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lEVENDE lYS: Levende lys er en del av opplevelsen når Johan Bonander skal 
formidle julens budskap til finnskoginger fra begge sider av grensen første jule-
dag klokken 07.00

INNHOlDSRIKT ARKIV: Inga-Greta Lindblom ved Finnkultursentret i Torsby 
har mye spennende litteratur om juletradisjoner i Värmland.

Vill ferd hjem
Dårlig med søvn og oppvarmingsfest på julaften førte til 
at ikke alle fikk med seg innholdet i gudstjenesten. For 
presten var det viktig at alle fulgte med. Det hendte at kir-
ketjeneren vandret omkring og slo i gulvet med en kjepp 
for å holde folk våkne.

Da gudstjenesten endelig var over, var det om å gjøre 
å komme fortest mulig hjem. Den som var først hjemme 
skulle bli først ferdig med innhøstingen neste år. Kappkjø-
ringen kunne være så vill at barn og kvinner falt av lasset. 
De ble ikke hentet før dagen etter. Sabotasje av seletøy og 
sleder var en del av spillet.  

Høytid med tradisjoner
Else Wålberg har formidlet finnskogens tradisjoner i en 
årrekke. Hun kan fortelle at julottan i svenske kirker var så 
kald at det var nødvendig å ha med skjørtelykt for å holde 
varmen. 

– Lykta satte vi på gulvet under stakken, slik at varmen 
trakk opp gjennom mange skjørtelag. På den tiden hadde 
kvinnene omtrent like mange lag med skjørt som det er 
kapitler i Det gamle testamente, sier hun og ler. 

Etter en stund kommer hun tilbake med sin «skogfinske 
støvsuger». 

– Rengjøring til jul var en stor og krevende oppgave. 
Først ble det børstet støv i kriker og kroker med vingefjør 
fra en fjørhana. Siden gikk vi løs på tak og vegger med 
utgåtte neversko fylt av sand. Etter skrubbingen ble gulvet 
fylt med halm og mose. På julaften ble halmen erstattet 
av finhakket bar av gran og einer. Når det kom trearmet 
lys av kutalg eller sauetalg på bordet julaften, var det om 
å gjøre å sitte på rett side. Hvis et av lysene bøyde seg mot 
en person var det varsel om at personen opplevde sin siste 
julekveld. 

Herlige finnskoginger
Ved prestegården i Østmark er Johan Bonander klar for 
julottan i moderne versjon. Han er et friskt innslag i gles-
bygden. Bonander flyttet til Østmark med kone og fire 
barn i 2006. Skolen med 59 elever og 25 barnehagebarn 
kan glede seg over flere unge innflyttere. I løpet av to år 
har skolen fått 12 nye barn. Rundt 1.200 personer har 
adresse Østmark.

– Finnskogingene er et herlig folkeslag som går sine 
egne veier. Her er det 90 prosent oppslutning om kirken. 
Jeg ble overrasket over hvor sterkt kirka står i svenske 
grensebygder. I Stockholm er det for eksempel bare fem 
prosent som bryr seg om kirkelig konfirmasjon, men nes-

ten alle unge i Østmark velger kirken. En annen side ved 
samfunnet her er tette bånd mellom unge og gamle – slik 
er det ikke i Stockholm, sier Bonander. 

– Selv om kirken står sterkt her, har myndighetene satt 
en stopper for skoleavslutning i kirka. Det er den samme 
diskusjonen dere har i Norge. Forskjellen er at den sven-
ske kirka skilte lag med staten i 2001. Debatten om privat 
eller statlig styrt kirke pågikk i 30 år, fortsetter han. 

Når kirkeklokkene ringer første juledag klokka 07.00, 
regner han med at det kommer 150. Kirka fra 1759 har sit-
teplass til 500.

«Knutgubber»
Christer Nilsson er en av dem som har flyttet tilbake til 
foreldrenes hjemsted i Lämbacken mellom grensen og 
Østmark. Da han var ung på 1960-tallet var det vanlig å av-
slutte jula med å kle seg ut som knutgubber. Det nærmeste 
vi kommer på norsk er julebukker i romjula. 

I tidligere tider feiret svenskene at julen var slutt den 
13. januar, eller tjugondag Knut, som det også heter. Da 
skulle bygdas eldre kvinner møtes til kalas utkledd som 
fattige menn. De gikk fra hus til hus for å få høre sist nytt 
fra julen. På veien hjem var det dans og sang: «Nu är det 
tjugondag Knut. Nu danser vi julen ut». 

– Tjugondag Knut ble holdt i hevd helt til slutten av 
1960-tallet, nå finnes minnene bare lagret som historiske 
bilder i moderne datamaskiner, avslutter Christer Nilsson. 

Det aller viktigste med julen på finnskogen i gamle da-
ger var rikelig med mat og drikke, og besøk hos hverandre. 
En liten historie fra Finnhøgda, gengitt i Finnbygdens 
julenummer i 1972, er ett eksempel.

Gubben som hadde invitert til fest fikk beskjed om at 
han ikke fikk drikke så mye at han ikke visste hva han 
gjorde. Eva i Mellangården ble advart mot å drikke for 
mye kaffe. 

«Tenk over at je vil ligge tørt. Je har itte mer tørvstrø 
hemme enn det jeg trenger til dyra» 

TOMTEguBBE: På svensk heter nissen tomtegubbe. Fredag i forrige uke delte han ut pakker under skoleavslutningen i Østmark.

HISTORISK KIRKE: Kirka i Østmark har vært et viktig samlingspunkt for fok 
på begge siden av grensen i flere hundre år. Første juledag klokken 0..00 møtes 
mange grenseboere til gudstjeneste.

SKOgFINSK STØVSugER: Else Waalberg viser hvordan skogfinnene gjorde rent i sine røykstuer. Vingen fra en fjørhana ble brukt til å børste støv i 
kriker og kroker. 

PREST I glESBYgDEN: Johan Bonander har vært prest i Østmark i to år. Han 
kan glede seg over at 90 prosent av innbyggerne betaler sin medlemskontin-
gent i kirken. Den svenske kirke ble utskilt fra staten i 2000.

«Finnskogingene er et herlig folkeslag
som går sine egne veier. Her er det 90

prosent oppslutning om kirken.
Jeg ble overrasket over hvor sterkt kirka

står i svenske grensebygder.»

16 17


