on poika Vuolahaisen, Vuolahattaren tekemä”. Förutom 

de två uppteckningarna från Värmland och ett par uppteckningar som angivet baseras på 

Gananders Myth Fenn förekommer uttrycket i övrigt sparsamt men det finns en handfull 

belägg dels från området kring Oulujärvi/Ule Träsk/, dels från Ilomantsi.  

Från Savolax återfinns dessutom en uppteckning (SKVR VI:2 nr 4321) hämtad från en 

dombok där en Olle Larsson Tolloin år 1689 i Savolax åtalades för att ha gjort en läsning i 

syfte att läka bölder och sår. I den läsningen ingår frasen ”Raudanpoika Vuoliantar” och det är 

det tidigaste belägget jag funnit i detta sammanhang . En tolkning som ligger nära till hands är 

att denna ”smedgud” med tiden fallit i glömska/blivit omodern men att namnet bevarats i 

besvärjelser i den från omvärlden ganska isolerade finnskogen. 

 



Sammanfattning 

Sammanfattningsvis finns i materialet ovan i flera fall klara indikationer på språklig och 

geografisk överensstämmelse mellan det skogsfinska runomaterialet från Värmland och 

uppteckningar från Savolax och/eller angränsande områden av mellersta Finland . Jag 

hänvisar till bifogade bilagor för visualisering på kartbilder.  

 

Den savolaxiska kulturen kom troligen att bildas under tidig medeltid som en 

sammansmältning av väst- och östfinska kulturdrag. Genom den savolaxiska expansionen har 

senare västfinska erämarker kommit att befolkas av savolaxare. Som en bas för den fortsatta 

kolonisationen har fungerat storsocknen Rautalampi som bildades 1560 som en följd av 

savolaxarnas inträde i norra Tavastland (Wedin: Det skogsfinska kulturarvet. Falun 2001, sid 

26).  

 

Kolonisationsutflyttningen från Rautalampi storsocken gick åt tre håll: till norra Satakunta, 

södra Österbottens ödemarker och norra Österbottens inland. Områdena kring Ule träsk och 

Kainuu hade också koloniserats av savolaxisk invandring från Tavinsalmi. Under 1600-talet 

fortsatte flyttningsrörelser från Savolax till Kexholms län, Ingermanland, Estland och till 

norra Karelen (Tarkiainen: Finnarnas historia i Sverige 1 sid 139-140). Möjligheter har här 

således funnits till ömsesidig påverkan i dessa områden och det tycker jag också man kan se 

tydliga spår av i materialet. Ytterligare fördjupning i ämnet skulle behövas för att här kunna 

uttala sig vidare.  
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Bilaga 1 

 
Översikt över innehåll i SKVR del VII:5. Besvärjelser 

 

 

 

Typ:  Antal: 

 

 

 

Naturväsen (Maahinen, näcken, 

åskväder/storm)  _______ 13 st 

 

 

 

Skador, bett etc 

   Geting ______________ 20 st 

   Stenskador __________ 14 st 

   Orm _______________ 46 st 

   Frost _______________ 13 st 

   Träd _______________ 9 st 

   Järn/eggskador _______ 18 st 

   Blodstämning ________ 10 st 

   Skräp i ögat __________ 16 st 

   Vargbett ____________ 15 st 

    Skottskada __________ 5 st 

 

 

 

Sjukdomar 

    Värk ______________ 3 st 

    Anfall ______________ 10 st 

    Kräfta _____________ 5 st 

    Gikt _______________ 1 st 

    Hicka ______________ 1 st 

    Mara ______________ 5 st 

    Böld _______________ 9 st 

    Stick ______________ 13 st 

    Rakitis _____________ 5 st 

    Skorv/pyhänenä ______ 5 st 

    Skorv ______________ 4 st 

    Spasmer ____________ 3 st 

    Vätskande,  

brännande sår _________ 8 st 

    Magont _____________ 1 st 

    Kolik ______________ 14 st 

    Hosta ______________ 1 st 

 

 

 

Boskapsskötsel 

    Skydd mot björn ______ 20 st 

    Vargläsning __________ 1 st 

    Mjölkning ___________ 1 st 

    Läsning vid flytt av  

kor till  ny plats _________ 4 st 

Björnväckning _________ 2 st 

Grisvälsignelse _________ 4 st 

+ slakt _______________ 1 st 

skydd? _______________ 2 st 

 

 

 

Skogen 

Björnfångst 

    Före jakten __________ 1 st 

    Före skottet __________ 3 st 

    Spika upp skallen ______ 1 st 

    Skogsmannens läsning (Från Suomen 

pojille ratoxi/Gottlund) ____ 5 st 

Fiske ________________ 2 st 

Diverse 

    Sätta på skorna, lugna hunden, 

välsigna maten, sådden; läsning vid 

mjölktand, fyllning av bolstervar 1 av 

vardera 

    Potensförbättring ______ 7 st 

   Bastubad-löyly ________ 4 st 

 

 

 

 



 
 



 
 



 
 



 
 



 



 
 



 



 


